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Sunuş

İki yılda bir yapılması planlanan, ilki Ankara’da ikincisi Konya’da yapılan Şehir Tarihi Yazarları 
Kongresi’nin üçüncüsü; kadim zamanların şehri, Türkiye tarihinde müstesna bir yeri olan 
Şanlıurfa’da yapıldı.

Türk ve İslâm dünyasının medeniyet merkezi şehirleri ve bu şehirlerin tarihi, edebiyatı 
üzerine yazanlar, çalışma yapanlar, tarih, inanç ve kültür şehri Şanlıurfa’da bir araya geldi. 
Bu nedenle Şanlıurfa olarak çok istifade edebileceğimiz anlamlı ve önemli bir toplantıyı 
gerçekleştirdik.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, 60’a yakın bilim insanı, 
yazar, araştırmacının katıldığı 3. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nde Şanlıurfa hakkında 
14 bildiri sunuldu ve Roma kaynaklarından Osmanlı’ya, oradan da bugüne değin şehrin 
geçirdiği değişim ele alındı. Ayrıca şehri edebi eserler ve sinema merkezli değerlendirilen 
bildiriler de yer aldı. 

3. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nde İslâm Medeniyeti ve Şehir, Şehir tarihi, Şehir ve 
edebiyat, Şehir ve şiir, Şehir hikâyeleri, Şehir romanları, Şehir yazarları, Şanlıurfa şehri, tarihi, 
tarih yazarları ve şehir edebiyatı.. Konu başlıkları altında toplanabilecek tebliğler sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yayınladığımız bu eseri sizlere ulaştırmayı görevimizin 
bir gereği olarak görüyoruz.

“Peygamberler Şehri”  kimliğiyle Hz. İbrahim’in misafirperverliğini kendine şiar edinmiş 
olan Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 3. Şehir Tarihi Yazarları Kongresinin 
yapılmasında ve metinlerin yayınlanmasında emeği geçen bütün ilgililere ve Türkiye 
Yazarlar Birliğinin değerli yöneticilerine teşekkür ederim.

Celalettin Güvenç 
Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı
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Açılış Konuşmaları

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Şehir tarihi konusu açıldığında ülkemizin ilk akla gelecek şehirlerden birindeyiz, Urfa’dayız. 
Tarihin, medeniyetin evindeyiz. Yüzyılların, bin yılların macerasının birkaç cümlelik bir 
efsane ile hulasa edildiği, özetlendiği bir beldedeyiz. 

Şanlıurfa’da, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresindeyiz. 

Dilimizden dökülen isimler, zihnimize üşüşen kelimeler, tarihin hatırlattığı, coğrafyanın 
yaşadığı gerçeğin sınırlarını zorluyor.

Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin ilkini yaparken, yani 6 sene önce, bu toplantıyı yapmayı 
düşündüğümüz şehirlerarasında Halep de vardı...

Bugün Haleb’i düşünmeye mecalimiz yok!

Haleb’i kaybettik, “İşte geldik gidiyoruz Halep şehri” atasözümüzden mahrum kaldık. Ne 
orada Halep var, ne de burada arşın! 

En hunhar ve yıkıcı saldırılara maruz kalan bu medeniyet merkezi, insan unsurunu büyük 
ölçüde kaybettiği gibi, yüzlerce yıllık tarihe şahitlik eden birçok ümran eserini de yitirdi. 
Hama, Humus... Belki Şam bile artık harabe şehirden başka bir şey değil...

8 asır önce Moğol saldırılarının bu coğrafyadaki hedefi Bağdat olmuştu. 

Bağdat biz yaşarken ikinci Moğol saldırısına maruz kaldı. Bir daha yıkıldı, yakıldı. Hâlâ da 
devam eden bir tahrib süreci içinde. 

Musul, keza şehre kimlik kazandıran yapılarından yakın zamanda mahrum bırakıldı. 
Kerkük’te durum nasıl tam olarak bilemiyoruz. 

İslâm şehri denilence akla gelen mamur beldeler, Endülüs’te Kurtuba, Gırnata, Sevilla yok 
edildikten veya tanassura zorlandıktan sonra, 20. yüzyılda Mekke ve Medine ağır tahribata 
maruz kaldı. Bugün Mekke veya Medine herhangi modern bir batı şehrine çok fazla 
benzemiyor mu? 

İslâm şehirlerini bir taraftan batılı saldırganlar yok ediyor, öte yandan İslâm adına ahkâm 
kesenler. Ve Kudüs kuşatma, hatta işgal altında. Ortadoğu’nun belirsizleştirilen geleceği 
bizi daha dikkatli davranmaya, uyanık olmaya, değerlerimizi ayakta tutmak için gücümüzü 
seferber etmeye yöneltiyor.

Urfa’da veya başka bir şehrimizde bütün yaşatmak için seferber olduğumuz şeyler, İslâm 
şehirlerinde yok edilen medeniyet unsurlarımızdır. 

Tarihten bahseden, şehirden söz etmek zorundadır. Şehirden konuşan da tarihten 
bahsetmeye mecburdur. Bu içiçelik burada kalmaz. Şehirden konuşan medeniyetten 
konuşur, kültürden konuşur. İnsandan konuşur, dünyadan konuşuyor, kâinattan konuşur. 
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3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Bütün insanlık maceramızı bu tılsımlı kelime ile ifade edebiliriz. İnsanoğlu şehirler kurdu ve 
dünyayı böylece şekillendirdi… 

“Şehir”le “medeniyet” kelimesi arasında bir yakınlık, bir müşabehet, bir içiçelik var. Farsça 
“şehir” yerine Arapça “medine”yi koyarsak bu yakınlık için şahit, delil, ısbat aramaya gerek 
kalmaz. 

Medeniyet “medine”de yani şehirde teşekkül eder… 

Kent ne “şehir”in yerine tutar, ne de “medine”nin. Üstelik sanıldığı gibi türkçe de değildir. 
Sogdcadır; farsça üzerinden dilimize geçmiştir. Yakın zamana kadar Türkiye Türkçesinde ve 
halen azeri lehçesinde köy karşılığı olarak kullanılır. Köylü-kentli denilince “köylü-şehirli” 
denilmiş olmaz. Dilde eski ve yeni kullanılan iki eş anlamlı kelime ard arda getirilmiş olur. 
Tıpkı yazık-günah gibi. 

Medeniyetler şehirlerde teşekkül etti. Medeniyetler şehirlerle anıldı. Tarih boyunca 
medeniyet merkezi olan şehirlerden herbirinin adı anıldığında, tarihin, insanlık maceramızın 
muhtelif safhaları hatırlanmış olur. 

Her bir kelime, her bir isim tarihin derinliklerinden bugüne nice remizler taşır. Nice efsaneler, 
nice hakikatler anlatır. Yaşananların, yaşanmakta olanların zihnimizdeki aksi insan olarak 
varlığımızın en yüksekten en alçağa gel-gitleridir. 

Her medeniyet merkezi şehir, geçmişten geleceğe akan bir nehirdir, yani değişen sürekliliktir. 

Bu akış bize dünya var oldukça hiç bir şeyin durağan olamayacağını anlatır. İnsanoğlu bu 
akış içinde olup biteni anlamağa ve bu dünyada varoluşunu anlamlandırmağa çalışır. 

Hacı Bayram Veli şair sıfatıyla tanınmaz ama, türkçenin en güzel bir kaç şiirini söylemiştir. O 
dilimizin sırlarla dolu bir şehir şiirinin de sahibidir, kendisi şair olmadığı halde şiiri gerçekten 
büyüktür. Bu esrar dolu şiiri okumak, bir zihin tazelemesi yapmak demektir:

Çalabım bir şâr yaratmış/ İki cihan âresinde 
Bakıcak didar görünür/Ol şarın kenaresinde

Nâgehan ol şara vardum/Ol şarı yapılur gördüm 
Ben dahi bile yapıldum/Taş ü toprak âresinde

Ol şardan oklar atılur/Gelür ciğere batılur 
Ârifler sözü satılur/Ol şarın bazaresinde

Şagirdleri taş yonarlar/Yonup üstâda sunarlar 
Çalabun ismin anarlar/Ol taşun her pâresinde

Bu sözü ârifler anlar/Cahiller bilmeyup tanlar 
Hacı Bayram kendi banlar/Ol şarın menâresinde

Derler ki, iki cihan arasında yaratılan şehir “kalb”dir. Cisim ve ruh ise iki cihan. Kâbe kalbin 
sureti olduğuna göre ve iki cihan arasında, yani doğu ve batı arasında bulunduğuna göre, 
kastedilen Kâbe de olabilir…

Hacı Bayram Veli bilinen mânada “şair” değildir dedik. Söyledikleri mecazdan öte, remizler, 
mazmunlar ve sırlar ihtiva eder. Tasavvuf ehlinin diliyle, “coşkun bir deniz ve tılsımlanmış 
sır”dır o.

Mutasavvıflar bu şiiri Akşemseddin’den beri çokca şerh etmiştir. Onların verdikleri mânaları 
anlamak iktidarından yoksun kaldığımız bir devirdeyiz. 
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 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

Zihnimiz ne o derinliğe ve ne o genişliğe ve ne de o kesafete, yoğunluğa sahip. “Bilmeyüp 
tanlıyor”uz, hayretlere düşüyoruz…

Bu yüzden Hacı Bayram’ın şiirini düz bir şekilde okuyabiliyoruz. 

Allah’ın iki cihan arasında yarattığı şehir, insan olmalıdır. Yunus’un diliyle: İşbu vücud şehrine 
bir dem giresüm gelür…

O emribilmarufa uyarsa, kendini aşarsa, kemale ererse, “didarı”, Hakkın cemalini görür.

İnsan elinde olmadan ve ansızın dünyaya gelir. Bu “nâgehan”lık sonuna kadar devam eder. 
Bu geçici vatanda taş ve toprak arasında bina yapılır gibi, yapılır; şekillendirilir insanoğlu…

Ya da bu şiiri, bir şehrin kuruluşu, oluşması gibi yorumlayabiliriz. Bir şehir kurulmaktadır, bu 
şehri yapanlar da bu inşa sürecinde yapılmakta, şekillenmektedir. Dünyadaki varlığımızın 
etkileşimli bir hal olduğunda şüphe yok. 

Hacı Bayram bu yapma, yapılmayı bizzat tecrübe etmiştir. İlmiye mensubu iken, müderrisken 
tasavvufa meyletmiştir. Kendi mütevazı tekkesini, mescidini, bağlılarıyla, müridleriyle 
birlikte kendi elleriyle inşa etmiştir. Ve minaresinden ezan okur gibi, görüşlerini yaymıştır. 

Ankara’daki her yapılış hamlesinde ya Hacı Bayram’dan hiza tutulmaktadır ya da onun 
zıddından… Fakat o zıdddını bile dönüştürecek esrarlı bir güce sahiptir. 

“Şehir tarihi” deyince en önce evliya Çelebi’yi hatırlamalıyız. Bu mübarek yazarımız işin 
bütün yönlerinde öncü. Araştırmasında da, edebiyatında da, düşüncesinde de. Onun verdiği 
bilgiler, onun şehirlerle ilgili tanımlamaları bugün de bize kılavuzluk ediyor. 

Osmanlıda şehir edebiyatının şehrengizlerle bir tür halini aldığı dönemden sonra, modern 
dünya ile karşı karşıya kalan yazarlarımızdan şehir tefekkürü ile temayüz eden Yahya Kemal’i 
unutmamalıyız. 

O şehir ve medeniyet ilişkilerini medeniyetimizin bize mahsus muhtevasını ve bu muhtevayı 
en mükemmel biçimde ortaya koyan İstanbul’u merkeze alarak fikriyatını ördü. Bunu 
şiirinde yaptığı gibi, nesrinde de yaptı. Talebesi Tanpınar da onun izinden gitti. Beş Şehir’le 
şehir edebiyatımızda bir çığır açtı. 

Biz şehir kelimesini bulana kadar “balık” kelimesini kullanmışız, “ordu” kelimesini kullanmışız. 
Balık, balçık aynı kökten geliyor. Ortaasya’da, Türkistan’da taş fazla bulunmadığı için, kaleler 
çamurdan, kerpiçten yapılıyor. Muhtemelen ondan böyle demişiz. Ordu, karargâh.. Göçebe 
bir toplum olduğumuz için ancak ordu olduğumuzda yani karargâh kurduğumuzda 
sabitleşmişiz. Arapça “Medine” kelimesi biraz özel bir isim gibi durduğundan olmalı, farsça 
şehir kelimesini benimsemişiz. 

Biz, doğudan batıya bir seyir halinde bulunup çok sayıda şehri emanet olarak aldık. Emanet 
olarak aldığımız şehirlerdeki umran eserlerini de sahiplendik, yaşattık. Bunların içinde en 
önemlisi Ayasofya’dır. Adeta Ayasofya’yı kendimiz inşa etmiş gibi benimsedik ve bugüne 
kadar gelmesine de biz vesile olduk. Belki bu şekilde benimsemeseydik -ki efsanelerini bile 
benimsedik- Ayasofya yaşayan bir âbide olmayacaktı.

Urfa’da benzer örnekleri, bu şehrin hemşehrileri kolaylıkla hatırlayacaklardır. 

Şehir insanların ortak mekânı.. Ancak şehirlerde kültür, medeniyet, ilim neşvünema bulabilir. 

21. yy başındayız ve Türkiye’nin şehirlerinin âdeta yeniden kurulduğunu görüyoruz. 
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1950’lere kadar şehirlerimiz, çehresi değişmemiş yerler olarak bize emanet edildi. 1950’den 
sonra Demokrat Parti döneminden seksenlere kadar kör topal değişimler oldu şehirlerimizde. 
Ama Turgut Özal’dan sonra ve bilhassa 1990’lardan itibaren ve nihayet 2000’lerde şehirlerin 
çehresi değişti. 

Bu değişimi iyiye mi yormalıyız kötüye mi yormalıyız o gerçekten de üzerinde konuşulması 
gereken bir husus. Biz ne belediye başkanıyız ne de devlet yöneticisiyiz. Biz şehirlere başka 
türlü bakıyor ve diyoruz ki “şehirleri yenilerken baltayı ayağımıza vurduk, taşa değil”. 

Ayağımızı kestik. Şehirlerimizi tahrip ettik. Yenisini de doğru dürüst kuramadık. Yani yeni 
daha güzel şehirler kurma konusunda da çok başarılı olamadık. 

Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyor (cedlerimiz şehirleri kurarken nasıl kuruyorlardı sorusuna 
cevap gibi âdeta): “Cedlerimiz ibadet eder gibi yapıyorlardı.” İbadet eder gibi yaptıkları şehre 
onun verdiği örnek Bursa’dır. 

Şehirden, medeniyetten söz ederken merhum Turgut Cansever’i de analım. Son büyük bilge 
mimarımız, o da diyor ki; “idrak seviyemize göre inşa ederiz.” Demek ki bizim 500 yıl önceki 
idrak seviyemiz daha yüksekmiş. Şimdi bu seviyede irtifa kaybı görüyoruz. Bunu lâf olsun 
diye söylemiyorum. 

Aslında biz şehirlerimizi son 30-40 yılda kentleştirdik. Köylü kentli iki aynı kelimenin tekrarı 
gibidir.. “Yazık-günah” gibi.. Köylü kentli denildiği zaman köylü şehirli denilmemektedir bizim 
dilimizde. Biz onu sonradan öyle anladık. Ve şehirlerimizi “kent”e dönüştürdük yani büyük 
köyler haline getirdik. Yani köyümüzde olmayan konfor rahatlık var, ama o eski iletişim o 
eski sıcaklık ve şehrin unsurlarının yerini bulması itibariyle aynı şeyleri söylememiz mümkün 
değil. 

3. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, bu konuların tarihi derinlik ve edebi yoğunlukla ele alınıp 
konuşulduğu, tartışıldığı bir zemin olarak görülmeli. Bugün üçüncüsünü yapıyoruz, bu 
yüzden rahatlıkla gelenekselleştiğini söyleyebiliriz. 

Ankara’dan, Konya’dan sonra Urfa’da şehir tarihini, edebiyatını konuşuyoruz. Dünden 
konuşuyoruz, fakat sözümüzü yarına söylüyoruz. 

3. Şehir Tarihi Kongresi’nin Şanlıurfada yapılması konusundaki ilgi ve desteklerinden ötürü 
sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza müteşekkiriz. 

Celaledin Bey, Türkiye’de benzeri görülmemiş bir tecrübeyi bizzat yaşıyor. Şehrin önce valisi, 
sonra belediye başkanı oldu. Bunun güzel sonuçlarını inşallah hep beraber göreceğiz. 

İlk iki kongrenin kitaplarını yayınladık. Bunu da inşaallah kısa süre içinde yayınlayacağız. 
Böylece bir şehirle ve medeniyetle ilgili bir makaleler külliyatı, kütüphanesi oluşturuyoruz. 
Bütün emek verenlere şükran borçluyoz.

Toplantı Şanlıurfa’da yapılıyor, tabiatıyla bu şehirle ilgili bir hayli bildiri var. Bu yetmedi, bir de 
panel ekledik. Orada da Urfa tarihine, edebiyatına emek vermiş beş arkadaşımız konuşacak. 
Velhasıl 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin ikinci Adı Şanlıurfa Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresi’dir.
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Celalettin Güvenç 
Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler dünyanın çeşitli 
ülkelerinden ve yurdumuzun çeşitli şehirlerinden bu toplantıya teşrif eden değerli bilim 
insanları, yazarlar, fikir adamları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Değerli dostlar; tevekkülün timsali Hz. İbrahim Peygamber ve sabrın zirvesi Hz. Eyyûb 
Peygamber’in memleketi Şanlıurfa’da sizleri ağırlamaktan, büyük mutluluk duymaktayız. 

Dünyamız, tarihsel olarak birçok aşamadan geçmiş, her aşamasında binlerce olaya şahitlik 
etmiştir. Bu gelişim dönemleri içerisinde dünya üzerinde bulunan toplumlar da dünyanın 
bu gelişiminde ve değişiminde kimi zaman tanık kimi zaman aktör olmuştur. Bu süreç 
yaşanırken, yerkürenin belki de en şanslı bölgesi bugün adına Bereketli Hilal dediğimiz bu 
topraklar olmuştur.

Şanlıurfa tarih, inanç, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet merkezlerinden biridir. Arkeolojik 
bulgulara göre, Şanlıurfa insanlık tarihinin başladığı yer (Göbeklitepe) ve dünyanın en eski 
kentidir. Şanlıurfa’da yapılan her kazıda yeni yeni eseler gün yüzüne çıkmakta ve tarih 
yeniden yazılmaktadır.  

Mezopotamya olarak tabir edilen bu coğrafya sahip olduğu değerler itibarı ile insanlığa 
ve insanlığa ait değerlere her zaman beşiklik etmiş, sayısız medeniyetler bu topraklarda 
boy atıp gelişmiştir. Bu medeniyetlerin kültürünü, sanatını, yaşam biçimini bu mekânlara 
nakış nakış işlediğini görmek mümkündür. Bu nedenle kongrenin şehrimizde yapılması çok 
anlamlı ve önemlidir.

Kıymetli misafirler; Bir şehri tanımak o şehrin mazisini, tarihini, hafızasını ve hepsinden 
önemlisi sosyal ve kültürel dokusunu özümsemekle mümkündür ancak. Kadim şehirler 
nazlıdır, yüzeysel bakan bir göze hemen açmaz hazinelerini.  Kendini hemen ele vermez, 
tarihin izini taşıyan her parçasına, sokak köşelerine, camilerine, çarşılarına, hanlarına, 
hamamlarına sinmiş olan geçmişini açmaz ilk bakışta. Biraz ısrar edeceksiniz, kapısında 
bekleyeceksiniz, ona dilbeste olmaya çalışacaksınız. Bu nedenle bir şehri anlamak için diri 
bir gönül, diri bir idrak, sabırla dolu bir yürek gerek.

Seyyahlar bu diri idrakleri taşıyan mümtaz şahsiyetlerdir. Biricik seyyahımız Evliya Çelebi 
kadim şehir Urfa’yı şöyle anlatır: “Urfa ahalisi son derece yabancı dostu ve gönül alıcı 
kimselerdir. Gündüz gece misafirsiz yemek yemezler. Bahadır cesur yiğit erleri vardır. Allah-u 
Teâlâ bu şehir halkına gayet bolluk Halil İbrahim bereketi vermiştir.” der.

İşte tarihiyle, medeniyetiyle, insani değerleriyle Şanlıurfa budur. 

Bu kıymetli toplantının Şanlıurfa’da yapılması hem sizin gibi değerli bilim insanlarından 
istifade edeceğimizi hem de sizlerin Şanlıurfa bu köklü tarihi mirasında istifade edeceğinizi 
düşünüyorum. Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Yazarlar Birliği genel 
merkezine, Şanlıurfa Şubesine, siz değerli bilim insanlarımıza, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı personellerine, değerli basın mensuplarına ve katkı sunan tüm herkese teşekkür 
ediyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Program

6 Mart 2015 Cuma 
Açılış Konuşmaları 10:00-11-30
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (TYB Genel Başkanı) 
D. Mehmet Doğan (TYB Şeref Başkanı) 
Celalettin Güvenç (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı)
İzzettin Küçük (Şanlıurfa Valisi) 

1.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Köksal Alver (Prof. Dr.): İslâm Şehrini Kurmak: Hz. Peygamber’in Şehir Tasavvuru
Doğan Yörük (Doç. Dr.): Weber’in İktisadi Şehri İle Osmanlı’nın Pazar Şehrini XVI. Yüzyılın 
Karaman Eyaleti Şehirlerinde Aramak
Mehmet Narlı (Prof. Dr.): Şiir ve Şehir -Osmanlı Şiirinden Cumhuriyet Şiirine-
Muharrem Es (Doç. Dr.):  Ahilik ve Kent Yönetimi

2.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 
Nuran Altuner (Yrd. Doç. Dr.): Urfalı Nabi Divanında Şehir Kavramı, Şehir Karşılığında 
Kullanılan Kelimeler ve Şehir İsimleri
Abdullah Ekinci (Prof. Dr.): İslâm Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecma’-ül Bahr (Urfa 
Örneği)
Hatice P. Erdemir (Doç. Dr.)- Halil Erdemir (Doç. Dr.): Roma Kaynaklarında Regnum 
Abgarı (Osrhoene) ve Edessa (Şanlıurfa) MÖ 132-244
Hüseyin Muşmal (Doç. Dr.): Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri

3.Oturum 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Köksal Alver
Cavid Qasımov (Doç. Dr.): Armin Vamberi’nin Kayıtlarında Orta Asya’nın Türk-İslam 
Şehirleri
Tahir Şahbazov: Kadim Türk-İslam Şehri Bakü XIX-XX. Yüzyılın Başlarında (Hüseyngulu 
Sarabski’nin “Eski Bakü” Romanı Temelinde)
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İlhama Mamedove: Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehrinin Kültürel Gelişimi (etnografik 
araştırma)
Yahıaouı Zahir (Dr.): Şehirliliğin Gelişiminde Câmilerin Rolü: Cezayir Örneği
20:20 Şehir Musikisi Konseri (Yıldız Sarayı Konukevi)

7 Mart 2015 Cumartesi 

1.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Narlı 
Ömer Faruk Çakır: Sivil Toplum Bağlamında Osmanlı Kent Yapısı: Kayseri Örneği
İbrahim Solak (Prof. Dr.): VI. Yüzyılda Elbistan Şehri
Fatih Özkafa (Doç. Dr.): Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri
Cafer Şen (Doç. Dr.): Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde, Şehir Karşısında Görülen  
Çiftdeğerlilik Duyumunun Psikanalatik Temelleri

2.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Ekinci 
Fazıl Gökçek (Prof. Dr.): Fatih Kerimi’nin İstanbul’u
Müjgan Şahinkaya: Osmanlı Nüfus Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri: 
Beyşehir Örneği
Yasemin Mumcu (Doç. Dr.): Salâh Bey Tarihi Işığında Değişen İstanbul, Değişen 
Medeniyet
Özlem Nemutlu: Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Güney/Güney Doğu Anadolu 
Şehirler

3.Oturum
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Müberra Bağcı (Yrd. Doç. Dr.): Hatıralar Işığında Cumhuriyet Öncesinde İzmir’de Sosyal 
Hayat
İbrahim Kunt (Yrd. Doç. Dr.): Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Şehir ve Şehirlilik
Nurcan Şen (Yrd. Doç. Dr.): Bir Şehir Yazarı Olarak Çaylâk Mehmed Tevfik Efendi’nin 
Gözüyle Bir Şehrin Eğlence ve Kültür Hayatı
Nevin Mete (Yrd. Doç. Dr.): Şehir Tarihi Kaynaklarından Bir Seyahat-Nâme Örneği: Tarih-i 
Belgrad
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4. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih Özkafa
Nazif Öztürk (Dr.): Değerler Sisteminin Köşe Taşları: Vakıf, Şehir ve Medeniyet 
Cemal Çetin (Arş.Gör): Osmanlı Şehirlerinde Sosyal Kontrol ve Birey Üzerine Bir Takım 
Gözlemler (Konya Örneği)
H. Vehbi İmamoğlu (Yrd. Doç. Dr.): Osmanlı Şehir Hayatında Esnaf Birlikleri
Nurullah Ulutaş: Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara’nın Türk Romanına Yansıması
18:00-19:30
Forum: Şehir ile Yüzleşmek- Şehir Kitapları ve D. Mehmet Doğan’ın “Ömrüm 
Ankara” Kitabı 

1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salih Yılmaz
Karl Baypakov (Prof. Dr.): Oğuz ve Güney Kazakistan’daki Oğuz Şehirleri
Khurmatkhan Burhitjan: Ordu Balık: Ortaçağın Büyük Şehri
Abylabek Asankanov (Prof. Dr.): Orta Asya’nın Çokuluslu Tarihî Şehri Oş 
Dmitriy Voyakin (Dr.): Yangikent – Oğuzların Aral Boyundaki Başkenti

2.Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahir Şahbazov
Özgür Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.): Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk 
Arşivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği 
Seçil Dumantepe (Yrd. Doç. Dr.): Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye Erol’un Eserlerinde 
Şehir
Handan Belli: Yahya Bey’in “Şâh u Gedâ” Mesnevisinde Edebî Mekân Olarak İstanbul ve 
Kahramanların Şehir Algısı
H.Harika Durgun: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gözünden Manisa
Salih Yılmaz (Doç. Dr.): Hive Hanlığı’nda Tarih Yazıcılığı ve Başlıca Temsilcileri

3. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muharrem Es 
Mustafa Hakkı Ertan (Yrd. Doç. Dr.): Sosyo-Ekonomik Açıdan Vakıf Kültürü ve Yusuf 
Paşa’nın Urfada Bulunan Vakıfları
Tuba Duman (Dr.): Şanlıurfa Mahalleleri
Kerime Yıldız: Sinema ve Dizilerde Urfa
Mehmet Emin Üner: Osmanlı Urfa’sında Gündelik Hayatta Kadın



22

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

4.Oturum 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Muşmal 
Yurdal Demirel: Harput’un Tarihçisi: İshak Sunguroğlu
Eyyüp Azlal: Tarihte Şehir ve Nehir İlişkisi
Av. M. Lamih Çelik: Tarihsel Perspektif İçinde Şanlıurfa’da Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim 
İlişkisi
Mehmet Kurtoğlu: Sine-Masal Şehir Urfa

18:00- 19:00 Panel: Urfa’yı yazanlar
Mahmut Kaya (Yrd. Doç. Dr.)
Seyid Ahmet Kaya 
Mehmet Akbaş 
Mehmet Oymak
M. Emin Ertan (Doç. Dr.)

8 Mart Pazar 
Şanlıurfa Çevre Gezisi



23

3.Milletlerarası  
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Şanlıurfa’da yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile TYB’nin müştereken düzenlediği 3. Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresi 2 gün süren 15 oturum ile çalışmalarını tamamladı.

İki yılda bir yapılması planlanan, ilki Ankara’da ikincisi Konya’da yapılan  Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresi’nin üçüncüsü; kadim zamanların şehri, Türkiye tarihinde müstesna bir 
yeri olan Şanlıurfa’da yapıldı

Türk ve İslâm dünyasının medeniyet merkezi şehirleri ve bu şehirlerin tarihi, edebiyatı 
üzerine yazanlar üçüncü defa Şanlıurfa’da bir araya geldi. Böylece, konunun teorisi ile 
uğraşanların geniş çerçeveli değerlendirme yapmaları için zemin oluşturuldu

3. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nde  Şanlıurfa  ile ilgili  14 bildiri sunuldu. Roma 
kaynaklarından Osmanlı’ya, oradan da bugüne değin şehrin geçirdiği değişim  ele alındı. 
Ayrıca Urfa şehrini edebî eserler ve sinema merkezli değerlendiren bildiriler de kongrede 
yer aldı.

Hicabi Kırlangıç: Şehir için şehir mi? Toplum için şehir mi?

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin açılışı ev sahibi olarak TYB Urfa şube başkanı 
Cuma Ağaç selamlama konuşması ile başladı. Ağaç “İnsanın şehre, şehrin insana yaptığı ve 
yapacağı katkıyı çok iyi anlamalıyız ki, şehirlerimizi yeniden imar ederken manasına uygun 
şehirler kurabilelim” diyerek toplantıyı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç açış konuşmasında, TYB’nin faaliyetleri hakkında 
kısa bilgi verdikten sonra Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerindeki temaya değinerek “Burada 
yapacağımız çalışmalar da tarih olacak. Kitaba yatırım yapmak gerekiyor. Bugünlerden 
geleceğe miraslar oluşturmak gerekiyor. Yüzümüzün akıyla bir tarih bırakabilmek önemli 
bu noktada. Bu çalışmalar bir imkân olarak geri dönecek. Şehrin tarihi, kültürün tarihidir. 
Medeniyetin tarihidir. Şehir insan içindir. İnsanı yaşat ki, şehir yaşasın’’Şehir için şehir mi? 
Toplum için şehir mi? Başlıkları altında düşüncelerini anlattı.

D. Mehmet Doğan: Şehirden konuşurken tarihten bahsetmeye mecburuz 

TYB Şeref başkanı D.Mehmet Doğan da konuşmasında, geçmiş yıllarda Ankara ve Konya’da 
gerçekleştirilen, “Şehir Tarihi Yazarları Kongresi” hakkında kısa bilgi verdikten sonra,  “Şehir 
tarihi konusu açıldığında ülkemizin ilk akla gelecek şehirlerinden birindeyiz, Urfa’dayız. 
Tarihin, medeniyetin evindeyiz. Yüzyılların, bin yılların macerasının birkaç cümlelik bir 
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efsane ile hulasa edildiği, özetlendiği bir beldedeyiz. Şanlıurfa’da, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresi’ndeyiz. Dilimizden dökülen isimler, zihnimize üşüşen kelimeler, tarihin 
hatırlattığı, coğrafyanın yaşadığı gerçeğin sınırlarını zorluyor.

Tarihten bahsederken, şehirden söz etmek zorundayız. Şehirden konuşurken de tarihten 
bahsetmeye mecburuz. Bu iç içelik burada kalmaz. Şehirden konuşan medeniyetten 
konuşur, kültürden konuşur, insandan konuşur, dünyadan konuşur, kâinattan konuşur... 
Bütün insanlık maceramızı bu tılsımlı kelime ile ifade edebiliriz. İnsanoğlu şehirler kurdu ve 
dünyayı böyle şekillendirdi.  

Şehir tarihi denince ülkemizin ilk akla gelecek şehirlerinden biri Urfa’dır. Tarihte önemli 
merkezlerin başında gelen ve çok yakınımızda bulunan Hama, Humus, Halep gibi şehirler 
artık harabeden farksız değil. 8 asır önce bu Coğrafya, Moğol saldırılarını gördü. O zaman 
Bağdat’ı kaybettik. Bağdat, biz yaşarken ikinci Moğol saldırısına maruz kaldı. İslâm şehirlerini 
bir yandan batı yok ediyor, bir yandan da İslâm iddiasıyla ortaya çıkanlar. Kudüs’ün bile işgal 
altına olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ortadoğu’nun belirsizlik süreci bizi daha dikkatli 
olmaya davet ediyor. Değerlerimizi ayakta tutmak için bütün gücümüzü seferber etmek 
zorundayız” dedi.  

Celalettin Güvenç: Son yıllardaki diriliş ve şuur gelişimi çok önemli 

Konuşmasında Şanlıurfa’nın kültürel ve tarihî zenginliklere değinen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Celalettin Güvenç, “Şanlıurfa insanlığın en kadim kentlerinden biri.” Medeniyetin 
başladığı, Halil-ür Rahman’ın şehri. Savaş sonrası yokluktan dolayı geliştiremediğimiz 
şehirlerimiz var. Şehir kuruyoruz diye kavram kargaşasından dolayı yaptığımız betonlaşmalar 
var. Bunlar şehrimizin medeniyetimizin ruhunun kaybolmasına neden olmuştu. Maalesef 
son dönemlerde nasıl insanımızı ihmal ettiysek; yokluk, fakirlik nasıl gençliğimizi ve kültür 
seviyemizi geriye götürdüyse, şehirlerimizi de üstüne bir şey koyacağımıza geriye götürdü” 
dedi. 

Son yıllarda gelişen önemli bir diriliş ve şuur gelişimine dikkat çeken Başkan Güvenç, “Bu 
toplantının üçüncüsünün yapılması önemli bir gelişmedir. İnşallah ecdadın temelini attığı 
bu medeniyet anlayışını geliştiririz. Bunun için çaba gösteriyoruz, buna inanıyoruz. Allah 
yardımcımız olsun şüphe yok ki bu toplantıda konuşulanlardan çok istifade edeceğiz. Burada 
konuşulanlar şehrimizi yönetenlerin üzerine ışık tutacağı gibi önümüzdeki dönemlerde de 
farklı illerin önüne ışık tutacaktır” şeklinde konuştu. 

İzzettin Küçük: İyi şehirler kurarsak çağa adımızı söyletiriz 

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük de, Türkiye’nin bugüne kadar insanlara yaşama sevinci veren, 
içinde yaşayan insanları yetiştiren; sabahı ayrı, akşamı ayrı insanlara huzur veren şehirler inşa 
ettiğini belirterek, bundan sonraki dönemlerde de şehir planlamalarında bu anlayışla hareket 
edilmesi gerektiğini dile getirdi. Şehir kurmanın birçok unsuru gerektirdiğini sözlerine 
ekleyen Vali Küçük, “Şehir kurarken işi birkaç kişiye havale ettik. Bu işin bir felsefesi var. Şehir 
onlarca bilim ve sanat dalının konusu olan bir alandır. Lezzetin, estetiğin, mimarinin ve 
fonksiyonelliğin bir araya gelmesiyle şehir oluşturulabilir. Şanlıurfa, mutluluk ve neşe veren 
bu işleri kemale bir şehirdir. Akşamı ayrı bir güzellik, gün doğumu ayrı bir güzellik, sükûnet 
veriyor” dedi. “İyi şehirler kurarsak çağa adımızı söyletiriz” sözüyle konuşmasını sürdüren Vali 
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Küçük; bunu başarmanın şehirlerdeki hayatı da olumlu etkileyeceğini belirterek bu önemli 
konuda kongreyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine ve Türkiye Yazarlar Birliğine teşekkür 
etti. 

Açılış konuşmalarının ardından kongre konuşmacıların sunumu ve anlatımlarıyla devam 
etti.

Prof. Dr. Fazıl Gökçek’in başkanlığını yaptığı 1.oturum:

Prof. Dr. Köksal Alver “İslâm Şehrini Kurmak: Hz. Peygamber’in Şehir Tasavvuru” tebliğiyle 
İslâm şehri’nin kurucu ilkelerini yorumladı.

Doç. Dr. Doğan Yörük’te “Weber’in İktisadi Şehri İle Osmanlı’nın Pazar Şehrini XVI. 
Yüzyılın Karaman Eyaleti Şehirlerinde Aramak” isimli tebliğinde, Karaman şehirlerinde 
pazar eksenli hizmet - ticaret sektörünün mü, ya da toprak merkezli tarım sektörünün mü 
ağır bastığını yorumladı.

Prof. Dr. Mehmet Narlı “Şiir ve şehir -Osmanlı Şiirinden Cumhuriyet Şiirine” isimli 
tebliğinde, “Divan şairi, şehrin şairidir. Bütün kültürel birikimi, sosyal davranışı şehrin içinde 
biçimlenir. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, eğitim görmüş, sanat ve bilim alanlarında 
yetenekleri olan herkes gibi şair de, İmparatorluğun merkezine doğru akar. Cumhuriyet 
dönemi şairleri, isteseler de istemeseler de, zaman zaman şehre söylenip dursalar da, 
modernleşen şehirlerin içinde olduklarının farkındadırlar”  görüşlerine yer verdi.

Doç. Dr. Muharrem Es; “Ahilik ve Kent Yönetimi” Tebliğinde Ahiliğin kent yönetimindeki 
fonksiyonunu gündeme getirdi. 
TYB Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın başkanlığını yaptığı 2.oturumda ise;

Yrd. Doç. Dr. Nuran Altuner “Urfalı Nabi Divanında Şehir Kavramı, Şehir Karşılığında 
Kullanılan Kelimeler ve Şehir” isimler tebliğinde, Urfalı Nabi’nin divanında şehir ve şehir 
karşılığında kullanılan kelimeler bu kelimelerle yapılan benzetmeler ve şehir isimlerinin 
geçtiği beyitler tahlil etti.

Prof. Dr. Abdullah Ekinci: “İslâm Şehrinde Mistik Bir kavram: Mecma’ül Bahr” isimli 
tebliğinde; İslam kent kültürünün oluşmasına katkı sağlayan kavramlardan biri, Mecma’ül 
bahrdır. Ekinci tebliğinde bir mekân isminin tarihi köklerini tarihsel bir perspektifle ele aldı.

Prof. Dr. Hatice P. Erdemir ile Doç. Dr. Halil Erdemir birlikte sundukları tebliğlerinde.’’Roma 
Kaynaklarında Regnum Abgarı (Osrhoene) ve Edessa (Şanlıurfa) MÖ 132-244’’ 
Abgariler’in bakımından batılı kaynakların verdiği bilgiler çerçevesinde ele aldı.

Doç. Dr. Hüseyin Muşmal ise “Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri” 
tebliğinde hurufat defterlerinin şehir Tarihi araştırmalarındaki önemi üzerinde durdu.

Prof. Dr. Köksal Alver’in oturum başkanlığını yaptığı 3.oturumda; 

Doç. Dr. Cavid Qasımov “Orta Asya’nın Türk-İslâm Şehirleri Armin Vamberi’nin 
Kayıtlarındatürk-İslâm Şehirleri” isimli bildirisinde, Armin Vamberi’nin Orta Asya’nın Türk-
İslam şehirleri ve özellikle de şehir mimarisi ile ilgili bilgileri katılımcıların dikkatine sundu.

Tahir Şahbazov, “Kadim Türk-İslâm Şehri Bakü XIX-XX. Yüzyılın Başlarında (Hüseyngulu 
Sarabski’nin “Eski Bakü” Romanı Temelinde)” H. Sarabski, bahsi geçen romanında Bakü 
halkının günlük yaşantısından, gelenek ve göreneklerinden, oyun ve eğlencelerinden, 
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düğün, bayram ve dini törenlerinden, o cümleden şehrin söz konusu dönemki kültürel 
hayatından da geniş bir şekilde bahsetti.

Memmedova İlhame (Azerbaycan)‘’Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehrinin Kültürel Gelişimi 
(Etnografik Araştırma)’’
Bildiri metininde XIX - XX yüzyılın başlarında Tebriz`in sosyal yapıları,  etnografik açıdan 
şehrin kültürel gelişimi ele alınıyor. Araştırma esasen XIX yüzyıl elyazıları (Nadir Mirza Kaçar, 
Muhammed Hasan Han Seniüddövle (Etimadüsseltene) vb.) Ve Avrupa anı kaynakları 
esasında yapılmıştı.

Dr. Yahıaouı Zahir “Şehirliliğin Gelişiminde Camilerin Rolü: Cezayir Örneği” Dr.Zahir 
Camileri İslam şehirlerinin gelişimindeki rolünü ülkesi Cezayir örneği ile anlattı.

2. gün 
SALON-A
Prof. Dr. Mehmet Narlı Oturum başkanlığını yaptığı 1.oturumda “Sivil Toplum Bağlamında 
Osmanlı Kent Yapısı: Kayseri Örneği” isimli tebliğ Ömer Faruk Çakır sundu. Osmanlı’daki 
merkez-taşra çatışmasını göstermede en uygun temsil konumuna getirmekte Kayseri 
örneğinin çok önemli olduğuna işaret edilen tebliğde, sivil toplum olgusu ve alt unsurları ile 
Osmanlı’daki merkez ve çevre ilişkileri Kayseri bağlamında değerlendirildi.

Prof. Dr. İbrahim Solak “XVI. Yüzyılda Elbistan Şehri’’  tebliğinde Elbistan şehrinin XVI. 
Yüzyılda sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını arşiv kayıtlarını esas alarak ortaya koymaya 
çalıştı.

Doç. Dr. Fatih Özkafa “Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri” tebliğinde, muhtelif 
hattatlar tarafından farklı yazı çeşitleriyle ve birbirinden farklı tasarım alternatifleriyle 
verilmiş olan hat eserlerinden dikkate değer örnekler üzerinde durdu.

Doç. Dr. Cafer Şen “Cumhuriyet Dönem Türk Şiirinde, Şehir Karşısında Görülen 
Çiftdeğerlilik Duyumunun Psikanalatik Temelleri” başlıklı bildirisinde, Cumhuriyet 
Dönemi Türk Şiir’inde şairin büyük şehir karşısında çiftdeğerli tutumu şiirler üzerinden ve bu 
tutumun psikanalitik nedenleri de psikanalizim kuramlarıyla ortaya koydu.

 Prof.Dr. Abdullah Ekinci’nin oturum başkanlığını yaptığı 2.ci oturumda, Prof. Dr. Fazıl Gökçek, 
“Fatih Kerimi’nin İstanbul’u” bildirisinde, daha önce Tatar Türkçesinden dilimize aktararak 
İstanbul Mektupları adlı eserin yanı sıra, yazarın Avrupa Seyahatnamesini ve yine İstanbul 
izlenimlerini ihtiva eden kitabı da şehir tarihi bağlamında değerlendirdi.

Müjgan Şahinkaya “Osmanlı Nüfus Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri: 
Beyşehir Örneği” Bu Tebliğde de Osmanlı nüfus defterlerinin şehir tarihi araştırmaları 
açısından önemi Beyşehir örneğinde incelendi.

Yasemin Mumcu; “Salâh Bey Tarihi Işığında Değişen İstanbul, Değişen Medeniyet” 
Bu bildiride, Birsel’in Salâh Bey Tarihi adı altında beş kitapta –Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu 
Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi- İstanbul-
Paris- topladığı denemelerinden yola çıkarak İstanbul’un değişen yüzünü, sanat ve kültür 
mahfillerini, burada yaşananları, İstanbul’daki değişimi –eksisiyle, artısıyla- ortaya konuldu.

Özlem Nemutlu:”Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Güney/Güney Doğu Anadolu 
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Şehirleri’’tebliğinde Ahmet Mithat Efendi’nin Güney/güney Doğu Anadolu şehirlerine 
bakışını değerlendirildi.

 Prof.Dr. Şükrü Karatepe’nin başkanlığındaki 3.oturumda,

Yard. Doç. Dr. Müberra Bağcı ”Hatıralar Işığında Cumhuriyet Öncesinde İzmir’de Sosyal 
Hayat’’ tebliğinde Şehir tarihi araştırmalarında tarih kitaplarının yanı sıra şehri anlatan 
edebi eserlerin de önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek edebî eser deyince önce 
şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi türler akla gelse de hatıra, mektup, gezi yazısı gibi türlerde 
yazılmış eserler de şehir tarihine katkı sağladığını belirtildi.

Doç. Dr. İbrahim Kunt :’’Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Şehir ve Şehirlilik”çalışmasında 
Mevlânâ’nın tüm eserleri araştırılarak onun şehre ve şehirliliğe nasıl baktığı, bu bağlamda 
henüz yerleşmemiş Türklerden de nasıl bahsettiğini ortaya koymaya çalıştı.

Yrd. Doç. Dr. Nurcan Şen ‘’Bir Şehir Yazarı Olarak Çaylâk Mehmed Tevfik Efendi Gözüyle 
Bir Şehrin Eğlence ve Kültür Hayatı’’ Bildiride Mehmed Tevfik’in İstanbul şehir hayatı ile 
ilgili yazdıkları üzerinde durularak, bunları diğer şehir tarihi yazılarından ayıran farklara 
değinildi.

Nevin  Mete” Şehir Tarihi Kaynaklarından Bir Seyahat-Nâme Örneği: Tarih-i  Belgrad;”ebliğ 
de Yazıldıkları yüzyıl için çok zengin ve tükenmez bir tarih, etnografya, coğrafya ve folklor 
kaynağı olan Seyahatname türü eserler, şehir tarihi yazımında da değerli vesikalar arasında 
olduğuna işaret etti.

Doç. Dr. Fatih Özkafa’nın oturum Başkanı olduğu 4.oturumda DR.Nazif Öztürk “Değerler 
Sisteminin Köşe Taşları: Vakıf Şehir ve Medeniyet “tebliğinde ağırlıklı olarak değerler 
sistemi vakıf ilişkileri üzerinde durdu.

Dr. Cemal Çetin,”Osmanlı Şehirlerinde Sosyal Kontrol Ve Birey Üzerine Bir Takım 
Gözlemler (Konya Örneği) “Bu tebliğde 17-18. Yüzyıllarda Konya mahkemesinde görülen 
davalar vasıtasıyla, Osmanlı şehirlerindeki toplumsal kontrol mekanizmalarını ve bu 
mekanizmalar çerçevesinde, birey ve toplum arasındaki ilişkileri analiz etti.

Yrd. Doç. Dr. H. Vehbi İmamoğlu “Osmanlı şehir hayatında esnaf birlikleri” Osmanlı 
şehirlerinde esnaf örgütleri Ahilik Teşkilatı çatısı altında toplanmış ve iktisadî faaliyetlerde 
bulunmuşlar, tebliğde bu örgütlerin çalışmaları değerlendirildi.

Nurullah Ulutaş; Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara’nın Türk Romanına Yansıması 
Bu bildiri de birkaç romandan yola çıkarak Ankara’nın Milli Mücadelenin kalbi olarak Türk 
Romanına yansıması üzerinde duruldu.

Forum: 
Şehirle yüzleşmek: Şehir kitapları ve D. Mehmet Doğan’ın Ömrüm Ankara kitabı

Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin forum bölümünde Şehir kitapları ve D. Mehmet Doğan’ın 
Ömrüm Ankara kitabı konuşuldu. İlk sözü alan Nazif Öztürk, Şehir Tarihi Yazarlar Kongresinin 
zamanlama açısından yerinde olduğunu, devamlılığında ısrar edilmesi gerektiğini söyledi. 
Şehirlerimizdeki tahribatın dünyevileşmeden kaynaklandığını belirten Öztürk Ankara’da 
1940’larda yıkılmış olan mevlevihanenin bir belediye tarafından yeri ve yapısı dikkate 
alınmadan yeniden yapılması üzerinde durdu. 
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Daha sonra Kerime Yıldız, Urfa ile ilgili önemli  iki yazarın, Halide Nusret Zorlutuna’nın Aşk ve 
Zafer ve Zorlutuna’nın kızı Emine Işınsu’nun Küçük Dünya romanları üzerine konuştu. 

Mehmet Kurtoğlu, Halide Nusret Hanım’ın Urfa’da edebiyat öğretmenliği sırasında şair 
yazar bir kuşağın yetişmesinde rolü olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Daha 
sonra, Ömrüm Ankara kitabı üzerinde durdu. Hacı Bayram Veli’nin ve ahiliğin Ankara için 
öneminden söz etti.

Mehmet Sılay, Ömrüm Ankara’nın şehir kitapları içinde önemli bir yeri olacağını düşündüğünü, 
şimdiye kadar Ankara için böyle bir kitap yazılmadığını belirtti. Sılay bilhassa İslâm öncesi 
dönemlerde Arabistan Ankara ilişkileri üzerinde durdu. 

Son olarak İbrahim Ulvi Yavuz 1960’lardan beri içinde yaşadığı Ankara’nın D. Mehmet 
Doğan’ın kitabında en iyi şekilde anlatıldığını, Ankara’nın gerçek kimliğinin öne çıkarıldığını 
belirtti. 

Daha sonra Ömrüm Ankara kitabının yazarı D. Mehmet Doğan kitabını ve yazılış hikâyesini 
anlattı. Ankara’nın en fazla haksızlığa uğrayan bir şehir olduğunu söyleyen Doğan, bu kitabın 
Ankara ile ilgili yerleşik kanaatlerde kökten değişikliklere yol açacağını umduğunu belirtti. 

Salon: B
 Doç. Dr. Salih Yılmaz’ın oturum Başkanlığını yaptığı 1.oturumda,

Khurmatkhan Burhitjan: ”Ordu balık: Orta Çağın Bükük Şehri ‘’ tebliğinde O gün ki ifadeyle 
Ordu Balık, Ordu şehrini değerlendirdi.

Prof. Dr. Abylabek Asankanov “Kırgızistandaki Büyük ve Orta Şehirlerdeki Halkların 
Yapılanmasının Tarihi:  Oş” Oş şehrini tarih seyri içerisinde geçirdiği süreci değerlendirdi.

Dr.Dmitriy Voyakin “Yangikent_ Oğuzların Aral Boyundaki Başkenti” tebliğinde Oğuzların 
Aral Boyundaki Başkenti Yangikenti anlattı.

Doç. Dr. Tahir Şahbazov oturum başkanlığını yaptığı 2. Oturumda,

Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz “Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk 
Arşivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği” Trabzon ile ilgili kaynakların tanıtılmasına ve bu 
kaynakların yapılacak araştırmalar için önemine değinmeyi amaçlıyor. Zira elde edilecek 
bulgular ve tespitler bu arşivlerde yer alan başka Osmanlı şehirleri için de ortak bazı tespitleri 
ortaya çıkardı.

Yrd. Doç. Dr Seçil Dumantepe “Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye Erol’un Eserlerinde 
Şehir” tebliğinde, bir kültür göstergesi olarak Safiye Erol’un roman, hikâye ve makalelerine 
yansıyan şehirler; tarihsel, sosyal, kültürel, estetik ve manevi boyutlarıyla ele alındı.

H.Harika Durgun: “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gözünden Manisa” Tarih boyunca 
hemen her medeniyetin –Hitit, Lidya, Roma,- dikkatini çeken bir yer olarak Manisa, Osmanlı 
döneminde Saruhan Beyliğinin merkezi ve şehzadelerin ilk görev yeri olmasıyla “Şehzadeler 
şehri” olarak ün yapmasını değerlendirildi.

Doç. Dr. Salih Yılmaz” Hive Hanlığı’nda Tarih Yazıcılığı Ve Başlıca Temsilcileri”  bildirisinde 
Türkistan Hanlıklarından Hive’nin tarihine dair Ebülgazi Bahadır Han ve vakanüvislerden 
Munis, Agehi, Muhammed Yusuf Bayani’nin eserlerini örneklerle incelendi.
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Doç. Dr. Muharrem Es’in oturum bakanlığındaki 3. Oturumda

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı Ertan ”Sosyo-Ekonomik Açıdan Vakıf Kültürü Ve Yusuf Paşa’nn 
Urfada Bulunan Vakıfları“ tebliğinde Sosyo-Ekonomik Açıdan vakıf Kültürü ve Yusuf 
Paşa’nın Urfa’da Bulunan vakıflarına dikkati çekti.

Dr. Tuba Duman ”Şanlıurfa Mahalleleri “ Tebliğinde  Şehir hayatının dinamiklerini, sosyal 
yaşam içinde şehirlerin belirleyici rolünü ve etkisini anlamak, şanlı Urfa mahallerindeki 
gözlemlerini anlattı.

Kerime Yıldız ” Sinema ve Dizilerde Urfa Tebliğinde “Dindar, hoşgörülü, insanları da iklimi 
gibi sıcak. Gelenekleriyle, yemekleriyle, sıra gecesiyle bir kültür şehri olan Urfa’nın sinema ve 
dizilere yansıması üzerinde durdu.

Mehmet Emin Üner ”Osmanlı Urfa’sında Gündelik Hayatta Kadın“ tebliğinde Osmanlı 
toplumunda kadının durumu genel olarak İslâm toplumunda kadının sahip olduğu 
statüden farklı olduğu söylenemez. Ancak sosyal yapının milletten millete ve hatta 
bölgeden bölgeye değişebildiği göz önüne alınırsa İslâm toplumları arasında bu noktada 
farklı uygulamaların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti. 

  

Doç.Dr. Hüseyin Muşmal’ın Başkanlığındaki 4.oturumda

Yurdal Demirel ”Harput’un Tarihçisi: İshak Sunguroğlu “ tebliğinde Tarihin her döneminde 
önemli bir yerleşme merkezi olan Harput, bölgesinin bir ilim ve irfan yuvası olmuştur. Türk 
Kültürünün seçkin bir örneği olan Harput ve çevresinin tarihi, kültürü, yetiştirdikleri, musikisi 
ile ilgili yapılacak bir çalışmada ilk başvuru kaynağı İshak Sunguroğlu’nun Harput Yolları’nda 
isimli eserini tanıttı.

Eyyüp Azlal ” Tarihte Şehir ve Nehir İlişkisi “ tebliğinde Su, antik zamanlardan günümüze 
kadar şehirleri, dolayısıyla medeniyetleri beslemiştir. Eyyüb Azlal’da tebliğinde şehir ve 
nehir ilişkilerini değerlendirdi. M. Lamih Çelik; “Tarihsel Perspektif İçinde Şanlıurfa’da 
Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi “ tebliğinde 12000 yıllık geçmişe sahip bölgesinde 
ekonomik,ulaşım ve kültürel yönden önemli bir merkez olan Şanlıurfa, zengin geçmişiyle 
öne çıkmaktadır yapılması gerekenleri anlattı. Mehmet Kurtoğlu; “ Sine-i Masal Şehir Urfa” 
tebliğinde Urfa’nın 1950’den günümüze kadar Urfa, birçok sinema filmine mekân olması 
yanında,   sosyo-kültürel hayatıyla da birçok filme konu olmuştur.  Urfa’nın bir diğer yönden 
sinema açısından önemi ise Urfalı sinema oyuncuları ve yönetmenlerin varlığıdır. 

PANEL:
Urfa’yı Yazanlar Paneli
TYB Şanlıurfa Şubesi Başkanı Cuma Ağaç’ın başkanlığında gerçekleşen “Şanlıurfa’yı Yazanlar” 
oturumuna Doç. Dr. Mehmet Emin Ertan, Dr. Mahmut Kaya, Mehmet Akbaş Mehmet Oymak 
ve S. Ahmet Kaya katıldılar.
Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Kaya, tebliğinde Urfa’nın 
önemli geleneklerinden biri olan Sıra Gecesi geleneğinin eğlence kültürü adına giderek 
yozlaştığını, bunun Urfa ve toplumsal hayat için oldukça üzücü bir durum olduğunu belirtti. 
Şair-Yazar S. Ahmet Kaya da şehrin önemli bir organizasyon olmasından yola çıkarak, bir 
şehir eleştirisi yapmanın gerektiğini belirtip, Urfa üzerine bir takım saptamalarda bulundu. 
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Şanlıurfa Kent konseyi yürütme kurulu üyesi Eğitimci Yazar Mehmet Akbaş ise “Tarihi seyir 
içerisinde şehr-i Urfa” konulu bir şehir analizi yaptı. Şair-Yazar Mehmet Oymak ise Prof. 
Mehmet Çelik’in başkanlığında hazırlanan ve Atılım Üniversitesi tarafından yayınlanan 
“Edessa’dan Urfa’ya” adlı kitabın tanıtımını yaparak, neleri içerdiğini; Urfa için önemini 
anlattıktan sonra Batman Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Emin Ertan, eğitim ve saygıya dair 
anılarını anlattı. Gerek Urfa’da ve gerekse Urfa’dan çıktıktan sonra görev aldığı yerlerdeki 
eğitim tecrübelerini izleyicilerle paylaştı. 

Şanlıurfa’da Türkiye Yazarlar birliği ile Şanlıurfa Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 3. 
Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi düzenlenen oturumların ardından verilen 
Şanlıurfa klasik Türk Musikisi konseri ve Pazar günü gerçekleştirilen şehir turu ve çevre gezisi 
ile sona erdi. 

Ferhat KOÇ
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İslâm Şehrini Kurmak: 
Hz. Peygamber’in Şehir Tasavvuru

Köksal Alver
Prof. Dr.,  Konya Selçuk Üniversitesi

Önsöz
İslâm’ın bir şehir dini olduğu genel bir kanaattir. İslâm esaslarının uygulanabilirliği büyük 
oranda şehir iletişimini ve kentsel mekânların kurulmasını gerektirmektedir. Açık bir şekilde 
İslâm’ın birey, cemaat ve toplum görüşü şehrin kuruluşunu desteklemektedir. İslâmî idealle-
rin gerçeklik bulabileceği yerin şehir olduğu görülmektedir. İslâm, yerleşik hayatı gerekli kı-
lan ilkeler vaz ettiği için, doğal ve zorunlu bir şekilde şehir kurmayı gerekli kılmıştır. İslâm’ın 
mesajının şehirde gerçekleşmiş olması ve hep şehir toplumunun öncelemesi, kayda değer 
bir şekilde şehirlerin kuruluşunda, yenilenmesine ve gelişmesinde etkili olmuştur. Bu yüz-
den İslâm ile birlikte bir büyük kentsel gelişim kendini göstermiş, İslâm ‘dev şehirler ağına’1 
kaynaklık etmiş ve böylece büyük bir kentsel medeniyet tezahür etmiştir.

Şehir gerçeğinin İslâm öncesi var olduğu hatırda tutulursa, İslâm’ın şehir vurgusu daha bir 
anlam kazanmaktadır. Neden İslâm dini, şehri önceleyen bir hayat, siyaset ve medeniyet 
kurgulamaktadır? İslâm, Müslümanların belli ilkeler, idealler ve ahlâk çerçevesinde şehirde 
yaşamasını neden istemektedir? Daha önceki şehirlerin nasıl bir hayat sunduğu ortadadır. 
Şehrin nasıl bir inşa olduğu, aynı zamanda nasıl bir bozulmaya yol açtığı bilinmektedir. Şeh-
rin farklı bir hayat tarzı sunduğu, kendince bir iletişim gerçekleştirdiği, kendince bir kültürü 
var ettiği, bu yönüyle kırdan, kasabadan, köyden, çölden, mezradan farklılaştığı bilinmekte-
dir. Bütün bunların içinde İslâm’ın şehir vurgusu dikkatle takip edilmesi gereken bir husus 
olmaktadır.

İslâm’ın hayat bulmasında, yaşanmasında, modellenmesinde birinci aktör olan Hz. 
Peygamber’in şehir yaşantısı, şehir ilgisi, şehir vurgusu önem arz etmektedir. Hz. Peygam-
ber, bir şehir ideali ortaya koymuş mudur? İslâm şehrinin nüveleri O’nun hayat pratiğinde 
tespit edilebilir mi? O’nda bir şehir kurma fikri var mıdır ve bu nasıl pratiğe aktarılmıştır? 
İslâm şehri araştırmaları bugüne değil önemli bir literatürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Bu anlamda değişik bakışlara, yaklaşımlara ve tezlere sahip geniş bir birikimin oluştuğu gö-
rülmektedir. Bu yazı söz konusu gelen tartışmaları, tezleri ve araştırmaları mevzubahis et-
memektedir. Elimizde mevcut literatürü yeniden okumaya da tâbi tutmamaktadır. Sadece 
Hz. Peygamber’in genelde şehir özelde ise İslâm şehri ile ilgisini, şehrin kuruluşundaki belir-
leyici etkisi ve rolünü belli başlıklar etrafında tartışmaktadır. Yazı bir iddiayı dillendirmekten 
öte, Hz. Peygamber’in şehir ile ilgili tasarruflarının İslâm şehrinin portresinin nasıl olması 
gerektiğine ilişkin ilham kaynağı olduğuna işaret etmektedir. İslâm şehri tartışmasının Hz. 
Peygamber kaynaklı okunabileceğine ilişkin bir fikir beyan etmektedir. Hz. Peygamber’in 

1  Michon, Jean-Louis, 1992, “Dini Kurumlar”, İslam Şehri içinde, Ed. R. B. Serjeant, Ağaç yay., İstanbul, s. 14.
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ortaya koyduğu pratikte, İslâm şehrinin hem mekânsal ve hem de toplumsal/kültürel port-
resinin belirginleştiğine değinmektedir. Yazıda, mekânsal ve toplumsal örgütlenişte İslâm 
şehrinin nasıl bir vizyon sergilediği O’nun örnekliğinde, O’nun biyografisi temel alınarak 
tartışılmaktadır. 

Mekke 
Bilindiği üzere Hz. Peygamber, kendi dönemi ve ilişkileri bakımından önemli bir şehir olan 
Mekke’de doğup büyümüştür. Medine’ye hicret edene kadar hep bu şehirde kalmış, zaman 
zaman başka yerlere seyahatler yapmıştır. Mekke şehrinin toplumsal ve kentsel havasını te-
neffüs etmiş, şehrin ortaya koyduğu pratikleri gözlemlemiştir. Kentsel iletişim ağının içinde 
yer almıştır. Kentte meydana gelen olaylarla ilgilenmiş, yapılan etkinlikleri gözlemlemiştir. 
Ticaret, savaş, çatışma, barış, panayır, anlaşmazlıklar, anlaşmalar gibi değişik toplumsal ve 
siyasal olaylara vakıf olmuştur. Bir şehrin nasıl bir mekân olduğuna ilişkin gelişkin bir algı ile 
zihni meşgul olmuştur. 

Mekke, klasik dönem itibariyle önemli bir dünya şehridir. Hamidullah’ın2 özenle anlattığı 
gibi Mekke, ‘dünyanın göbeği’dir ve eski dönemlerden itibaren merkezi konumunu hep 
korumuştur. Tarihsel, toplumsal, coğrafi açılardan Mekke’nin merkeziliği aşikardır; iktisadî, 
siyasî, kültürel ve dinî merkezdir.3 Umm’ul-Kura’dır, yani şehirlerin anasıdır, bir metropolistir. 
Kur’an’ açıkça Mekke’nin Umm’ul-Kura olduğunu (Şura, 7),  ve ayrıca emin bir belde oldu-
ğunu (Tin, 4) bildirmektedir. Tarıma elverişli olmayan dağlar ve çöllerle çevrili bir vadidedir 
ve ağırlıklı geçim kaynağı ticarettir. Ancak etrafındaki bölgelerin ilgisindedir; pek çok pana-
yır ve fuar kurulmakta, büyük kervanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bunun ötesinde dinî bir 
merkezdir. Hz. Adem’in kurduğu, Hz. İbrahim’in yeniden onarıp yaptığı mabed, dünyanın 
gözbebeğini meydana getirmektedir. Kâbe, Mekke’nin merkeziliğinin delilidir. Kendinde in-
sanlığı toplamakta, kendine insanlığı davet etmektedir hep. Mekke, hem ilk evin hem de ilk 
mabedin şehridir4, kendisi de bir ilktir bu yüzden. Mekke, gerek dinî bir merkez oluşu ge-
rekse şehir yerleşimi özellikleri göstermesi bakımından gelişkin toplumsal, siyasal ve ticarî 
ilişkilere sahiptir. Bir köy değil aksine büyük bir şehirdir; evler, mahalleler, imar faaliyetleri, 
ticarî ilişkiler, kabileler ve tabakalar arası hukukî zemin Mekke’nin şehir portresini net bir 
şekilde çizmektedir.5 

Hz. Peygamber, Mekke’nin toplumsal hayatında gerek evliliğinden önce gerek Hz. Hatice 
ile evliliğinden sonra belirgin bir portredir. İçinde yer aldığı Kureyş kabilesi önemli bir ka-
biledir, ailesi de Mekke şehri için önde gelen bir ailedir. Ancak bu bağların ötesinde kendi 
kişisel imgesi hayli belirgindir Mekke şehir hayatında. O, daha peygamber olmadan insanlar 
tarafından ‘El-Emin’ olarak adlandırılmıştır. Toplumda belli bir güveni sağlayan kişi, elbette 
toplumsal ilişkilere belli bir mesafeden katılan kişi demektir. Güvenilirlik toplumsal bir ka-
naattir; kendi başına, toplumdan uzak, toplumsal sorunlarla ilgisi olmayan kişinin böyle bir 
sıfatla anılması mümkün müdür? Hz. Peygamber’in ‘Emin’ sıfatı onun kentsel ilişki ağında ne 
kadar itibarlı bir konumu olduğuna delalettir.  

2 Hamidullah, Muhammad, 1990, İslam Peygamberi, Çev. Salih Tuğ, İrfan yay., İstanbul, s. 18-26.

3 El-Faruki, İsmail Raci&El-Faruki, Luis Lamia, 1997, İslam Kültür Atlası, Çev. M. Okan Kibaroğlu-Zerrin Kibaroğlu, İnkılab 
yay., İstanbul, s. 80

4 Bulaç, Ali, 1996, “İlk Ev ve İlk Şehir”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler 1 içinde, Ed. Vecdi Akyüz-
Seyfettin Ünlü, İlke yay., İstanbul.

5 En-Nedvi, Ebu’l-Hasen, 1992, Rahmet Peygamberi, Çev. Abdülkerim Özaydın, İz yay., İstanbul, s. 60-61.
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Kısaca Hakem Olayı olarak bilinen ve Kâbe’nin tamir edilmesiyle ilgili bir vakıada Hz. 
Peygamber’in ne kadar merkezi bir konuma sahip olduğu bilinmektedir. Bizzat Hz. Peygam-
ber Kâbe’nin yeniden onarılmasına iştirak etmiştir. Ancak Hacer’ül-Esved taşının yerine ko-
nulmasında yaşanan ihtilaf, büyük bir gerginliğe sebep olmuştur. Kabileler için büyük bir şe-
ref konusu olan taşın yerine yerleştirilmesi, Hz. Peygamber’in hakemliğinde çözüme kavuş-
turulmuştur. Bütün Mekke onun hakemliğine rıza göstermiştir. “Kureyşlilerin Safa kapısından 
ilk giren kişinin Muhammed olduğunu görür görmez hakemliğine razı olmaları, taşın alınıp 
bir örtü içine konuluşu, oradan alınıp duvardaki yerine yerleştirilişiyle ilgili uygulamasına 
ses çıkarmamaları, Hz. Muhammed’in Mekkelilerin gönüllerindeki yüksek ve saygın yerine, 
yüksek karakterini ve temiz niyetini takdir ettiklerine delalet eder”.6

Hz. Peygamber’in Mekke şehir hayatındaki yerini ve belirgin portresini gösteren önemli 
olgulardan biri de Hılfu’l-Fudul (Erdemlililer İttifakı) cemiyetine dahil olmasıdır. Mekke için 
önemli bir kanaat merkezi ve baskı grubu oluşturacak güçteki bu ittifak, dönemin toplumsal 
ve ticarî ilişkileri açısından açıklayıcı bir konuma sahiptir. Hz. Muhammed (s.), Peygamber 
olduktan sonra da övgüyle söz ettiği bu ittifak aslında Mekke şehir hayatında önemli roller 
üstlenmiş7, adalet tek ilkesi olmuşu ve zulüm karşısında adaleti sağlamak için ilkesel tavırlar 
ortaya koymuştur.8 Hz. Peygamber, görüldüğü gibi Erdemliler İttifakı’nda yer almakta şeh-
rin toplumsal, siyasal ve iktisadî ilişkilerine belli değerler etrafında, belli ilkeleri gözeterek 
katılmıştır. Bir kentin kurgusunda önemli bir ayrıntı olarak yer alacak bu hususlara ilişkin Hz. 
Peygamber’in kanaatlere sahip olduğu görülmektedir. Medine’ye hicretinden sonra gerçek-
leştirdiği Medine Vesikası gibi çok önemli olay, Erdemliler İttifakı deneyimini hatırlatmakta-
dır. 

Hz. Peygamber’in yaptığı seyahatler de şehir fikri açısından kayda değerdir. Bir karşılaşma 
ve iletişim ortamı olan seyahat, kişinin gözlem gücünü arttırdığı gibi farklı pratiklerle karşı-
laşmasına imkân tanır. Hz. Peygamber’in bazı nedenlerle yaptığı seyahatlerde farklı insanlık 
tecrübeleri ve düşünceleri ile karşılaşmış olması önemlidir. Hamidullah9, Hz. Peygamber’in 
Uman’a yaptığı seyahatlerde Çinlilerle karşılaşmış olabileceğini, onların sanat ve sınai du-
rumlarına dair bir kanaate sahip olabileceğini ifade etmektedir. ‘İlim Çin’de de olsa gidip onu 
arayınız’ sözünün bu tanışma ortamıyla ilgili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca O’nun Suriye 
(Şam), Yemen gibi ülkelere ticari seyahatlerde bulunduğu hatta gemi ile deniz aşırı seyahat 
yaptığı da söylenmektedir. Seyahatler hem var olan kentlerin hem de kimi harabelerden 
geçildiği için eski kent hayatının ve kalıntılarının gözlenmesinde Hz. Peygamber’e önemli 
kaynak olmuştur. 

Medine
Hz. Peygamber, İslâm ve dünya tarihi için etkili bir süreci başlatan hicretini miladi 622 yılında 
gerçekleştirmiş ve Medine’ye yerleşmiştir. İslâm şehrinin karakterinin ve portresinin belir-
lenmesi açısından dönüm noktası olan hicret, Medine modelinin başlangıcını işaret etmek-
tedir. Medine, Mekke’den itibaren bütün hayatını şehirde geçiren Hz. Peygamber’in açık bir 
şekilde bir şehir kurma ilkesini ve iradesini temsil etmektedir. İslâm şehri, Medine modelini 
izleyerek, onu geliştirerek, zenginleştirerek, yeniden yorumlayarak oluşmuştur. Medine, bir 

6  Heykel, Muhammed Hüseyin, 2000, Hz. Muhammed’in Hayatı, Çev. Vahdettin İnce, Yöneliş yay., İstanbul, s. 193.

7  Watt, W. Montgomery, 2001, Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed, Çev. Ünal Çağlar, Yöneliş yay., İstanbul, s. 20.

8  Ramazan, Tarık, 2008, Peygamberin İzinde, Çev. S. Cihan Güleç, Doğan Kitap, İstanbul, s. 33.

9  Hamidullah, Muhammad, 1990, İslam Peygamberi, Çev. Salih Tuğ, İrfan yay., İstanbul, s. 12.
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İslâm şehri gerçeğinin delilidir. Çünkü Hz. Peygamber’in Medine sonrası hayatı, bütünüyle 
yeni bir şehir kurmayı ve orada yaşamayı, bir şehir ortamında insan ilişkilerine yön vermeyi 
ve hatta şehri öncelemeyi amaçlamıştır.  

Bilindiği gibi Medine, İslâm’dan önce var olan bir şehirdir. Daha çok tarımsal faaliyetleri ih-
tiva eden, farklı kabilelerin yaşadığı, Yahudilerin de yer aldığı bir kenttir. Farklı kabile, inanç 
ve kültür gruplarının yer aldığı Medine karmaşık bir toplumsal ortama sahiptir. Nüfusunun 
on bin civarında olduğu söylenmektedir. Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra 
şehrin genel ilişkilerine hâkim olmaya başlamış ve merkez bir figür olmuştur.  Diğer kabile-
lerin, inanç mensuplarının da dikkat ettikleri, kendini dikkate almak zorunda kaldıkları bir 
portredir. Hz. Peygamber, tıpkı Mekke’de olduğu gibi Medine’de de hemen toplumun için-
de, şehir ilişkilerinim merkezindedir. Hayatın kenarında ve uzağında değil, şehir ilişkilerinin 
kendince akıp gitmesini seyreden değil, tam aksine hayatın merkezinde, hayata müdahil 
ve şehir ilişkilerini çekip çeviren, düzenleyen, bu ilişkilere yön veren bir aktif aktördür. Belki 
Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerden ayıran temel hususlar bu özelliklerinde aranabilir. 
Bir şehir ideali kurma anlamında Hz. Peygamber’in hayatının ne kadar hikmetler taşıdığı 
ortadadır. 

Hicretle birlikte Yesrib Medine’ye dönüşmüştür, adı gibi hakikati ve yaşam tarzları da değiş-
miştir. Medine açık bir şekilde Hz. Peygamber’in tasarrufuyla yeni bir şekle bürünmüştür. 
Gerek mekânsal gerek toplumsal ve kültürel portresi değişmiş, İslâmî bir tona sahip olmuş-
tur. Hz. Peygamber’in Medine üzerindeki siyaseti ve tavrı, bu şehrin Peygamber Şehri olarak 
adlandırılmasına yol açmıştır. Medine artık Peygamber şehridir.1011; İslâm şehrinin modeli-
dir. Hz. Peygamber’in böylesine kutlu ve derinlikli eylemi, İslâm şehri gerçeğini var etmiş ve 
onun değişik coğrafyalarda, kültürlerde, iklimlerde belli hakikatler ve İslâmî idealler çerçeve-
sinde yeniden inşa edilmesinin, yaygınlaşmasının, zamanla yenilenmesinin yolunu açmıştır. 
“İlk şehirlerin kurucularına ilham veren ve yüzyıllar boyunca Müslüman kanun adamları ve 
idarecilerine örnek olan Medine, İslâmî şehir modeliydi ve her zaman da büyük bir ölçüde 
öyle kaldı”.12 Medine bütün bir İslâm şehrinin ana kaynağıdır. 

Mescid
Hz. Peygamber’in Medine şehrini inşa sürecine girişirken, daha doğrusu Yesrib’i Medine ha-
line getirirken önemli stratejik adımlar attığı görülmektedir. Medine modelinin diğer İslâm 
şehirleri bakımından geçerliliğini gösteren, İslâm şehrinin genel ilkelerini belirleyen bu 
stratejiler, daha sonraları bütün şehir kuran kişiler tarafından benimsenip tekrar edilecektir. 
Mescid yahut cami İslâm şehrinin en önemli ayırıcı vasıflarından biri haline gelecektir. İslâm 
şehrinin bir câmi ve mescid etrafında, onu merkeze alarak belli ilişkiler kurması, toplumsal 
hayatı inşa etmesi ilginç bir husus ve ayrıntıdır.  

Mescid, dini bir vecibe olan namazın kurumsal hale getirdiği bir mekândır. İslâm’ın en önem-
li şartlarından birini teşkil eden namaz, gerek güne ve zamana yayılmasıyla gerekse belli 
bir mekânı var etmesiyle ne kadar merkezi bir rol oynadığını belli eder. “İslam’ın kent haya-
tını gerektiren en önemli prensibi, cami veya mescit denilen bir mekânda yapılan namaz 

10  Küçükköy, İrfan, 2007, Peygamber Şehri Medine-i Münevvere, TDV yay., Ankara.

11  Lekesiz, Ömer, 2009, “Mekke ve Medine: Allah’ın ve Peygamber’in Şehirleri”, Hece, S. 150-152.

12  Michon, Jean-Louis, 1992, “Dini Kurumlar”, İslam Şehri içinde, Ed. R. B. Serjeant, Ağaç yay., İstanbul, s. 16.
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ibadetidir”.13 Namazın cemaatle kılınması, özellikle Cuma ve Bayram namazlarını cemaatle 
kılınması câmi gibi bir kurumu ve mekânı gerekli kılmaktadır. Böylece namaz, İslâm şehrinin 
şekillenmesinde temel bir ibadet olarak karşılık bulmaktadır. “Namazın kılınabilmesi için ge-
rekli olan bazı koşullar İslam şehirlerinin yapısını büyük ölçüde etkilemiştir”.14 Müslümanların 
belli vakitlerde bir araya gelmesini, karşılaşmasını, selamlaşmasını, sohbet etmesini, deği-
şik ilişkiler kurup geliştirmesini sağlayan mescid ve câmi, dini, toplumsal ve siyasal bir alan 
olarak varlık kazanır. İnsan ilişkilerine kendince anlam verir ve ilişkileri kendi etrafına toplar. 
“Mabed, şehrin kalbi mahiyetindedir. Şehrin damarları olan yolların tamamı ya buraya çıkar 
veya buraya çıkan ana damarlardan birine bağlanır”.15 Bir toparlayıcı mekân olan cami, şeh-
rin ve mahallenin de toplardamarıdır. 

Mescid, Hz. Peygamber’in Medine’de inşa ettirdiği ilk mekândır. Kuşku yok ki, O’nun bu ey-
lemi bir yüce işareti temsil etmektedir. Şehrin ve şehir ilişkilerinin nasıl bir eksen üzerinde 
yürüyeceğinin işareti olan câmi yapmak, İslâm şehircilerinin, Müslümanların, mahallenin 
temel rükûnu haline gelmiştir. Aynı eylemin, aynı şekilde hâlâ sürdürülüyor olması, tıpkı 
Peygamber’in yaptığı gibi Müslümanların hemen her yerleşim yerlerinde ilk düşündükleri 
yapının cami olması çok manidardır. Mescid ile birlikte evi dolayısıyla mahalleyi inşa eden 
Hz. Peygamber, şehirdeki yerleşme hareketlerine ilişkin de bir model teşkil etmiştir. 

Mescid, namaz ve ezanla aynı zamanda kendi etrafında kurduğu toplumsal ve insanî ilişkiler-
le şehir hayatının merkezinde yer almaktadır. Ezan adeta mescidin merkeziliğin günde beş 
kez ilan eden, şehri saran, şehri tutan bir ilahî mesaj ve ilahî söz olarak varlık kazanmakta-
dır. Ezanın varlığı, mescid bağlamında İslâm şehrinin önemli bir ayrıntısı olarak okunmalıdır. 
Allah’ın yüceliğini, Hz. Muhammed’in elçiliğini, namazı, bu dünyanın faniliğini ve ahiretin 
gerçekliğini hatırlatan ezan, hiç değişmeden sürekli Müslüman kentlerde, kasaba ve köyler-
de yankılanmaktadır.16 Açık bir şekilde ezan bir fetih ve hâkimiyet nişanesidir17, İslâm haki-
katinin ilanı, İslâm ahlâkının şehri belirleyen yegâne yaşam ve bakış olduğunun ifadesidir. 
Ezan, mescidin şehre verdiği insicamı, ruhu ve kimliği süsleyen, haykıran, ilan eden bir büyük 
sadadır. 

Mescidin yanında iki önemli mekân Hz. Peygamber’in şehrin portresini çizme girişiminde 
önemle kaydedilmelidir: Ev ve okul. Hz. Peygamber evini ve mescidi birlikte inşa etmiş, böy-
lece kendi varlığıyla Medine’ye yerleştiğini ifade etmiştir. Ev ve onun etrafındaki mahalle bir 
kentin en önemli yapıtaşlarındandır. Şehir ancak evlerle var olacak bir yaşam alanıdır. Bizzat 
Peygamber’in oraya yerleşiyor olması, evini ve yurdunu orada yapıyor olması büyük hikmet-
ler barındırmaktadır. Medine’nin sahiplenilmesi, Medine’nin bir ideal yurt ve şehir haline ge-
tirilmesiyle ilgili bir husustur ev yapma eylemi. 

Aynı şekilde mescide bitişik yapılan bir mekân olan ashab-ı suffa, bir eğitim kurumu olarak 
hizmet vermiştir. Mescidle birlikte bir okulun inşa edilmiş olması da şehirleşme açısından 
önem arzeden bir hadisedir. Câmi, Suffa’yı içermesi bakımından bir eğitim kurumu olarak 
da var olmuştur. Hamidullah’a göre18 , suffa, ilk İslâm üniversitesidir. Bizzat Hz. Peygamber’in 

13  Can, Yılmaz, 1995, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, TDV yay., Ankara, s. 20.

14  Michon, Jean-Louis, 1992, “Dini Kurumlar”, İslam Şehri içinde, Ed. R. B. Serjeant, Ağaç yay., İstanbul, s. 30.

15  Söylemez, M. Mahfuz, 2011, İslam Şehirleri, Düşün yay., İstanbul, s. 26.

16  Ramazan, Tarık, 2008, Peygamberin İzinde, Çev. S. Cihan Güleç, Doğan Kitap, İstanbul, s. 105. 

17  Sırma, İ. Süreyya, 2005, Ezan, Beyan yay., İstanbul, s. 43.

18  Hamidullah, Muhammad, 1990, İslam Peygamberi, Çev. Salih Tuğ, İrfan yay., İstanbul, s. 768.
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ders verdiği ve ders müfredatlarının hazırlanmasında ön ayak olduğu bu müessese, eğitim 
ve öğretimin ne kadar önemsendiğini göstermektedir. Medine’de temelleri atılan İslâm dev-
letinin en esaslı kurumları arasında yerini alan suffa, başta Kur’an tilaveti olmak üzere deği-
şik ilim dallarının öğrenilmesine tahsis edilmiştir. Değişik bölgelerden gelen talebelerin aynı 
zamanda yatılı bir şekilde eğitim aldıkları bir kurum olmuştur. Burada eğitim alan talebeler 
ise farklı memleketlere gönderilmiş ve oralarda tebliğ ve eğitim görevlerini ifa etmişlerdir. 

Suffa örneği Hz. Peygamber’in devlet ve kent idaresindeki merkezi konumunu gösteren il-
ginç bir örnektir. Bu örnek de Hz. Peygamber’in diğer uygulamaları gibi İslâm şehri için bir 
model teşkil etmiş ve bütün İslâm şehirleri öncelikle iyi eğitim kurumlarına sahip olmayı 
öncelemiş, büyük kütüphaneler kurmayı amaçlamıştır. Suffa, daha sonraki ilim müessesele-
rinin ilham kaynağı olmuş, dar’ul-hikme, dar’ul-hadis, dar’ul-huffaz, dar’ul-ulum gibi dini ve 
akademik kurumların kurulmasına ön ayak olmuştur. Bugün hem yatılı hem gündüz şekliyle 
hâlâ etkinliği süren Kur’an Kursları’nın, daha yakın zamanlarda kapatılan Tekke’lerin, İslâm 
toplumlarında bir medeniyet ufku olarak görülecek yüz akı Medrese sisteminin Suffa’ya 
benzerliği dikkat-i şayan bir husustur. İslâm toplumlarına yayılmış eğitim kurumlarına ilham 
kaynağı ve modeli olan Suffa, büyük İslâm medeniyetinin varlığında azımsanmayacak bir 
paya sahip olmuştur. 

Medine Pazarı
Hz. Peygamberin Medine kentine nüfuzunu gösteren önemli adımlardan biri de bir Pazar 
kurması, yani çarşı dinamiklerinde yerini almasıdır. Kendisi gençliğinde ticaret yapmış, ticarî 
seyahatler gerçekleştirmişi biri olduğu için Pazar faaliyetlerine ilişkin gelişkin bir fikre sahip-
tir. Mekke’deki ticari faaliyetleri, Pazar ilişkilerini yakinen takip ettiği bilinmektedir. Peygam-
berlikten önce yer aldığı Hılf’ul-Fudul cemiyetinin amaçlarından birinin de ticarî ilişkilerde 
adaleti sağlamak olduğu bilinmektedir. Medine’de de hazır bir Pazar ortamı vardır ve değişik 
grupların kendi pazarlarını kurmaları söz konusudur. Bütün bunlar kent hayatının nirengi 
noktası olan ticarete ilişkin Hz. Peygamber’in hem kavramsal hem de pratik mühim düşün-
celeri olduğunu göstermektedir. Bu düşünceler diğer kentsel unsurlar gibi ticarette de Hz. 
Peygamber’in somut adımlar atmasını gerektirmiştir. Diğer pazarların dışında Müslümanla-
ra ait pazarı yani Medine Pazarı’nı kurması ile bu adım gerçekleşmiştir. 

Hz. Peygamber, ticarî becerisine dayanarak Medine’de Müslümanlara ait Pazar kurarak şeh-
rin ticarî ilişkilerinde bir rol üstlenmiş, ticarî rekabetle özellikle Yahudilere rakip olmuş ve 
böylece kent ilişkilerindeki merkezi yerini pekiştirmiştir. Çünkü ticaret kent ilişkilerinin yöne-
tilmesinde ve dönüştürülmesinde en önemli unsur olarak görülmektedir. Medine Pazarı’nda 
yeni kurallar ve İslâmî esaslar geçerlidir. Örneğin tüccarların önceden yer tutması ve orayı 
parsellemesi söz konusu değildir. Bir tekelleşmenin ve ayrıcalıklı olmanın önüne geçen bu 
uygulama Medine Pazarı’nı öne çıkarmıştır. Diğer pazarların aksine burada vergi alınmama-
sı büyük bir ticari adım olarak kaydedilmelidir. Gerek tüccarı kendine çekme gerekse ucuz 
mal satmasından dolayı müşteri yoğunluğuna sahip olma gibi avantajlar elde eden Medine 
Pazarı19, Müslümanların kent hayatına dahil olmasını, kent ilişkilerinde önemli bir pozisyon 
üstlenmesini sağlamıştır.

Medine Pazarı ile birlikte kurulan Hisbe teşkilatı da en az pazar kadar önem arz eder. Pa-

19  Kallek, Cengiz, 1992, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, Bilim ve Sanat Vakfı yay., İstanbul, s. 35-36.
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zar ilişkilerinin denetimini, kontrolünü ve devamlılığını sağlayan bu teşkilat, bizzat Hz. 
Peygamber’in örnekliğinde gerçeklik bulmuştur. İlk muhtesip Hz. Peygamber’dir. Çünkü pa-
zarları denetlemiş, ürünleri kontrol etmiş ve pazarda müşteriyi aldatacak malların satılmasını 
yasaklamış ve meşhur hadis-i şeriflerinde ‘bizi aldatan bizden değildir’ sözünü kullanmıştır.20 
Bir İslâm teşkilatı olan hisbenin baş aktörü muhtesiptir ve o tecrübeli, hikmetli, ahlâklı, güve-
nilir, sağlam biri olarak21 toplumun güvenini sağlamak durumundadır. Aynı zamanda muh-
tesip kibar, estetik sahibi ve medeni olmalıdır.22 Hisbe teşkilatı, hem dini hem dünyevî eylem-
leri düzenlemektedir; temel vazifesi Müslümanın dini kurallara göre yaşamasını sağlamak 
ve kontrol etmek amacıyla ‘emr bi’l-ma’ruf ve nehy ani’l-münker’dir. Bu bakımdan dinî, ticarî 
ve beledî olmak üzere üç önemli alanda hizmet sunmaktadır. İbadetlerin edası, namazların 
ifası, câmilerin bakımı, dinî ihlallerin men edilmesi, haramların önlenmesi gibi dinî vazifeleri 
bulunmaktadır. İkinci hizmet alanı olan ticarette ise ölçü ve tartının doğru yapılması, fiyat-
ların kontrolü, haksız rekabetin önlenmesi, pazar ve çarşı nizamının sağlanmasına dönük 
hizmet sunmaktadır. Üçüncü kısım ise şehrin bakımı ve temizliğiyle ilgili alanlardır. Yol, su, 
câmi sisteminin bakımı, caddelerin temizliği, ihtiyaç sahibi insanların bakım ve iaşelerinin 
sağlanması gibi kamusal hizmetlerdir.23 Görüldüğü gibi gerek yeni bir pazarın kurulması ge-
rekse pazar ilişkilerinin düzenlenmesinde aktif görevler ifa eden Hz. Peygamber, İslâm şehri-
nin çehresinin şekillenmesinde birincil aktör olarak yer almıştır. 

Medine Sözleşmesi
Hz. Peygamber’in şehir ideali ve şehir modeli açısından kayda değer olaylardan biri hiç şüp-
hesiz Medine Vesikası yahut Medine Sözleşmesi’dir. Sözleşme, Hz. Peygamber’in Medine’deki 
siyasi otoritesinin bir tescilidir. Hz. Peygamber böylece Medine şehir idaresini eline almış ve 
kentin bütün hareketlerini kontrol eder hale gelmiştir. Sözleşme, Peygamber’in İslâm dev-
leti ve İslâm şehri kurmasının önemli adımlarından biridir. Açık bir şekilde sözleşme, Hz. 
Muhammed’in (s.) otoritesini kabul etmiş ve O’na tek merci olarak belirlemiştir. 

Medine Sözleşmesi’nin İslâm şehri açısından kayda değer önemi, Hz. Peygamber’in şehrin 
idaresini eline alırken, şehri aynı zamanda toplumsal, siyasal ve kültürel bir organizma ve 
ilişki zemini olarak belirlemiş olmasıdır. Daha doğrusu şehri bir bütün olarak değerlendir-
mesi ve bütün unsurlarına ilişkin önemli adımlar atmış olmasıdır. Sözleşme, şehrin siyasal 
birliğini sağlama, farklı grupları belli ilkeler, görevler ve sorumluluklar çerçevesinde bir araya 
getirme, ortak bir zemin kurma, Müslümanlar arasında ise kesin bir kardeşlik hukukunu tesis 
etme gibi bir şehir ideali açısından hayati görülen hususlara hayat vermiştir. Gerek Muhacir-
ler ile Ensar arasındaki kardeşlik hukukunun tesisi, gerekse Medine’nin farklı inanç gruplarıy-
la Müslümanların bir hukukî zemin üstünde bir araya gelişi, büyük bir siyasî manevra olarak 
görülmeli ve bir şehir ideali olarak okunmalıdır. Bu bir anayasadır ve bir şehir-devlet yapısını 
kurma iddiasındadır.24 Kabile anlayışını bir bütünlük ve birlik esasında eriten, kabileler arası 
ihtilafları bir irade ile çözen ve ilişkileri hukukî zemine oturtan Sözleşme, bağımsız İslâm top-
lumunun stratejik kuruluşunu göstermektedir.25

20  Kallek, Cengiz, 1992, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, Bilim ve Sanat Vakfı yay., İstanbul, s. 99.

21  El-Faruki, İsmail Raci&El-Faruki, Luis Lamia, 1997, İslam Kültür Atlası, Çev. M. Okan Kibaroğlu-Zerrin Kibaroğlu, İnkılab 
yay., İstanbul, s. 177.

22  Abdürrahim, Muddazir, 1992, “Hukuki Kurumlar”, İslam Şehri içinde, Ed. R. B. Serjeant, Ağaç yay., İstanbul, s. 61

23  Kallek, Cengiz, 1992, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, Bilim ve Sanat Vakfı yay., İstanbul, s. 98.

24  Hamidullah, Muhammad, 1990, İslam Peygamberi, Çev. Salih Tuğ, İrfan yay., İstanbul, s. 189.

25  El-Faruki, İsmail Raci&El-Faruki, Luis Lamia, 1997, İslam Kültür Atlası, Çev. M. Okan Kibaroğlu-Zerrin Kibaroğlu, İnkılab 
yay., İstanbul, s. 226.
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Hz. Peygamber’in Medine’de attığı bütün adımlar dikkatle incelendiğinde hemen hepsinin 
büyük birer inşa olduğu ve yeni İslâm toplumunun sacayaklarını oluşturduğu görülür. Hic-
retin bereketi böylece ortaya çıkmış olur. Medine bütün bu adımlardan sonra artık tam anla-
mıyla Heykel’in26  yerinde ifadesiyle bir Peygamber Şehri’ne dönüşmüş durumdadır.

Yerel Yönetim Unsurları
Hz. Muhammed (s), ilginç bir şekilde Mekke’de olduğu gibi Medine’de de toplumsal hayatın 
ortasında yer almaktadır. Bir Peygamber olarak her an toplumun içinde, toplumsal sorun-
larla yüz yüzedir. Açık bir şekilde ortaya koyduğu çok yönlü önderliği, onu diğer peygam-
berlerden ayırmaktadır. M. Heykel’in belirlediği gibi 27, “yüce Allah, İslâm’ın yayılışının ve hak 
mesajının zafere ulaşmasının onun eliyle gerçekleşmesini, onun siyasal, mücahid ve fatih 
bir peygamber olmasını öngörmüştür. Bütün bunlar Allah yolunda ve tebliğ etmek üzere 
gönderildiği hak içerikli ilahî mesaj uğrundaydı. Bu onun büyüklüğü bu misyonundan ileri 
geliyordu. O bir insan için öngörülen ideal kemal düzeyinin somut örneğiydi.” Yani, Hz. Pey-
gamber, bütün boyutlarıyla toplumsal ve siyasal hayatın içine dahil olmuş, hayatın içinde 
yer alan bir aktöre dönüşmüştür. Tebliğini icra edip geri çekilen biri değil hayatının tamamı-
nı toplumun içinde geçiren ve toplumun gözleri içinde hayatı sona eren bir figür olmuştur. 
Bu özellikleriyle O, ister istemez şehir hayatının bütün sorunlarıyla yüzleşmiş ve onlara ilişkin 
çözümler ortaya koymuştur. Hz. Muhammed (s), bir şehir figürü haline gelmiştir.

Hz. Peygamber’in Medine’yi bir şehir haline getirirken mahalle eksenli hareket ettiği söyle-
nebilir mi? Mahalle, belli aşiretlerin, grupların ve inanç sahibi insanların bir arada yaşama-
masını öngören önemli bir kentsel unsurdur. Müslümanlardan önce de Medine ahalisi kendi 
mahallelerinde yaşamaktaydı. Hz. Peygamber, Müslümanların kendi mahallelerini kurmaları 
konusunda teşvik etmiştir. Hatta şehir dışında yaşayan Müslümanların şehre geliş yerleşme-
lerini istemiştir. “Medine’ye hicreti teşvik siyaseti, Müslümanları bir araya getirip güçlendir-
me, dinlerini daha rahat bir ortamda yaşatma amaçları yanında, göçebelerin yerleşik hale 
getirilmesi, medenileştirilmesi hareketini de içine alıyordu. Bu son durum, Hz. Peygamber’in 
üzerinde önemle durduğu bir husustur”.28 

Şehrin idaresi ve yönetim ilkeleri bakımından Hz. Peygamber belirleyici bir rol üstlenmiştir. 
Medine’nin idaresinde ve İslâm’a dâhil olan diğer şehirlerin idaresinde belli ilkeler ortaya 
koymuştur. Yerel yönetim unsurları bakımından bazıları halen süren bir takım uygulama-
lar gerçekleştirmiştir. V. Akyüz (1996), Hz. Peygamber’in bir yönetici ve şehir idare eden kişi 
olarak ne gibi uygulamalar gerçekleştirdiğini açık bir şekilde sıralamaktadır. Buna göre Hz. 
Peygamber, öncelikle şehrin yerel idaresinin ilkelerini belirlemiştir. İnsanların, grupların nasıl 
davranması gerektiğini, ilişkilerini ne şekilde sürdüreceklerini tespit etmiştir. Yerleşme ilke-
leri belirlenerek ev, mahalle, sokak düzenleri oluşturulmuştur. Sokakların genişliği ve temiz-
liği, mahallelerin oluşma biçimleri, evlerin yüksekliği ve yapısal özellikleri belirlenmiştir. 

Sonuç
Hz. Muhammed (s.), açık bir şekilde Müslümanların nasıl bir şehirde, nasıl bir medeniyet 
ikliminde yaşaması gerektiğini işaret etmiş, bunu pratiğe aktarmış, modellemiştir. Hz. Mu-

26  Heykel, Muhammed Hüseyin, 2000, Hz. Muhammed’in Hayatı, Çev. Vahdettin İnce, Yöneliş yay., İstanbul, s. 25.

27  Heykel, Muhammed Hüseyin, 2000, Hz. Muhammed’in Hayatı, Çev. Vahdettin İnce, Yöneliş yay., İstanbul, s. 20.

28  Akyüz, Vecdi, 1996, “Asr-ı Saadet ve Dört Halife Döneminde Şehir ve Yerel Yönetimler”, İslam Geleneğinden Günümüze 
Şehir ve Yerel Yönetimler 1 içinde, Ed. Vecdi Akyüz-Seyfettin Ünlü, İlke yay., İstanbul, s.51.
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hammed (s.), İslâm şehrinin ilham kaynağıdır, pınarıdır. Hem mekânsal hem kültürel ve top-
lumsal açıdan belirgin bir portre olan İslâm şehri, O’nun öncülüğünde var olmuş ve O’nun 
pratikleri ve örnekliğinde yeniden yeniden yorumlanıp çağlar boyunca sürekliliğini koru-
muştur. Temelde hukuk ve adaleti, ahlâk ve güzel yaşamayı önceleyen İslâm şehri, İslâm dini-
nin temelleri ve rükûnları çerçevesinde adalet, kardeşlik, cemaat, komşuluk, ticaret, estetik, 
dayanışma, cihad, barış gibi değerleri kurumsallaştırmış bir modeldir. Dinî ve dünyevî olanı 
kendinde toplayan, bütünleyen ve harmanlayan Tevhid esasına göre inşa edilen İslâm şehri, 
hem mimari ve mekânsal silueti hem de toplumsal, siyasal ve kültürel silueti ile bu esası 
temsil etmiş, belgelemiş ve pratize edegelmiştir. 

Halen Müslümanların yaşadıkları şehirlerin büyük dönüşümlere, etkileşimlere, yabancı etki-
lere rağmen Hz. Peygamber’in modelini ilham almayı sürdürdükleri söylenebilir. Dolayısıyla 
bir İslâm şehri gerçeğinin varlığına ilaveten bu şehrin tarihin belli bir döneminde kalan ar-
kaik bir örnek değil hali hazırda yaşayan, İslâm ideali ve hayatı yaşadıkça varlığını sürdüre-
cek olan bir gerçekliğe sahip olduğu söylenmelidir. Böylesi yaşayan ve yaşamı çekip çeviren 
bir algının ve bilincin şehirlere, mekânlara ve mimariye yansıması gerektiği ortadadır. Hz. 
Peygamber’in şehrin inşasındaki ilhamı ve bakışı, onun temel prensiplerine göre şekillene-
cek bir algı bilinçle yorumlanabilir ve yeni zamanların şehir inşasının harcı ve tuğlası olabilir. 
Mimarın, mühendisin, belediye başkanının, muhtarın, ilim adamının, edebiyatçının ufkunu 
bu şekilde belirlenmesi hayati derecede önemlidir. Aksi bir durum İslâm şehrinin yıkımı, ezi-
lişi, hayat pınarlarının kurutuluşu anlamına gelecektir. 
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Weber’in İktisadî Şehri İle Osmanlı’nın 
Pazar Şehrini XVI. Yüzyılın Karaman 
Eyaleti Şehirlerinde Aramak

Doğan Yörük
Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Giriş

Medeniyetlerin doğduğu merkezler olarak kabul edilen şehirlerin ortaya çıkış ve 
yaygınlaşması üzerine zengin bir literatürün varlığı bilinmektedir. Bir yerleşmenin şehir 
olarak tanımlanabilmesi için alışveriş ve ticari ilişkilerin yaygınlığı, bir kale ve garnizonu, 
pazarı, özerk bir toplumsal ilişki biçimi, kısmen veya şehir sakinlerinin katıldığı seçimlerle 
işbaşına gelen özerk bir yönetimin varlığı aranmıştır1. Weber’in pek çok etken ve değişkene 
bağladığı tanımlamalara karşılık, Osmanlı merkezi yönetimi “Cum’a kılınur, bâzâr durur” 
ifadesiyle şehri oldukça basitleştirerek2 şehrin merkezine câmi ve pazarı koymuştur. Bu 
bağlamda bildirimiz 16. yüzyıldaki Karaman eyaleti şehirlerinin Weber’in ve Osmanlı merkezi 
yönetiminin teorik tanımlamalarına ne kadar uyduğu veya uymadığı üzerine olacaktır. 

Osmanlı idarî yapılanması çerçevesinde dördüncü beylerbeylik olarak tesis edilen Karaman 
eyaletinin kuruluşu hakkında farklı tarihler verilmekle birlikte İnalcık, 1468-1512 arasını 
kabul etmektedir3. Bölgeye ait 1500 tarihli vakıf defterinde Konya, Belviran, Larende, 
Seydişehir, Beyşehir, Çimen, Akşehir, Ilgın, Niğde, Anduğu, Ürgüp (Develi ve Karahisar 
nahiyeleri), Ereğli, Aksaray, Koçhisar, Kayseri, Ermenek, Mud ve Gülnar kazaları yer alırken4, 
aynı tarihli mufassal defterlerde ise bunlara Aladağ ve İshaklı kazaları da eklenmiştir5. 
1584 tahrirlerine göre ise Konya, Larende, Ereğli, Aladağ, Belviran, Turgut, Kayseri, Niğde, 
Anduğu, Bor, Ürgüp, Develi, Karahisar, Kırşehir, Aksaray, Koçhisar, Akşehir, Ilgın, Çimenili, 
İshaklı, Doğanhisar, Beyşehri, Seydişehir ve Kırili kazalarından oluşmaktadır6. Şu halde 16. 
yüzyılda Konya, Aksaray, Niğde, Akşehir, Beyşehir, Kırşehir ve Kayseri Karaman eyaletinin 
değişmez sancakları arasında yer alırken İçel, 1571 yılından sonra kurulan Kıbrıs eyaletine 
dâhil edilmesine7 rağmen çalışmamızın kapsamı içine alınacaktır. 

1 *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, dyoruk@selcuk.edu.tr
  Max Weber, Şehir Modern Kentin Oluşumu, Çev. Musa Ceylan, Bakış Yay., İstanbul 2003, s.69-70.

2  Özer Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerine Bazı Düşünceler”, Şehir, Toplum, Devlet Os-
manlı Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2012, s.94.

3  Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2003, s.110.

4  TKGM TT 565, vr.1b.

5  BOA TT 46, s.69-71.

6  TKGM TT 584, vr.1b.

7  Şenol Çelik, Osmanlı Taşra Teşkilatında İçel Sancağı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstan-
bul 1994, s.32-36; M. Akif Erdoğru, “Karaman Vilayetinin İdari Taksimatı”, Osmanlı Araştırmaları, XII, İstanbul 1992, s.427.
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Bildirinin odak noktasını 1500 ve 1584 tahrirlerindeki eyalet dahilinde bulunan kaza 
merkezleri oluşturacak, zaman zaman da 1518 tahrirlerine müracaat edilecektir. Bu 
düşüncenin hareket noktasını şehir yapılanmalarının neredeyse tamamının bu yerleşmeler 
üzerinden şekillenmesi oluşturmaktadır. Yine, Osmanlı merkezî yönetimi üretim-tüketim 
ilişkilerini kaza ünitesi merkezli düşünmüş, her bir kazayı, merkezinde genel olarak 3.000-
20.000 arasında bir nüfusu barındıran şehir veya kasaba ile etrafındaki köylerden müteşekkil 
40-60 km. çapında bir alan ile sınırlandırmıştır8. Ayrıca bu gibi yerleşmelerin başında kadı – 
bazen de idarî- denilen adlî bir yöneticinin varlığı da kazaların seçilmesinde etkili olmuştur. 
Ancak bazı kazaların merkezlerinin şehirden ziyade ya bir köy ya da idari bir bölgeyi ifade 
ettiği de söylenebilir. Nitekim Konya sancağına bağlı Belviran, Aladağ ve Turgut kazaları 
böyledir. Bu yüzden çalışmada bütün kazalar değil de ‘nefs’i olan kazalar dikkate alınacak, 
buna ilaveten 1500 tahrirlerinde kaza olmadığı halde şehir özelliği gösteren Bor, Selendi, 
Silifke ve Anamur yerleşmeleri de eklenecektir. 

Osmanlı yönetimindeki Anadolu kentleri üzerine müstakil bir eserin yazarı olan S. Faroqhi, 
16. yüzyıl tahrir defterlerinden hareketle, şehirleri vergiye tabi erkek sayısı üzerinden üç ayrı 
kategoriye ayırmıştır. Buna göre 400-1000 arası vergi nüfusuna sahip olanlar küçük, 1000-
3000 arasındakiler orta, 3000 ve üzerinde vergi nüfusu olanlar ise büyük şehir grubuna 
dâhil etmiş9 ve vergi nüfusu 400’ün altındaki şehirleri dikkate almamıştır. Çalışması, özellikle 
1570-80 tahrirleri doğrultusunda, vergi nüfusu 1000-3000 arasındaki orta büyüklükteki 
şehirler üzerine yoğunlaşmıştır. Günümüzde bireysel nüfus bir yerleşmenin şehir olarak 
tanımlanmasında modern araştırmacılar tarafından kullanılan yegane kıstaslardan biri 
haline gelmiştir. Şehirlerin büyüklük veya küçüklükleri barındırdıkları nüfusla doğrudan 
ilişkilendirilmiştir. Faroqhi’nin üçlü ayrımını esas aldığımızda pek çok şehir, nüfusunun 
azlığından dolayı kapsam dışı kalmaktadır. O halde küçük şehirleri 400 vergi nüfusundan 
değil de 1-1000 arası kabul etmek gerekecektir. Bu bağlamda, 16. yüzyıl Karaman şehirlerine 
baktığımızda yüzyılın başlarında Aksaray, Konya ve Kayseri şehirleri orta büyüklükte iken 
diğerlerinin hepsi vergi nüfusu 1000’inin altından olduğundan küçük şehir konumundadırlar. 
Yüzyılın sonlarında Konya ve Kayseri büyükşehir statüsüne yükselmiş, Ermenek, Ereğli, Bor, 
Kırşehir, Akşehir, Larende, Aksaray ve Niğde orta büyüklüğe, diğerleri ise yine küçük şehir 
olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir (Bkz. Tablo I-II).

A-Weber’in İktisadî Şehri

Weber, ideal şehir tipolojisini oluşturduktan sonra, şehirleri genellikle iktisadî ve siyasî 
açıdan taşıdıkları özellik ve nitelikleri ile açıklamaya çalışmıştır. Ona göre şehir, sakinlerinin 
hayatlarını tarımdan değil, esas itibariyle ticaret ve alışverişle kazandıkları bir yerleşmedir10. 
Bu bağlamda şehir,  yerel nüfusun günlük ihtiyaçlarının önemli bir kısmının karşılandığı yerel 
pazar anlamına gelmektedir. Böylece pazar yerleşimi olarak gördüğü şehri ekonomik temelli 
bir merkeze oturtmaktadır11.  Ancak salt ticaret ve pazar ilişkilerinin iktisadî şehri idealize 

8 Mehmet Genç, “Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay., 
İstanbul 2000, s.46.

9 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Çev. Neyyir Kalaycıoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2004, s.13-14.

10 Weber, Şehir, s.86. 

11 Weber, Şehir, s.87.
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etmede yetersiz kaldığını, iktisadî malların üretiminde uzmanlaşmış zanaatkârlar ve sınırlı 
sayıdaki ücretlilerin bu açığı doldurulabileceğine inanmaktadır. Ticari değişimlerin yeri 
olan pazardaki ürünlerin çoğunlukla küçük uzman işletmelerde örgütlenmiş zanaatkârlar 
tarafından üretildiğine işaret etmektedir12. Yine idarî bir merkez olarak ortaya çıkan 
şehirdeki siyasî etkinliğin mahiyetini şehir ekonomisindeki üretim ve değişim koşullarının 
düzenlenmesi ve devamlılığının sağlamasına yönelik gerçekleştiğini belirtmektedir13. 

Şehirde yaşayanların geçimlerini esas olarak tarım dışı faaliyetlerden kazanmalarına vurgu 
yapıldığına göre; gerek Osmanlı, gerekse Batı toplumlarında köylüler ile şehirliler vergi 
defterlerine farklı yazılmışlar veya kendilerine farklı statüler verilmiştir14. Örneğin, 1555 
tarihli bir tahrir defterinde nefs-i Mut kasaba olduğundan çift, bennâk ve caba vergilerinden 
muaf oldukları15, dolayısıyla şehirlilerden raiyyet resmi alınmaması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Yine, 1518 tarihli Mardin kanunnâmesinde şehir sakinlerinin ziraatlerinden, 
bağ, bostan, penbe ve meyvelerinden yedide bir alınması, resm-i bennâk, resm-i çift ve 
resm-i mücerred alınmaması istenilmiştir16. Fakat Aydın ve Serim livası kanunnamelerinde 
ise şehir halkının şehir sınırında çiftlik tasarruf eylediklerinde kanun üzere resmini 
vermesi, şehirliyim diye çift veya dönüm resmini ödemekten kaçmanın mümkün olmadığı 
zikredilmektedir17. Burada bir teferruatı atlamamak gerekir; o da şehirlinin raiyyet statüsünün 
elindeki toprakla kaim olduğu gerçeğidir. Zira bu durumu belirleyen kıstas topraktır. Bu 
yüzden, şehirli çiftliğini bozup topraktan feragat ettiğinde çift resmi, dolayısıyla raiyyetliği 
düşmektedir. Bu bağlamda şehirliye resm-i çift yazılmadığı belirtilmektedir18. Buradan da 
anlaşılacağı üzere şehir sakinleri şayet toprak ile uğraşıyorlarsa raiyyet resmine muhatap 
kalmışlar, toprak dışında başka iktisadî faaliyetlerle iştigal ediyorlarsa bu statünün dışında 
tutulmuşlardır. Yukarıdaki bilgiler muvacehesinde, Karaman şehirlerindeki sakinlerin her iki 
halde de yazıldıkları görülmektedir. Öyle ki Ereğli, Ürgüb, Ilgın, Develi, Koçhisar, Karahisar, 
Ortaköy ve Bor 1500 tahrirlerinde şehir olarak (Mut, Silifke, Doğanhisar ve İshaklı bu 
dönemde köy olarak yazılmışlar) kabul edilmesine rağmen, buralardaki ahali köylerdeki gibi 
raiyyet statüsü altında yazılmış ve toprak vergileriyle ilişkilendirilmişlerdir. 1584 tahririnde 
nefs-i karye-i Doğanhisarı ifadesiyle kaydedilen Doğanhisar yerleşmesi için yapılan nefs ve 
karye tanımlamaları, buranın hem şehir hem de köy statüsüne işaret etmesi bakımından 
önemlidir. Cum’a câmisi, haftalık pazarı ve 7 mahalleden oluşan fiziki yapısı ve kalabalık 
nüfusu ile köyden şehre dönüşen bir yerleşmedir19. Buna göre, Karaman şehirlerinde 
yaşayan ahalinin tamamının şehirli statüsünde yazılmadığı şehirlerden yaklaşık yarısının 

12 Korkut Tuna, Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri, İz Yay., İstanbul 2011, s.106.

13 Tuna, Şehir Teorileri, s.107.

14 Karaman muharririne 25 Temmuz 1581 tarihinde gönderilen bir hükümde; bir köyden diğer bir köye geçenlerin on 
sene oturmakla, bulundukları köye kaydedilmesi kanununun, şehirlere teşmil edilemeyeceği, köyden şehre gelenlerin 
şehirlerde ne kadar otururlarsa otursunlar eski köylerinde raiyyet yazılmasının uygun olacağı belirtilmektedir (BOA MD 
46, 209/450) bkz. Çelik, İçel Sancağı, s.73.

15 Çelik, İçel Sancağı, s.73; BOA TT 272, s.388.  

16 Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları Kanunlar, 
İstanbul 1943, s.158.

17 Barkan, Kanunlar, s.6-7, 308.

18 Barkan, Kanunlar, s.7, 308.

19 TKGM TT 146, 45b-50b; Doğan Yörük, “XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Doğanhisar”, I. Ulusal Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kül-
tür ve Turizm Sempozyumu (Bildiriler), 5-7 Ekim 2012, Edt. Muhittin Tuş, Kenan Peker, Yunus Tarı, Aybil Yay., Konya 2013, 
s.340-342.
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ahalisinin yarı köylü veya yarı şehirli gibi kaydedildiği dikkat çekmektedir. Bu husus söz 
konusu şehirlerin sakinlerinin toprakla bağlarını uzun süre kesmediklerinin bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir.  Nitekim Ereğli, Ürgüb ve Bor şehirleri nüfus kesafeti, fiziki gelişmişlik 
ve iktisadî canlılık bakımdan diğer gruptaki şehirlerin bazılarından daha fazla veya onlara 
yakın düzeyde seyretmelerine rağmen şehirlilerin toprak tasarruf etmeye devam etmeleri ve 
bununla bağlantılı vergilere muhatap kalmaları oldukça ilginçtir (Bkz. Tablo I-II). 

Şehir tanımlamalarında sakinlerinin hukuki statülerinin yanında üretim ilişkileri de belirleyici 
olduğuna göre şehirlerdeki iktisadî faaliyetlere geçebiliriz.  İktisadî faaliyetleri tarım (öşür ve 
resimler), hizmet (alım-satıma konu olan her türlü bâc ve resimler ile pazar vergileri) ve sanayi 
(değirmenler, cendereler ve boyahaneler) olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. 
Bu bağlamda şehirlerde hizmet ve sanayi sektörünün tarım sektörüne göre daha ağır 
basması beklenilmektedir. Nitekim Konya, Kayseri, Beyşehir, Niğde ve Kırşehir gibi sancak 
merkezlerinde hizmet sektörü ağırlıkta iken, Aksaray ve Akşehir sancak merkezlerinde 
başlangıçta tarım sektörü hâkimdir. Ancak yüzyılın sonlarına doğru Aksaray’da sanayi, 
Akşehir’de ise hizmet sektörü öne çıkmaktadır. Buna karşılık kaza merkezlerinde de 
genellikle tarım sektörü ilk sıralarda yer almaktadır. Şu halde 1500 tahrirleri esas alındığında 
Aksaray, Akşehir, Bor, Develi, Ereğli, Ermenek, Ilgın, İshaklı, Karahisar, Koçhisar ve Ürgüb 1584 
tahrirleri esas alındığında ise Develi, Doğanhisar, Ereğli, Ermenek, Ilgın, İshaklı, Karahisar, 
Koçhisar, Silifke ve Ürgüb şehirlerinde tarımsal faaliyetler diğer iktisadî uğraşları geride 
bırakmaktadır20.  1500’de var olan 21 şehirden 12’sinde tarım, 8’sinde hizmet, 1’inde sanayi; 
1584’te ise 24 şehirden 12’sinda tarım, 11’inde hizmet ve 1’inde sanayi sektörü ilk sırada 
gelmektedir (Bkz. Tablo III-IV). Buna göre, incelenen şehirlerin yarısında ve yarıdan fazlasında 
tarımsal faaliyetlerin egemen olması Karaman şehirlerinin Weber’in ideal şehir tiplemesinin 
oldukça uzağında kaldığı söylenebilir. 

Weber, iktisadî açıdan yaptığı şehir tanımlamalarında tüketim ve üretim merkezli iki ayrı 
şehir tipini idealize eder. Tüketici şehrinde pazar ve meslekler sadece şehirde oturanların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillenmişken, üretici şehirde ise şehir nüfusundaki ve 
satın alma gücündeki artış fabrikaların, imalatçıların ve yabancı ülkelere arz edilen hazırlık 
endüstrilerinin konumlanmasıyla kendini gösterdiğini ifade eder21. Ancak, üretici şehirler  
daha çok 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte kendini göstereceğinden, söz konusu 
şehirleri bu dönemde aramaya kalkmak boş bir çabadan öteye geçmeyecektir. 

Weber’in şehir tipolojisinde kale ve garnizonlara da önem atfedilmiştir. Bu husus, şehirlerin 
sâkinlerine sundukları güven ve emniyet ortamı ile ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda Karaman 
şehirlerinde Konya, Kayseri ve Niğde gibi sancak merkezleri olan büyük şehirler ile Larende, 
Ermenek, Mud, Silifke ve Develi gibi kaza merkezlerinde kale bulunmakta diğer kaza 
merkezlerinde ise böyle bir yapı görülmemektedir. Bunun yanında şehirle alakası olmayan 
pek çok noktada da kalelerin varlığı bilinmektedir22. Ortaçağ şehirlerinin klasik özelliği 
diyebileceğimiz kaleler Osmanlı fetih politikaları çerçevesinde şayet garnizon veya stratejik bir 

20 Krş. Suraiya Faroqhi, “Taxation and Urban Activities in Sixteenth-Century Anatolia”, International Journal of Turkish Stud-
ies, I/1, 1979/1980, Tablo II, III.

21  Weber, Şehir, s.90.

22 Ereğli kazasındaki Mindos kalesi ile İçel sancağı bünyesindeki Mavga, Mara, İkisırma, Osmancık, Avgadi ve Gargara ka-
leleri şehir yapılanmalarıyla ilgili değildir. Bkz. Çelik, İçel Sancağı, s.65-71; Doğan Yörük, XVI. Yüzyılda Ereğli Kazâsı, Ereğli 
Belediyesi Yay., Konya 2009, s.148, 152.
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bölgeyi emniyet altına almada kullanılmayacaksa yıktırılmış veya işlevsiz hale getirilmiştir23. 
Nitekim, Akşehir kalesi ve Konya şehri yakınlarındaki Gevale kalesi ilhakın hemen akabinde 
yıktırılan bu tür kalelerdendir24. Yine Aksaray, Ereğli ve Beyşehir’de Osmanlı öncesi beylikler 
döneminde kalelerin varlığı bilinmekte, hatta Aksaray kalesinin 16. yüzyıl sonlarında ve 
17. yüzyıl ortalarında işlerliğinden bahsedilmektedir25. Kaleli şehirlerden Konya, Karaman 
eyaletinin merkezi olması hasebiyle şehzadelerin ve beylerbeyilerin ikametine sahne 
olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere Osmanlı öncesi Beylikler döneminde şekillenen 
şehirlerin hemen hepsinde yer alan kalelerden bir kısmı Osmanlı egemenliğiyle birlikte 
yıktırılmıştır. Kalesi olmayan şehirler ise Kırşehir gibi ya Osmanlılar döneminde ortaya çıkmış, 
ya da Ilgın ve İshaklı gibi nüfus ve işlev bakımından oldukça küçük yerleşmelerdir diyebiliriz.

Weber’in ideal şehir tipolojisindeki özelliklerden bir diğeri de merkezi yönetime karşı 
kısmı özerklik, kent merkezli kollektif şuur ve sakinlerinin yönetimde temsil kabiliyetinin 
varlığıdır26. Bu hususun, Batı şehirlerinin gelişip serpildiği Ortaçağdaki Feodal yapılarla ile 
ilgili olduğu unutulmamalıdır. Buna karşılık merkeziyetçi yönetim anlayışının hâkim olduğu 
Osmanlı devleti bünyesinde böyle bir arayış, araştırmacılar açısından beyhude bir çabadan 
öteye gitmeyecektir. Her ne kadar 18. yüzyılda merkezi yönetimin zayıflamasıyla taşrada 
ayanlar etrafında ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışının ortaya çıktığı söylenebilirse 
de, bu süreç tersinden bir okumayla, payitahtın ayanlar eliyle tekrar merkeziyetçiliği 
tesis etme şekli olarak da değerlendirilebilir27. Bütün bu anlatılardan hareketle Weber’in 
ideal şehir tipolojisinin bütün unsurlarını bünyesinde toplayan herhangi bir Karaman 
eyaleti şehri bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Weber de idealize ettiği şehir 
tipolojisinin  bütün unsurlarını bünyesinde barındıran herhangi bir Batı şehrini örnek olarak 
verememiştir28. Bunun yerine bir veya birkaç özelliği ile öne çıkan şehirleri zikretmiş veya 
şehir tiplemelerine gidebilmiştir29. Bu bağlamda Karaman şehirlerinin de kendi içinde 
birbirinden oldukça farklı özellikler göstermesi makul karşılanmalıdır. 

B-Osmanlı Pazar Şehri

Osmanlı devletinin 15-16. yüzyıl tahrir defterlerinde zikredilen köyler ile şehirler arasındaki 
en temel fark nefs kavramıdır30. Ruh, can, hayat, bir şeyin zâtı olan, kendisi anlamlarına gelen 
bu kelime31 sayesinde şehir ile köy birbirinden ayırt edilebilmiştir. Osmanlı belgelerinde 
şehirle birlikte geçen bir başka terim de kasabadır ve bu iki terim genellikle birbirlerinin 

23 Halil İnalcık, “Osmanlı Fetih Yöntemleri”, Çev. Hamdi Can Tuncer, Cogito, Osmanlılar Özel Sayısı, S.19, İstanbul 1999, s.118.

24 İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Ankara 1997, s.173-175.

25 Doğan Yörük, XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı (1500-1584), Tablet Kitabevi, Konya 2005, s.38-39.

26 Weber, Şehir, s.105.

27 Dina Rızk Khoury, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Taşra Toplumu Musul, 1540-1834, Çev. Ülkün Tansel, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1999.

28 Celaleddin Çelik, “Şehir ve Din”, Kent Sosyolojisi, Edt. Köksal Alver, Hece Yay., Ankara 2012, s.244.

29 Weber, Şehir, s.81-300.

30 Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, TTK Yay., Ankara 1991, s.56. 

31 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yay., İstanbul 1989, s.1466; Komisyon, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, 
TÜRDAV Yay., İstanbul 1992, s.776.
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yerine eş anlamlı kullanılmıştır32. Bu bağlamda, 16. yüzyılda Karaman eyaletinde görülen 
tüm kazaların değil de, nefsi olan kaza yerleşmelerinin dikkate alındığını bir kez daha 
belirtmemiz gerekir. 

İlk İslâm şehri olan Medine’nin şekillenişi Mescid-i Nebevi etrafında gerçekleştiğinden bütün 
İslâm şehirlerinin merkezinde de Ulu câmiler33 veya Cum’a câmileri yer alır34. Bu mabetler 
sadece dini hayata yön vermekle kalmaz, aynı zamanda idari mekanizmayı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, çarşı-pazar ilişkisini ve yerleşim dokusunu da organik bir şekilde birbirine ekler. 
Cum’a câmileri civar köylerdeki ahalinin veya şehir sakinlerinin haftalık toplanma, karşılaşma, 
sohbet, haberleşme ve etkileşim merkezleri olarak sosyal bir ihtiyacı karşıladıkları gibi şehrin 
fiziki yapılaşmasını da belirlediği söylenebilir. 

İslâm dünyasında ibadet maksatlı yapılan mabetlerin genel adı mescittir. Fakat bu 
mescitlerin hepsinde değil de sadece şehirdeki en büyük olanında Cum’a namazı kılındığı 
malumdur. Böyle mabetler diğerlerinden Cum’a mescidi adıyla ayrılmaktadırlar. Osmanlı 
yönetim anlayışında bu ayırım câmi kavramı üzerinden yapılmıştır. Günlük beş vakit namaz 
kılınan yerler mescit, Cum’a ve Bayram namazlarının kılındığı yerler ise doğrudan câmi 
olarak adlandırılmıştır. Câmide hutbe okunan minber varken, mescitte bu unsur yoktur. Şu 
halde, Anadolu kırsalındaki köylerde var olan mescitlerde minber olmadığından ve herhangi 
bir mescide minber koyarak câmiye dönüştürmek de padişah iznine bağlı olduğundan35, söz 
konusu mabetlerde Cum’a namazı kılınmadığı açıktır. Bu bağlamda, köy ve şehirlerde kılınan 
Cum’a namazı, câmi ile birlikte düşünülmelidir. Nitekim Konya’da Alaaddin Keykubat Camii, 
Aksaray’da Karamanoğlu Mehmed Bey Camii, Ereğli’de Karamanoğlu İbrahim Bey Camii, 
Akşehir’de Sultan Alaaddin Camii, Beyşehir’de Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii, Ermenek’te 
Mahmud Bey Camii, Anamur’da Sultan Alaaddin Camii, Kayseri’de Melik Mehmed Gazi 
Câmileri hem Cum’a hem de Ulu câmi olarak işlev görmüşlerdir36. 

Osmanlı şehrinin fiziksel gelişim seyri câmi, bedesten ve imaret siteleri üzerinden 
şekillenmiştir37. Ergenç, şehre gelen yolların buralarda son bulduğunu, aradaki boşlukların 
çarşı ve pazar yerleri ile doldurulduğunu, şehrin asıl merkezini oluşturan bedesten etrafında 
hanların yer aldığını, yine şehirdeki büyük câmi ya da câmilerden bazılarının burada 
olduğunu, bu merkezden diğer odak noktalarına doğru bir yayılmanın göze çarptığını 
belirtir. Yayılmanın mihverini de bedestenden başlayan ve Uzunçarşı denilen geniş bir 
caddeye bağlar. Uzun çarşıyı şehirde üretilen her türlü mal ve hizmet erbabının bulunduğu 
yer olarak tanımlar. Bu çarşıya açılan sokaklarda ayrı iş kollarına mensup esnaf örgütlerinin 
konumlandığını dile getirir38. Buna ilaveten, 1740 tarihli bir Osmanlı kanûnuna dayanarak 

32 Çelik, İçel Sancağı, s.72.

33 Geniş bilgi için bkz. Tuncer Baykara, “Ulucami’ – Selçuklu Şehrinde İskânı Belirleyen Bir Kaynak Olarak-“, Belleten, LX/227, 
Ankara 1996, s.33-62.  

34 Cum’a câmileri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Suraiya Faroqhi, “A Map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535)”, Osmanlı 
Araştırmaları, IV, İstanbul 1984, s.161-173.

35 Örnek için bkz. Hasan Demirtaş, “Vakıf Araştırmalarında Kaynak Olarak Hurûfât Defterleri: Kangırı Örneği”, Vakıflar Dergi-
si, S.37, Ankara 2012, s.57, 65, 71,

36 Cum’a câmileri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Suraiya Faroqhi, A Map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535), Osmanlı 
Araştırmaları, IV, İstanbul 1984, s.161-173.

37 Ömer Lütfi Barkan, “Şehirlerin Teşekkül ve İnkişafı Tarihi Bakımından Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuru-
luş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar”, İFM, XXIII/1-2, İstanbul 1963, s. 239-296.

38 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnâf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri”, Şehir, Toplum, Devlet Osmanlı Tarihi Yazıları, Tarih 
Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2012, s.88.
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han, hamam, bedesten ve kervansarayı olan yerlerin şehir-kasaba statüsü kazandığını ifade 
eder39. Şehirlerin fiziksel gelişim planını doğrudan etkileyen bu gibi yapıların varlığı şüphesiz 
önemli olmakla birlikte, bunları vergi nüfusu veya iktisadî faaliyetler bağlamında orta ve 
büyük ölçekli şehirlerde aramak daha doğru bir yaklaşım olsa gerek. Zira 16. yüzyılda şehir 
addedilen pek çok küçük şehirde söz konusu yapılar zaman içinde ancak ortaya çıkacaktır40.  
16. yüzyıl vakıf defterlerinde câmisi olan köylerin en azından nüfus bakımından veya coğrafi 
konum itibariyle diğerlerinden farklılaştığı söylenebilir. Câmisi olup pazarı kurulmayan 
köyler şehir sayılmadığı gibi, pazar kurulan fakat câmisi olmayan köyler de bu gruba dâhil 
edilmemiştir. Nitekim Konya kazasına bağlı Hatunsaray nahiyesi sınırları içindeki Şahne 
köyünde kurulan Şahne Pazarı41 ve Niğde bölgesindeki Melendiz yaylasında Çarşamba 
günleri kurulan Çarşamba Pazarı42 ile Kayseri yakınlarında her yıl Pazar Ören beldesinde 
kurulan Yabanlu Pazarı43 bu hususa örnek teşkil etmektedirler. Kırsal kesimdeki bu köy 
pazarlarında konar-göçerler ile yerleşiklerin ekonomik uğraşları olan tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin mübadelesinin yapıldığı söylenebilir. İncelediğimiz dönemdeki Karaman eyaleti 
şehirlerinin hepsinde mutlaka bir Cum’a câmisi yer almaktadır (bkz. Tablo I-II). 

Osmanlı şehrinin Cum’a câmisi dışındaki diğer ünitesi de pazarlardır. Pazar kelimesi, mal 
ve eşyaların alınıp satıldığı ticari bir yeri ifade etmektedir. Bu tip ticari faaliyetler, kırsal 
kesimde mevsimlik, köy, kasaba ve şehirlerde ise haftanın belirli günlerinde ve belirli 
yerlerde kurulurlar. Câmi ile birlikte şehrin merkezini oluştururlar. Şehirlerin nüfus ve fiziki 
büyümesine bağlı olarak Çarşamba Pazarı, Cuma Pazarı gibi kuruldukları günün adıyla anılan 
pazarların yanında, bütün malların satıldığı tek bir pazar yerine, belli bir malın satışına tahsis 
edilmiş pazarlar da ortaya çıkmıştır44. Odun Pazarı, Saman Pazarı, Koyun Pazarı, At Pazarı, 
Bit Pazarı, Esir Pazarı, Sipahi Pazarı, Avrat Pazarı, Irgat Pazarı ve Araba Pazarı gibi pazarlar 
bu hususa örnek teşkil etmektedir. Daha çok küçük Anadolu şehirlerinde ve kasabalarda 
rastlanan Avrat Pazarı veya Kadınlar Pazarı köylü kadınların mallarını satmaları için ayrılan 
pazar yerini ifade etmektedir45. Belli bir malın satışına tahsis edilmiş aynı isimli pazarlara 
şehirlerin ekseriyetinde rastlanılmaktadır. Bunlar içinde Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, 
Ankara, Manisa, Halep ve Kayseri gibi şehirlerde görülen Sipahi Pazarı veya pazarlarının ayrı 
bir yeri vardır. Sipahiler devlet adına köylülerden aynî olarak aldıkları öşür vb. mahsulleri 
paraya dönüştürmek için sattıkları pazarlar, Sipahi Pazarı adıyla anılmış olmalılar. Konya ve 
Diyarbakır gibi şehirlerde bu pazarlar zamanla ikinci el malların satışının yapıldığı yerler hale 
gelmiştir. 

Yeni bir pazarın kurulması veya açılması, yerel halkın görüşleri dikkate alınarak merkezi 
idarenin kararıyla belirlenirdi. Pazarların düzeni ve işleyişi, ilgili şehrin kadısının 

39 Ergenç, “Yönetim Kurumlarının”, s.94.

40 Örneğin Koçhisar şehri için bkz. Yörük, Aksaray Sancağı, s.200.

41 Doğan Yörük, “16. Yüzyılda Hatunsaray Nahiyesi’nin İktisadi Yapısı”, Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kül-
tür ve Turizm Sempozyumu (Bildiriler) (2-4 Ekim 2011), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya 2012, s.341.

42  İlhan Şahin, Pazar”, Ahilik Ansiklopedisi, II, Edt. Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin, Ankara 2004, s.199.

43 Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İs-
tanbul 1985; Mustafa Keskin, “XIX. Yüzyılda Çarşılar, Pazarlar, Hanlar ile Mesleklerin Toplumsal Dağılımı: Kayseri Örneği” 
Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s. 114.

44  Tahsin Özcan, “Pazar” (Osmanlı Dönemi), DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s.206-207; Şahin, “Pazar”, s.198-199.

45  M. Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, TTK Yay., Ankara 1989, s.37; Konya’da hâlâ bu adla anılan bir pazar mev-
cuttur.
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sorumluluğunda idi. Pazara gelen mallar, kadının öncülüğünde tespit edilen fiyatlardan yani 
narh üzerinden satılırdı46. Bir yerleşmede pazarın varlığı bâc-ı pazar ve ihtisâbiye vergileri ile 
anlaşılır. Pazara getirilip satılan her türlü maldan alınan pazar vergisinin miktarı satılan mala, 
değerine, satanın yerli veya taşralı olmasına göre değişebilmekteydi47. İhtisâbiye ise pazarın 
yanında çarşı kavramını da içermektedir. Zira çarşı ve pazarlardaki usulsüz işlemlerden 
alınan cerimelere ilaveten yine buralara gelen ve perakende olarak satılan maddelere konan 
vergiler de bu kalemin içinde yer almaktaydı48. Aslında ihtisap resmi pazar vergisini de 
kapsadığından bu kalem bazı şehirlerin ihtisap resminin altında birleştirilebildiği gibi ayrı 
ayrı da verilebilmiştir. Nitekim incelediğimiz şehirlerin vergi dökümlerinde her iki örneğe de 
rastlamak mümkündür (bkz. Tablo V). Bu bağlamda, bâc-ı pazar ve resm-i ihtisâb kalemlerinin 
ele aldığımız yerleşmelerdeki çarşı ve pazarın tespiti noktasında belirleyici rol oynadığını bir 
kez daha yinelememiz gerekecektir. 

Şehirlerin nüfus, ekonomik ve fiziki büyümesi çarşı ve pazarların sayısının artmasını da 
beraberinde getirir. Bu bağlamda çarşı ve pazardaki ekonomik faaliyetlerden alınan 
vergilerin miktarında da bir artış gözlemlenebilir. 1500/1518 tahrirlerinde Mud (% 62,03), 
Larende (% 50,79) ve Koçhisar’da (% 44,14) çarşı ve pazar vergileri toplam hâsılın başat 
gelirini oluşturmaktadır. Konya, Kayseri, Niğde ve Akşehir gibi sancak merkezlerinde ve 
büyük şehirlerde de bu vergiler yüksek olmakla birlikte vergi çeşitliliğinden dolayı toplam 
hâsıl içerisindeki yüzdeleri diğer üç şehirden geridedir. Bu dönemde 98.000 akçelik vergi 
geliri ile en yüksek pazar vergisine sahip olan Konya, 1584 tahririnde bu konumunu 118.000 
akçe Larende’ye kaptıracak, 90.000 akçelik hâsılat ile ikinci sırada yer alacaktır.  1584’te ise 
Seydişehir (% 54,16), Beyşehir (% 48,31) ve Niğde (% 45,58) şehirleri başı çekmekte, diğerleri 
bu üç şehrin arkasından gelmektedir (bkz. Tablo V). 

Şu halde Osmanlı merkezi yönetimince şehir olarak kabul edilen Karaman yerleşmelerinde 
iki özelliğin dikkat çektiği görülmektedir. O da bazı şehirlerin köklü bir geçmişi olması 
hasebiyle şehirleşme sürecini Osmanlı öncesi dönemlerde tamamlayanlar ile XVI. yüzyıl 
başlarından itibaren henüz şehirleşme evresine giren yerleşmeler olmalarıdır. Konya, 
Kayseri, Akşehir, Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Niğde, Bor, Lârende, Ermenek ve Ereğli gibi 
yerleşmelerin şehirleşme sürecini Beylikler ve Selçuklu dönemlerinde tamamladıkları söz 
konusu şehirlerdeki birden fazla Cum’a câmisi ile çarşı ve pazar faaliyetlerinin çeşitliliğinden 
anlaşılmaktadır. Örneğin, bu asırda, Konya’da Alaaddin Keykubat Camii, Şerafeddin Camii, 
Sahib Ata Camii, İplikçi Camii, Kadı İzzeddin Camii, Anber Reis Camii, Sadreddin Konevi Camii, 
Tursunoğlu Camii, Piri Mehmed Paşa Camii ve Selimiye Camii gibi mabetlerin49 yanında At 
Pazarı, Bit Pazarı, Çarşamba Pazarı (Meyve Pazarı), Galle Pazarı (Tahıl Pazarı), Hoşafçılar Pazarı, 
İplik Pazarı, Kara Pazar, Koyun Pazarı, Mürsel Pazarı (Köhne Pazar), Sığır Pazarı, Sipahi Pazarı 
ve Yeni Pazar50 gibi farklı pazarların kurulduğu bilinmektedir. Şehirde kurulan pazarların 
zikredilenlerden daha fazla ve çeşitli olduğu düşünülmekle birlikte ne yazık ki eldeki mevcut 
bilgiler bunlarla sınırlıdır. Haftanın belirli günlerinde ve belirli malların satışının yapıldığı 
pazarların dışında pek çok malın üretildiği çeşitli esnaf çarşıları da elbette mevcuttur. 

46 Şahin, “Pazar”, s.199.

47 Celal Yeniçeri, “Bâc”, DİA, IV, İstanbul 1991, s.412; Örnekler için bkz. Barkan, Kanunlar, s.45-46.

48 Ziya Kazıcı, Osmanlılarda İhtisâb Müessesesi, Kültür Basın Yayın Birliği Yay., İstanbul 1987, s.1143-188.

49 Alaaddin Aköz – Bayram Ürekli, “Karamanoğullarından Osmanlıya Konya”, İpekyolu Konya Kitabı IX, Özel Sayısı, Aralık 
2006, Konya, s.103; Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2012, s.44-45.

50 Doğan Yörük, XV-XVI. Yüzyıllarda Konya’da İktisadi Hayat, 10401069 Numaralı Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro-
jesi, Konya 2014, s.49-50.
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Eyaletteki sancak merkezlerinden Kırşehir 1518’den sonra bir yerleşim merkezi olarak 
görünmeye başlayacak, buna karşılık İçel sancağı ise küçük bir kale yerleşmesi olan Silifke 
etrafında şekillenecektir. Öyle ki asrın başlarında Mut kazasına bağlı bir yerleşme olarak 
ortaya çıkan Silifke zamanla İçel sancakbeyinin merkezi haline dönüşecektir51. Şu halde, 
Kırşehir ve Silifke, Mut, Anamur, Selendi, Koçhisar, İshaklı, Doğanhisar, Karahisar, Ortaköy ve 
Develi gibi yerleşmeler de 16. yüzyılda şehirleşmeye başlayacaktır. Bu yüzden tek bir Cum’a 
câmisi ile haftalık pazar çevresinde gelişmelerini sürdüreceklerdir. 

Bütün bu anlatıdan hareketle Osmanlı merkezi yönetiminin şehri, câmi ve pazar üzerinden 
dini, sosyal ve iktisadî unsurların yanında siyasi bir zemine de oturttuğunu söylemek 
mümkündür. Zira başlangıçtan itibaren câmilerde okunan hutbe dini bir öğütten ibaret 
kalmayıp, önemli olayların, siyasi, askeri ve idari kararların halka duyurulduğu araçlardan 
biri haline gelmiştir. Buna ilaveten İslâm dünyasında hükümdarların bağımsızlıklarının 
ifadesi olarak kendi adlarına hutbe okutmaları, Cuma namazı ve hutbelerin siyasi bir anlam 
kazanmasına da neden olmuştur52. Câminin ardından şehrin siyasi yapılanması pazar 
-çarşı-  mekânı ile tamamlanmıştır. Öyle ki ticaret ve zanaat merkezi olan pazarın, câmiyle 
beraber cemaatleşmenin odağı ve geleneksel şehir hayatının sosyokültürel çevresinin 
merkezinde yer aldığı, dolayısıyla siyasi iradenin pazar topluluğu harekete geçirilerek ifade 
edildiği belirtilmiştir53. Bu bağlamda, Batı şehirlerinde agora, forum ve piazza şeklinde, kent 
hayatının siyasal odağı olarak, ortaya çıkan meydanlar yerine Osmanlı şehrinde çarşı, pazar, 
bedesten ve câmi avlusu gibi farklı mekânlar aynı işlevi yüklenmiştir. Böylece, Osmanlıda 
şehir halkının ekonomik ve toplumsal faaliyetlerinin farklı mekânlar etrafında bölündüğünü, 
daha da önemlisi denetim altında tutulduğunu söylemek mümkündür. Esnaf çarşı ve 
pazarda kadı ve muhtesip aracılığıyla, kent halkı da câmi avlusunda ve câminin içinde dinsel 
otorite tarafından gözetlenmiştir. Nihayet, Osmanlı yönetiminin şehirlerde merkezi iktidarın 
tartışıldığı ve muhalefet ikliminin geliştiği kent meydanları yerine, denetim ve gözetim 
altında tutabildiği câmi ve pazar gibi bölünmüş mekânlar üzerinden siyasi otoritesini 
geliştirme yoluna gittiği iddia edilebilir54.

Sonuç

Batı’nın kendi tarihi tecrübesinden hareketle 19. yüzyılda ortaya çıkan kapitalist anlayış 
çerçevesinde Weber tarafından idealize edilen şehir tipine 16. yüzyıldaki Karaman 
şehirlerinden bir kısmı uyarken, bir kısmı da uymamaktadır. Weber’in, idealize ettiği 
şehir tipinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan herhangi bir Batı şehrini örnek olarak 
veremediği dikkate alınırsa, Osmanlı şehirlerinin ideal şehir tipolojisiyle uyuşmayacağı 
pekâlâ söylenebilir. O halde, söz konusu şehirler acaba Osmanlı yönetiminin “Cum’a 
kılınur, bazâr durur” tanımlamasıyla ne kadar örtüşmektedir? İncelediğimiz yerleşmelerin 
hepsinde bir câminin ve pazarın varlığı merkezi yönetim tarafından oranın şehir statüsüne 
kavuşturulması için yeterli olmuştur. Bunun yanında tek başına pazarı veya câmisi olan 
yerleşmeler ise şehir olarak kabul edilmemiştir. Bu bağlamda toplumların geçmişindeki 

51  Faroqhi, Kentler, s.12.

52  Hayreddin Karaman, “Cuma”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s.86.

53  Özcan, “Pazar”, s.201.

54  Mehmet Ali Kılıçbay, Şehirler ve Kentler, İmge Kitabevi, Ankara 2000, s.42-45.
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kurumsal ve toplumsal yapıları farklı merkezlerde üretilen düşünce veya günümüzün moda 
anlayışlarını çerçevesinde değil, bizzat dönemi içinde ilgili medeniyet ve toplum içerisinde 
ortaya çıkan değerler üzerinden okumak en doğru yaklaşım olsa gerek. 

Tablo I: 1500/1518 Şehirler

Sancak Kaza Nefs Şehirli/
Raiyyet Mahalle Nefer Câmi Pazar

Aksaray
Aksaray Nefs Şehirli 37 1203 + +
Koçhisar Nefs Raiyyet 1 151 + +

Beyşehir
Beyşehir Nefs Şehirli 12 427 + +
Seydişehir Nefs Şehirli 8 341 + +

Akşehir

Akşehir Nefs Şehirli 40 679 + +
Ilgın Nefs Raiyyet 8 206 + +
İshaklı - - - - - -
Doğanhisar Köy1 - - - + -

Niğde

Niğde
Nefs Şehirli 29 975 + +
Bor Raiyyet 12 640 + +

Anduğu Ortaköy Raiyyet 3 199 + +
Ürgüb Nefs Raiyyet 7 443 + +
Karahisar Nefs Raiyyet 1 155 + +

Kayseri Kayseri Nefs Şehirli 37 2726 + +

Konya

Konya Nefs Şehirli 92 1432 + +
Larende Nefs Şehirli 32 701 + +
Ereğli Nefs Raiyyet 6 240 + +
Belviran - - - - - -
Aladağ - - - - - -
Eskiil - - - - - -

Kırşehir Kırşehir - - - - - -

İçel

Ermenek Nefs Şehirli 14 509 + +

Gülnar
Anamur Şehirli Nefs 26 + +

Selendi Raiyyet Nefs 86 + +

Karataş - - - - - -

Mut
Mut - - - + +

Silifke Raiyyet Nefs 16 + +

8 sancak 23 kaza 20 şehir - - - - -



51

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

Tablo II: 1584 Şehirler

Sancak Kaza Nefs Şehirli/
raiyyet Mah. Nef. Câmi Pazar Kale

Aksaray
Aksaray Nefs Şehirli 41 2562 + + +

Koçhisar Nefs Raiyyet 3 317 + + -

Beyşehir
Beyşehir Nefs Şehirli 15 603 + + +

Seydişehir Nefs Şehirli 11 978 + + -

Akşehir

Akşehir Nefs Şehirli 42 1760 + + +

Ilgın Nefs Raiyyet 18 703 + + -

İshaklı Nefs Raiyyet 4 425 + + -

Doğanhisar Nefs Raiyyet 7 715 + + -

Niğde

Niğde Nefs Şehirli 39 2632 + + +

Bor Raiyyet 23 2120 + + -

Anduğu Ortaköy Raiyyet 6 716 + + -

Ürgüb Nefs Raiyyet 7 909 + + -

Karahisar Nefs Raiyyet 9 516 + + -

Develi Nefs Raiyyet 4 359 + + +

Kayseri Kayseri Nefs Şehirli 57 8479 + + +

Konya Konya Nefs Şehirli 124 3755 + + +

Larende Nefs Şehirli 38 2048 + + +

Ereğli Nefs Raiyyet 25 1107 + + +

Belviran - - - - - - -

Aladağ - - - - - - -

Turgud ve 
Bayburd - - - - - - -

Eskiil - - - - - - -

Kırşehir Kırşehir Nefs Şehirli 16 1476 + + -

İçel

Ermenek Nefs Şehirli 14 509 + + +

Gülnar - - - - - - -

Karataş - - - - - - -

Mut Nefs Şehirli Nefs 205 + + +

Selendi Nefs  Raiyyet Nefs 184 + + -

Silifke Nefs Şehirli Nefs 226 + + +

Sinanlı - - - - - -

Anamur Nefs Raiyyet Nefs 120 + + -

Bozdoğan - - - - - -

8 sancak 31 kaza 24 şehir - - - - -
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Tablo III: 1500/1518 Şehirlerdeki İktisadî Faaliyetlerin Dağılımı

  Hizmet Yüzde Tarım Yüzde Sanayi Yüzde Toplam Sektör

1 Aksaray 20.666 33,2 31.590 50,7 10.080 16,2 62.336 T2

2 Akşehir 19.000 34,1 21.300 38,2 15.500 27,8 55.800 T3

3 Anamur 3750 75,8 - - 1200 24,2 4950 H4

4 Beyşehir 22.000 75,9 3.000 10,3 4000 13,8 29.000 H5

5 Bor 20.000 28,3 39.123 55,3 11.670 16,5 70.793 T6

6 Develi 1995 15,8 9336 73,9 1300 10,3 12.631 T7

7 Ereğli 4360 14,9 18.889 64,6 6.000 20,5 29.249 T8

8 Ermenek 12.000 27,8 25.300 58,5 5940 13,7 43.240 T9

9 Ilgın 11.900 35,8 21.300 64,2 -  - 33.200 T10

10 İshaklı 1893 28,8 4.676 71,2 -  - 6.569 T11

11 Karahisar 1200 10,9 9714 88,3 90 0,8 11.004 T12

12 Kayseri 55.895 41,8 39.200 29,3 38.540 28,8 133.635 H13

13 Kırşehir -  -  -  -  -  -  - -

14 Koçhisar 10.900 48,1 11.455 50,6 300 1,3 22.655 T14

15 Konya 246.600 65,6 22.190 5,9 107.000 28,5 375.790 H15

16 Larende 48.000 50,8 10.926 11,6 35.580 37,6 94.506 H16

17 Mut 20.000 68,9 2.215 7,6 6.800 23,5 29.015 H17

18 Niğde 35.200 45,8 16.100 21,0 25.500 33,2 76.800 H18

19 Ortaköy 7000 44,7 6.952 44,4 1700 10,9 15.652 H19

20 Selendi 1016 16,3 5153 82,7 60 1 6229 T20

21 Seydişehir - - - - - - - -

22 Silifke 1210 31,5 634 16,5 2000 52,0 3844 S21

23 Ürgüb 7.300 29,7 17.120 69,7 145 0,6 24.565 T22



53

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

Tablo III: 1584 Şehirlerdeki İktisadî Faaliyetlerin Dağılımı

Hizmet Yüzde Tarım Yüzde Sanayi Yüzde Toplam Sektör

1 Aksaray 29.470 33,0 23.700 26,5 36.155 40,5 89.325 S23

2 Akşehir 58.500 66,0 20.920 23,6 9.220 10,4 88.640 H24

3 Anamur 1502 48,4 1600 51,6 - - 3102 T25

4 Beyşehir 39.900 83,8 2700 5,7 5000 10,5 47.600 H26

5 Bor 57.900 61,1 23.349 24,6 13.535 14,3 94.784 H27

6 Develi 2500 15,5 11.500 71,3 2133 13,2 16.133 T28

7 Doğanhisar 3.410 40,2 4.842 57,0 240 2,8 8.492 T29

8 Ereğli 18.600 23,5 49.290 62,2 11.300 14,3 79.190 T30

9 Ermenek 11.000 28,5 22.520 58,4 5010 13,0 38.530 T31

10 Ilgın 6.455 40,1 9.600 59,7 25 0,2 16.080 T32

11 İshaklı 3.480 23,1 11.587 76,9 -   15.067 T33

12 Karahisar 2690 13,5 10950 55,1 6250 31,4 19.890 T34

13 Kayseri 326.167 74,1 62.268 14,2 51.500 11,7 439.935 H35

14 Kırşehir 18.100 45,8 16.058 40,7 5342 13,5 39.500 H36

15 Koçhisar 3.240 18,9 13.700 80,1 160 0,9 17.100 T37

16 Konya 192.000 72,0 54.570 20,5 20.000 7,5 266.570 H38

17 Larende 220.300 72,7 24.150 8,0 58.500 19,3 302.950 H39

18 Mut 31.960 73,2 3.510 8,0 8.180 18,7 43.650 H40

19 Niğde 65.900 64,7 18.000 17,7 18.030 17,6 101.930 H41

20 Ortaköy 12.900 50,6 9230 36,2 3370 13,2 25.500 H42

21 Selendi 1650 11,4 11388 78,4 1490 10,2 14528 T43

22 Seydişehir 17.500 72,9 6500 27,1 -  - 24.000 H44

23 Silifke 600 0,6 68.300 69,4 29.580 30,0 98.480 T45

24 Ürgüb 5498 22,9 15277 63,7 3225 13,4 24.000 T46
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Tablo V: Şehirlerdeki Çarşı ve Pazar Faaliyetlerinin Toplam Hâsıl İçindeki Payı

1500/1518 1584

İhtisap Bâc-ı 
Pazar % Toplam 

Hâsıl İhtisap Bâc-ı 
Pazar % Toplam 

Hâsıl
1 Aksaray 7.000 - 11,2 62.336 9.000 5.000 15,6 89.325
2 Akşehir - 15.000 26,8 55.800 6.500 18.000 27,6 88.640
3 Anamur 150 150 6,1 4.950 600 360 30,9 3.102
4 Beyşehir - Mukataa - 25.000 11.000 12.000 48,3 47.600
5 Bor - 10.000 14,1 70.793 Bâc ile 17.400 18,3 94.784
6 Develi - 1.000 1,9 12.631 Bâc ile 1.500 9,1 16.333
7 Doğanhisar - - - - - Akşehir’de - 8.492
8 Ereğli 3.000 - 10,2 29.259 2.000 10.000 15,1 79.190
9 Ermenek 2.000 6.000 18,5 43.240 5.000 1.500 16,7 38.910
10 Ilgın - 4.500 13,5 33.200 - 2.800 17,4 16.080
11 İshaklı - 1.500 22,8 6.569 - 1.600 10,6 15.067
12 Karahisar - 220 1,99 11.004 Bâc ile 1.000 5,02 19.890
13 Kayseri Bâc ile 39.000 29,1 133.635 25.000 38.000 14,3 439.935
14 Kırşehir - - - - 8.000 - 20,2 39.500
15 Koçhisar - 10.000 44,1 22.655 500 1.200 9,9 17.100
16 Konya 18.000 80.000 26,0 375.790 20.000 70.000 33,7 266.570
17 Lârende 19.000 29.000 50,7 94.506 65.000 50.000 37,9 302.950
18 Mut 2.000 16.000 62,0 29.015 2.200 10.000 27,9 43.650
19 Niğde 8.000 16.000 31,2 76.800 30.000 16.000 45,5 100.900
20 Ortaköy 4.200 İhtisap ile 26,8 15.652 Bâc ile 4.000 15,6 25.500
21 Selendi 80 - 1,2 6.229 450 - 3,0 14.528
22 Seydişehir - - - Hâsıl yok 5.500 7.500 54,1 24.000
23 Silifke 1.000 - 26,0 3.844 Bâc ile 4.200 4,2 98.480
24 Ürgüb 300 3.000 13,4 24.565 Bâc ile 4.400 18,3 24.000
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Şiir ve Şehir
-Osmanlı Şiirinden Cumhuriyet Şiirine-

Mehmet Narlı
Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Osmanlı Şiiri ve Şehir

Divan şairi, şehrin şairidir. Bütün kültürel birikimi, sosyal davranışı şehrin içinde biçimlenir. 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, eğitim görmüş, sanat ve bilim alanlarında yetenek-
leri olan herkes gibi şair de, İmparatorluğun merkezine doğru akar. Özellikle tasavvufla bes-
lenmiş İslâm sanatlarının en önemli estetik özelliklerinden olan çevre-merkez ilişkisi, mekân 
açısından da geçerlidir. Bütün kozmik âlemin merkezi biricik olan güneştir ve her şey ona 
âşıktır; onun etrafında döner. Müslümanların yeryüzündeki merkezi biricik Kâbe’dir; Müs-
lümanlar ona âşıktırlar; onun etrafında dönerler; Divan şiirinde merkez olan sevgili tektir; 
bütün âşıklar onun çevresinde dönerler. Sultan tektir; bütün tebaa sultana âşıktır ve onun 
etrafında döner. Divan şiirindeki İstanbul’un, Osmanlı İmparatorluğundaki şehirlerin hatta 
bütün İslâm beldelerinin merkezi olması, İstanbul’u, en adil, en güzel ve en güçlü kılar. Bu 
yanıyla o, mutlak ve metafizik tekliğin, yeryüzündeki simgesidir. Taşlıcalı Yahya bir şiirinde 
“biz Firavunlar gibi büyük binalar yapmayız”  derken, hem İstanbul’un evlerinin niçin geçici 
ve dayanıksız malzemelerle yapıldığını açıklar hem de bir inanca yaslanan mimari estetiği-
nin temelini gösterir. Neredeyse Nedim’e kadar, İstanbul’un parçalar halinde tasvir edilme-
mesi, şairlerin belirli yerleri çok az tasvir etmesi de bu yüzdendir. 

Divan şairi elbette modern şair kadar şehirle uğraşan biri değildir. Zaten şehrin bir problem, 
bir düş, bir kâbus, bir kafes ya da bir kutsallaştırma mekânı olarak algılanması moderniz-
min getirdiği sonuçlardır. Fakat Divan şairi de İstanbul’un sosyal hayatıyla, manzaralarıy-
la ilgili bazı tasvirler yapar. Bu tasvirler genellikle, yine bir saray istiaresi içinde bağ bahçe 
tasvirleri ya da bayramların, ramazanların, fetih ve cülus günlerinin tasvirleridirler. Bu tas-
virlerde genellikle şehir ve insanlar, bir ışık ve neşe içinde görünürler. Edmondo De Ami-
cis, “İstanbul, gündüz en parlak gece en karanlık şehirdir” derken, muhtemelen Ramazan 
gecelerini hiç hesaba katmamıştır. Divan şiirinde İstanbul’u anlatan şiirleri derleyen Asaf 
Halet Çelebi, özellikte Nedim, Üçüncü Selim, Enderunlu Vasıf’tan ve daha birçok şairden 
aldığı şiirlerde, zevk ve eğlencelerle, mehtap ve boğaz meclisleriyle, yangınlarla, saray ve 
köşk tasvirleriyle İstanbul’un tasvir edildiğini söyler. Mesnevi girişlerinde, Ramazaniyelerde, 
Sevahilnâmelerde, özellikle İstanbul’un mesire yerleri bulunmaktadır (Çelebi, 2002) Nedim, 
bütün varlığı ile İstanbul’u yaşayan Divan şairlerindendir. Onun şiirlerinde İstanbul’un nasıl 
içselleştirildiği, nasıl canlı ve huzur veren bir atmosfer olarak her an solunduğu açıkça gö-
rülür. Tanpınar, Nedim’in şiirindeki İstanbul’un neşesinin hâlâ havamızda yaşadığını söyler.1 

1  Tanpınar, Ahmet Hamdi (1992). Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergah Yayınları 3.b, s. 340.
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Mehmet Kaplan’ın “Nabi ve Orta İnsan Tipi” ve “Nedim’in Şiirlerinde Mimari Eşya ve Kıyafet” 
adlı iki makalesi vardır. Bu makalelerde Divan Şiirinde İstanbul’un hangi boyutlarıyla işlendi-
ği anlatılır: “Şehir, mimarisi, eşyası, eğlencesi, merasimi, nüktesi ve daha bin bir hususiyetiyle 
Divan Edebiyatını konu ve üslup unsuru olarak doldurur. Türkler İstanbul’a gelince, kendile-
rininkinden faklı bir hayat süren bir halkla karşılaşırlar”.2 Fatih’in:

Bağlamaz Firdevs’e gönlünü Kalatayı gören
Kâfir olur ey Müselmanlar o tersâı gören3

mısraları, İstanbul’un güzelliğini değerini ortaya koyar. Beyit aynı zamanda artık İslâm ve 
doğu medeniyetinin merkezinin İstanbul olduğunu ima eder. “Fatih’in saray şairlerinden 
Hâmidî, İstanbul’u öven bir kaside yazar. Ahmet Paşa bir kasidesinde, Fatih’in yeni yaptırdığı 
saray-ı cedidi medheder. Aynı yüzyılda yaşamış Aynî isimli bir şair, fetih dolayısıyla: “Revnakı 
bu kâinatın şehr-i konstantiniyedir” mısrasıyla biten altı kıtalık bir manzume yazmıştır. Taş-
lıcalı Yahya, Şah u Geda isimli mesnevisinde İstanbul’u dekor olarak alır ve güzel tasvirler 
yapar. Bunlar arasında, “Kurşun örtülü kubbeler yer yer/ Yelken açmış gemilere benzer”  gibi, 
üslûbu ve hayat tarzıyla, çağdaş edebiyata yaklaşan beyitler vardır. Yedi dağı da güzel olan 
İstanbul sadece bir su deryası değil, aynı zamanda ağaç ve insan deryasıdır. Tepelerinde mi-
nareler, göklere merdivenler ve âsâlar gibi yükselirler; boğazda yelkenliler uçar; sokaklarda 
beyler ve ağalar dolaşır; etrafında ‘bostan-ı şahî’ bulunan Göksu, ‘hisar-ı nev’, Kavak, Kadıköy, 
Üsküdar, Eyup ve Beşiktaş görülecek yerlerdir. Latifî’ye göre “bu şehr-i dilfirib, nice suretten 
âdemin gönlüne girip, sermaye-i aklın aldırır”.4

Mahşer olmuş sahn-ı kâğıt-hâne dünya bundadır
Cennete dönmüş güzellerle temaşa bundadır5

Nef’i’nin bu mısraları ve daha sonra Nedim’in tasvir edeceği Kâğıthâne âlemlerinin bu yüzyıl-
da başladığını gösterir. İstanbul, siyasetin, kültürün merkezi olduğu gibi, zevkin de merkezi-
dir. Cennet, güzelliği; mahşer de, güzellik etrafında toplanmayı işaret eder. 

 “İstanbul üzerine bir hayli gazel yazmış olan Nâbi, Hayriye’sinde İstanbul’u, medeniyet 
bakımından uzun uzun metheder. Nâbi’ye göre İstanbul, bütün kabiliyetli insanların toplandığı, 
kemale erdiği, izzet ve şeref mertebelerine yükseldiği bir şehirdir. 18. Yüzyılda İstanbul’dan bah-
seden pek çok şair vardır. Sâmi, Seyyid Vehbi, Süleyman Nâhifî, Çelebizâde Asım, Haşmet, Şeyh 
Gâlip, İzzet Efendi gazel, kaside ve mesnevilerinde İstanbul’un mevsimlerini, semtlerini, rama-
zanlarını, düğünlerini, bayramlarını, saray, kasr ve yalılarını tasvir etmişlerdir. Nedim’in bütün 
şiirlerine, İstanbul’un havası suyu, mimarisi ve neşesi sinmiştir. Mazmunları incelenecek olursa 
bunların içinde şehir hayatından alınma bin bir unsurun kaynaştığı görülür. 18. yüzyıl şairlerin-
den Fennî, Sâhilname adlı eserinde birer beyitle İstanbul’un altmış iki sahil köy ve kasabasını 
tasvir etmiştir. 19. yüzyılın ilk yarısında Enderunlu Vâsıf, şarkı ve gazelleriyle İstanbul’u bilhassa 
Boğaz’da yapılan mehtap sefalarını çok güzel tasvir etmiştir”6 

2  Kaplan, Mehmet (1994).Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2. İstanbul: Dergah Yayınları, s. 42-47

3  Fâtih (2006). Fâtih Dinavı (Haz. M.Nur Doğan). İstanbul: Yelkenli Yayınları, s. 202.

4  Kaplan, Mehmet (1994).Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2. İstanbul: Dergah Yayınları, s. 42-47.

5  Nef’î (1993). Nef’î Dinavı (Haz. Metin Akkuş). Ankara: Akçağ yayınları, s. 298.

6  Kaplan, Mehmet (1994).Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2. İstanbul: Dergah Yayınları, s.42-47.
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Tanzimat’tan Cumhuriyete Şiir ve Şehir
Yahya Kemal, Türk toprağının ve şehrinin eski edebiyatta olmadığını, yeni edebiyatta ise 
çok soluk bir durumda bulunduğunu söyler.7 Yahya Kemal, bu eleştiriyi yaparken, büyük 
ihtimalle, Baudelaire ile Paris, Dostoyevski ile Petesrburg, Kavafis ile İskenderiye, Joyce ile 
Dublin arasındaki derin ilişkiye benzer bir şey düşünmüştür. Yeni Türk şiirinde İstanbul’un 
Yahya Kemal’le özdeşleşmesi de bu bakış açısına bağlıdır. 1850’lerden 1920’lere kadar-
ki edebiyat mekân ilişkisine bakılırsa özellikle şiir ve şehir ilişkisi açısından Yahya Kemal’in 
haklılığı ortaya çıkar. Buna rağmen belirtilen dönemin edebiyatçıları şehirlidirler ve az çok 
içinde yaşadıkları şehri nasıl algıladıklarının izlerini eserlerine düşürmüşlerdir. Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e kadarki Yeni Türk Edebiyatında şehir, Divan Şiirinde olduğu gibi, yine bir kültür 
ve iktidar merkezi, simgesel mekân unsurları, seyretmeye bağlı manzaralar ve mesire yerleri 
olarak varsa da, artık şehir ve insan ilişkisinin reel olarak daha genişlediği açıktır. Örneğin 
daha önce hiçbir şair, Fikret’in İstanbul’u gördüğü gibi görmemiştir.  Bu genişleme ve çeşit-
lenmenin, edebiyatın içeriğinin, şair ve yazarların politik ve poetik anlayışlarının değişme-
siyle ilgisi vardır. 

Mehmet Tevfik’in “İstanbul’da Bir Sene” genel başlığı altında yayımladığı Tandır, Mahalle 
Kahveleri, Kâğıthâne, Ramazan Geceleri ve Meyhâne adlı kitapları (1881–1883), gelenek ve 
günlük hayat açısından şehir ve insan arasındaki bağları ortaya koyar. Birer edebiyat eseri 
olup olmadıkları tartışma götürse bile, bu kitaplar, geleneksel hayat ve eğlence dokusunun 
giderek nasıl değiştiğini ve eskiye duyulan özlemi, öykülemelerle yansıtırlar. Ahmet Rasim,  
Şehir Mektupları (1912), Eşkâl-i Zaman (1918) Fuhş-ı Atik (1921), Muharrir Şair Edip (1924) 
gibi kitaplarında, şehrin çalışma, eğlenme ve kültür mekânlarını anlatırken yaşadığı şehri, 
kendi kimliğini oluşturan derin bir çevre olarak ortaya koyar. Anlatılan semtlerin kendine 
özgü nitelikleri, yaşamış oldukları dönüşümler, meyhane ve kahvehanelerdeki insanların 
iletişim biçimleri, zamana göre farklı özellikler kazanan geçici yerleşim mekânları, sadece 
barındıran, çalıştıran veya eğlendiren mekânlar olmaktan çıkarlar; birer ruhsal ve kültürel 
değer haline gelerek, yazar ile şehir arasında derin bir hafıza ve içtenlik oluştururlar. Bu de-
rin hafıza ve içtenlik olmadan, İstanbul’un insan ve mekân görüntülerini anlamanın imkânı 
yoktur. Beşir Ayvazoğlu’nun aktardığına göre, Ahmet Rasim, “Sokaklarda Geceler” yazısında 
E. D. Amicis gibi Frenklerin, sokaklarla sakinleri arasındaki kadim rabıtayı hiçbir zaman keş-
fedemeyeceklerini söyler. Örneğin “yapça yapça yürüyüş”, sopasını koltuklamış gece bekçi-
sinin bir şeyler sezinlediğini anlatır. “Pas pas gidiş”, seri ise, ürkek birinin istemeye istemeye 
sokağa çıktığına işarettir. “Topuk çakarak gidiş”, muvazenesizliğin, tereddüdün, olgunluk ve 
kuruntunun işaretidir. “Koşma”, hekime ya da eczacıya haberdir.8 Şehrin sesleri konusunda, 
Halide Edip Adıvar’ın Kubbede Kalan Hoş Sadâ adlı hikâyesine atıf yapmak yerinde olacak-
tır. Yazar, bu hikâyesinde, İstanbul’un seslerini işleyen Hacı Selâmi Efendi’nin bestesini öne 
çıkarır. Salâtlarla başlayan sabahı, salepçi, sütçü, börekçi, zerzevatçı sesleri doldurur. Yoğurt-
çu, bozacı sesleri akşamı doldururken, yatsıdan sonra derinden derinden beşik sallama ve 
ninni sesleri gelir. Tanzimat romanlarının daha çok sosyal ve siyasal değişmeler açısından 
okunması gerçeği, bu romanlardaki şehir ve insan ilişkilerinin bir ölçüde göz ardı edilmesini 
getirmiştir. Bu romanlarda şehir, doğrudan bir tema olarak yoksa da, romanlardaki hayat 
tamamen şehirde yaşanır. Bu açıdan bakıldığında aslında romancının şehrin hayatını anlat-

7  Beyatlı, Yahya Kemal (1988). Aziz İstanbul. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, s. 146.

8  Ayvazoğlu, Beşir (1997). Şehir Fotoğrafları. İstanbul: Ötüken Yayınları, s. 47.
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tığı fark edilir. İlk romanlardan Halit Ziya ve Hüseyin Rahmi romanlarına kadar, giderek artan 
bir oranda, roman kişilerinin oluşmasında şehrin yaşadığı dönüşüm ve değişmelerin baskın 
bir özelliği vardır. Örneğin, Araba Sevdası’ndaki Bihruz Bey, bir ölçüde değişen Çamlıca’nın 
ya da Hüseyin Rahmi’nin Şık’ı, Beyoğlu’nun çocuğudur. A. Mithat’ın Felatun Bey ve Rakım 
Efendisi’nde şehrin belirli mekânları,  Batılılığın ve yerliliğin sembolleri olarak yer alırlar. 
Cumhuriyet’e kadarki hayatı anlatan birçok romanda, konaktan apartmana göçmeye baş-
layan şehir hayatının, insanları nasıl etkilediği açıkça görülür. Batı modernizminin mekânsal 
yansımaları, İstanbul’u değiştirdikçe, Türk romancılar da içinde yaşadıkları şehri, ilk modern 
Batı romancıları gibi mekân-insan ilişkisi içinde algılamaya başlarlar. 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e daha doğrusu Yahya Kemal ve Haşim’e kadar olan dönemde Türk 
şairinin içinde doğduğu şehre açıldığı; şehri, kendisini oluşturan, tamamlayan ve dönüştü-
ren sürecin merkezi olarak algılayabildiği söylenemez. Böyle de olsa, şiirlerde şehir, bazen 
Divan Şiirindekine benzer, bir kültür ve iktidar merkezi, yüce duygular uyandıran manzaralar 
ve İstanbul insanının yaşama zevkini tasvir eden mesire yerleri olarak vardır. Bunun yanında 
Batıdaki romantikler gibi şehirden doğal mekânlara kaçma isteği, şehri kalabalık, kaba ve 
duygusuz görme eğilimi, Hamit’ten başlayarak Servet-i Fünûn’a uzanır. İstanbul’un uğradığı 
felaketlerin açtığı derin acılar, ekonomik ve sosyal değişmelerin değiştirdiği İstanbul’un do-
ğurduğu eski İstanbul özlemiyle birleşir. Çok az da olsa Batılı şairin, modern şehirler karşısın-
da duyduğu mahkumluk, isyan ve kaos, özellikle Fikret’le kendini gösterir. Gerçekte yetersiz 
görünen bu şehir-şiir ilişkisi, Divan Şiirine göre genişlemiştir.

Gencîne-i irfan olan İslambol
Mahbûbe-i buldan olan İslambol
Müştâk seni görmeye gayetle Şeref
Ey mecma’-i yarân olan İslambol 9

Şeref Hanım’ın bu şiirinde İstanbul,  bütün yüce değerlerin merkezidir. Bu İstanbul, Osmanlı 
şairlerinin İstanbul’dur; tek başına dünyaya bedel olan bu şehri, sürekli kendisine doğru akıp 
gelen bilim, sanat, irfan ve gönül kervanları kurmuştur. Bu yüzden bütün pervaneleri kendi-
sine doğru çeken ışık merkezidir.  

Abdülhak Hamit’in Sahra’sının Rouseau’nun ve diğer romantiklerin tabiat görüşünden izler 
taşıdığı söylene gelmiştir. Modern şehirlerin kuruluş aşamasında sosyal düzen tasarılarıyla 
dikkat çeken Rousseau’nun doğal mekâna yönelmesi ilginçtir. Sahra’ya bakıldığında aslında 
Abdülhak Hamit’in de doğal mekânı, şehre karşı algıladığı söyleyebilir.

Belde halkında görmedim hayfa
Gördüğüm ünsü ehl-i vahşette
Biri endişeden aman bulamaz
Biri endişeye zaman bulamaz 10

diyen Hâmit’in, doğal mekândaki insanlığı, şehirdeki insanlıktan daha ileri bulması yeni bir 

9  Mardin, Yusuf (1994). Şair Şeref Hanım. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s.122.

10  Tarhan, Abdülhak Hâmid (1991). Bütün Şiirleri 3-Hep Yahut Hiç (Haz. İnci Enginün). İstanbul Dergah Yayınları, s. 43.
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değerlendirmedir. “Endişeden aman bulamayan” şehir insanı, kalabalığın içinde her an duy-
gusal güvenlik sorunu yaşayan, sürekli bir akış içerisinde koşmaktan yorulan, ekonomik ve 
kültürel değişmelere uyum sağlamaya çalışırken, geleneksel değerlerle modern değerler 
arasında çelişkiler yaşayan insandır. Bu insan, artık kozmik bütünlüğünü kaybettiği için, bu 
bütünlüğün ve saflığın mekânı olarak doğal alanı görmüştür. Fakat Hâmit’in, şehir karşısında 
doğal mekânı yüceltmesi, yaşama biçimini belirleyen bir etken değildir. İstanbul’dan daha 
modern Batı şehirlerini ve orada yaşadıklarını hayranlıkla anlatan şair için doğal mekân, şe-
hirdeki mutsuzluklarını dinlendiren bir ara nağme özelliği taşır. 

Hey Çamlıca mehtabı, ne olmuş sana böyle?
Küskün duruyorsun 
Seyrinle ıyan et bana, ilhâm ile söyle: 
Aksetmede âlâm-ı vatandan mı bu halet? 
Anlat; bu tahavvül neye etmekte delâlet. 
Vaktiyle ederken bu havâliyi zılâlin 
Bir sâha-i nilî Ey neyyir-i leylî, 
Matem döküyor arza bugün bedr ü hilâlin11 

Hamit, çağdaşı olan birçok yazar ve şairden farklı olarak, İstanbul’un işgali acısını,  bir eğlen-
ce yeri olan Çamlıca’nın mehtabını seyrederken duyar. Önceleri bütün İstanbul’a huzur ve 
sükûn ışıkları yayan ay, hüzünlü ve yaslı ışıklar dökmektedir.  Hüzünlü ve yaslı ay, bütün halkı 
olduğu gibi Hamit’i temsil eder. Fakat bu ay eğretilemesi, şairin içinde yaşadığı şehri, zevk ve 
mutluluk açısından algıladığını da işaret eder.

 
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
Uyuyor mâi deniz
Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı pêrişânımla 
Müteşekki, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim..
Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar
Rûh-i mâsûmunu, ey mâi deniz
Ah, lâkin ne zarar;
Ben bu gözlerle mükedder, âciz
Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım
Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım12

Tevfik Fikret’in şiirlerinde mekânsal algı çelişik bir renk taşır. Onun doğal manzaralarla ku-
şatılmış mekânlarında mutlaka deniz ve/veya su vardır. Fakat bu su ve yeşil içindeki Fikret, 
hüzünlü ve melankoliktir.  Psikanalitik bir yorumlamayla bunun narsist benlikle ilgisi kuru-
labilir; her yanı denizle çevrili İstanbul, narsizmin içine aldığı Fikret’tir sanki. Aynı Fikret’te, 
mavi deniz, şehrin bayağılıklarından, yalan ve çirkinliklerinden ruhu arındıran bir etkiye de 
sahiptir. Şehirden kaçmayı düşünen, Yeni Zelanda Adaları’na, hiç olmazsa Sarıçam Çiftliği’ne 

11  Tarhan, Abdülhak Hâmid (1991). Bütün Şiirleri 3-Hep Yahut Hiç (Haz. İnci Enginün). İstanbul Dergah Yayınları, s. 243.

12  Tevfik Fikret (2001). Bütün Şiirleri (Haz. İ.Parlatır, N. Çetin). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 409.
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yerleşmeyi düşünen, hayalî mekânlara sığınan Fikret’in Aşiyan’ıyla bir bakıma düşlediğini 
şehre getirmesi ilginçtir. Fikret, Sis adlı şiirinde şehir insan ilişkisini en çatışmalı biçimiyle 
yansıtır. İstanbul, bütün tarihsel, kültürel, ekonomik ve politik birikimleriyle hayatı, hürriyeti 
ve adaleti ezip yutan bir zorba ve kanlı bir varlık olarak algılanır. Şiştikçe şişen İstanbul’un 
karnı, bin bir türlü kötülükle doludur; ona dokunan, onun boğazından içeri eğilip bakan kor-
kudan yıkılır kalır. Onun bütün ihtişamı, sefahate susamış bağrını kanlı sevişmelerle doldur-
masından gelir. İstanbul iki lacivert gözüyle (iki deniziyle) en kirli kadınlar gibi cana yakındır. 
Dünyanın bu koca kahpesinin, örtünüp sonsuza kadar uyuması gerekir. Bu kahpenin doğu-
rup beslediği insanlar yalancı ve namussuzdurlar; zillet ve riyakâr bir tevekkül içinde olan bu 
insanların, kıblesi el etek öpmedir. Fikret’in Sis şiirindeki nefret, despot iktidara duyulan isya-
na bağlanmıştır. Fakat hiç kimse, iktidara duyulan isyan duygusunun, bütün bir medeniyete 
yönelmesinin ruhsal arka planını derinliğine açıklama yoluna gitmemiştir. Devr-i sabık yarat-
mak dürtüsüyle hareket eden edebiyatçılar da eleştirmenler de, Sis şiirini, politik bir hürriyet 
arayışının ağır feryadı olarak görmüşlerdir. Doğrusu Sis şiirindeki feryat, narsist benliğin ken-
dine duyduğu örtülü düşmanlığın ağırlığı altında çıkan feryada daha çok benzemektedir. 

Gelin de bayramı Fatih’te seyredin, zira 
Hayale, hatıra sığmaz o herc ü merc-i safa, 
Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan 
Tutun da, ta dedemiz demlerinden arta kalan, 
Asırlar ölçüsü boy boy asalı nesle kadar, 
Büyük küçük bütün efrad-ı belde, hepsi de var 13

Bayram şiirinde bunları söyleyen Mehmet Akif’in, neredeyse, Safahat’ındaki bütün şiirler bir 
şehir günlüğü niteliği taşır. “Savaş olmadığı zamanlar, toplumun günlük hayatından tablolar 
çizilir: Camiler, kahveler, hastalar, meyhaneler, yetimler, dullar, idarenin bozukluğu, rüşvet vs. 
Fakat şiir, toplumun fevkalâde günlerinde birden değişir; nehir bulanır, coşar ve bazen da 
şelâleler yaparak, kayaların üstünden büyük tarakalarla düşer. Bir toplumun hayatı nasıl bir 
nehre benzerse, belli bir dönemin toplumunu anlatan ve yansıtan Akif’in şiirini de bir nehre 
benzetmek mümkündür”.14 Akif, içinde yaşadığı şehrin, Meşrutiyetle, hürriyetin ilanıyla, Bal-
kan Savaşıyla, Kurtuluş Savaşıyla nasıl sancılandığını, dönüşüp geliştiğini ya da kendi içine 
kapandığını öykülemeli şiirleriyle açık bir biçimde gösterir. Akif’in din algısı ve eleştirisi, ada-
let ve irade arayışı, tembellik cehalet eleştirisi ve bilim ve çalışma önerisi, retorik düzlemde 
değil; hep şehrin kahvelerinde, sokaklarında, hastanelerinde, camilerinde ve meyhanelerin-
de yansırlar. Bunca eleştirisine rağmen, Akif’in yaşadığı şehri sevmediği hissedilmez.  

Cumhuriyet Döneminde Şiir ve Şehir
Yeni Türk Edebiyatının, biçimleri ile olduğu kadar, içeriğiyle de, modern Batı edebiyatının et-
kisinde kaldığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Cumhuriyet dönemi şiirinin şehirle ilişkisi 
de modern batı şiirinin şehirle ilişkisinden önemli etkiler ve izler taşır.  

Modern Batı edebiyatı ile modern şehir ilişkisinde öne çıkan durumlardan biri “mahkûmluk”  
durumudur. Mahkûmluk durumu, ruh ve beden, kuş ve kafes alegorilerindekine benzer bir 

13  Ersoy, Mehmet Akif (1999). Safahat. Ankara: Ankara Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, s.77.

14  Karakoç, Sezai (1987). Edebiyat Yazıları II. İstanbul: Diriliş Yayınları, s. 37.
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biçimde gösterir kendini. Şair, bütün içtenliğiyle, özgürlüğüyle, duyarlığıyla, kaba, yapay 
ve sınırlayıcı bir mekânda yaşamak zorundadır. Şehirden çıkmasına imkân yoktur; daha da 
önemlisi, onun varlığı, şehirle mümkündür. Bedensiz ruh ya da ruhsuz bedenin insan olma-
ması gibi,  şehir yoksa şair de yoktur. Onun düş kurmasını sağlayan da ona kâbus gördü-
ren de şehirdir. Mahkûm olduğunu bildiği için, başka beldeler hayali kurar; hayal kurdukça 
mahkûmiyetini duyar. Bir bakıma şair, bu karşıtlıkların enerjisine de mahkûmdur. 

İkinci durum “isyan” durumudur. İsyan durumu, mahkûmluk duygusundan doğar. Mekânın 
kendi içine doğru kapandığını, insanların, oradan oraya durmaksızın sürüklendiğini, sürek-
li gelişme ve ilerleme tutkusunun, din, toplum, birey ya da bütünüyle insanlık değerlerini 
zayıflattığını gören şair, gerçekçi ya da izlenimci bir tutumla, doğal ya da hayalî olan  “yitik 
cennet”ini aramaya başlar. Bu yitik cennet, modern öncesi mekânlarda olabileceği gibi, düş-
lerde de olabilir. Fakat ilginç ve trajik olan, mahkûm olan şair gibi isyan eden şairin de, şehrin 
ortasında kalmasıdır. Daha da ilginç olan, mahkûmluk, isyan ya da kaotik durumların da, 
şehri, ölümsüz şiirsel mekânlara dönüştürmesidir. 

Modern şehirle şiir arasında belirgin olan bir durum da “kaos”tur. Modern şehirle edebiyat 
arasındaki mahkûmluk ve isyan durumundan kaotik bir yapının doğması kaçınılmaz olmuş-
tur. Benjamin, Pasajlar’ında, modern büyük şehirlerin onları ilk gözleyenlerde korku ve deh-
şet duyguları uyandırdığını söyler. Fakat bu duygular aynı zamanda onları modern şehre 
bağlamıştır. Baudelaire’in şiiri bu kaotik yapının şiiridir. Bu yüzden de on dokuzuncu yüz yılın 
başkenti Paris’le özdeştir.15 Baudelaire’nin Paris’in her yanını dolaşan, her hâline tanık olan 
şiirsel öznesi, sadece kaotik yapının aylak kıldığı bir özne değil; aynı zamanda bu yapının 
anlamlarını da arayan biridir.

Şair ya da romancı, kalabalık şehirler içinde bir “yalnız”dır. Modern şehir kuşkusuz “birey”i 
oluşturmuş; birey ise görece bir özgürlükle, herkesin arasında ve her mekânın içinde olabil-
me hakkını kazanmıştır. Modern şehir, yalıtılmış bireylerin toplamıdır bir bakıma. Bu yüzden 
birey, dışarıya açılan mekânlar yerine, kendisini çevreleyen mekânlara sığınır. İç mekânlar, 
hiçbir zaman, birey kadar, insanın sığınağı olmamıştır. Valery, “büyük kent merkezlerinin sa-
kini, yeniden vahşilik, başka deyişle tek başınalık konumuna düşer”16 derken, bunu vurgu-
lamıştır. 

Cumhuriyet dönemi şairi ve şiiri şehirlidir. İstanbul’u, yapısal ve kültürel değişime uğratan, 
modern yaşama biçimlerine göre yeniden biçimlendirmeye çalışan “yenileşmenin” çocuğu-
dur. Millî ve modern devlet kanalından Ankara’ya geçen ve orayı merkezleştiren yazar ve 
şairler, batılılaşma ve modernleşme yönünden, eski ile yeni arasında kalan ilk neslin kültürel 
çatışmalarını aşmış görüntüsü verirler. Bu görüntü içinde yansıyan Anadolu ve Anadolu şe-
hirleri varsa da, bu yerler, şairi etkileyen, biçimlendiren yerler olarak görünmekten çok, millî 
ideolojinin duyarlık alanları olarak yansırlar. Elbette bu iki durum, Cumhuriyet dönemi şairi 
ve şiirinin mekânsal arka planını göstermek için yeterli değildir. Şehirlerin, düşünceyi, dav-
ranışı, karakteri ve bunlara bağlı olarak şiirsel muhayyileyi etkilemesini, değişen İstanbul ve 
kurulan Ankara bağlamıyla sınırlandırmak son derece hatalı ve eksik bir temellendirme olur. 

15  Walter Benjamin (2002). Pasajlar (Ç.Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.118.

16  Walter Benjamin (2002). Pasajlar (Ç.Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.223.
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Nitekim 1920’den 1950’lere kadar yazılan şiirlerde, şehir mekânına duyulan sevgi ve bağlı-
lık; şehir yoluyla ulaşılan düşünce, duyarlık ve inanç; şehrin farklı mekânlarının gönderdiği 
tarihsel ve kültürel hafıza; günlük yaşamalar içinde şehrin mekânlarına yüklenen anlam ve 
işlevler birbirinden oldukça farklıdır.  Kimi şairler, şehri, medeniyetin eşyaya sinmiş hali ola-
rak görürken; kimi şairler, şehri, doğal ve sıradan yaşamaların mekânı olarak görürler.  Şehri, 
insanda güzellik ve uyum düşüncesi uyandıran manzaralar olarak gösteren şairler olduğu 
gibi; yoksulların ve varlıklıların uyumsuzluk içinde yaşadıkları bir çatışma alanı olarak gören 
şairler de vardır. Bazı şiirlerde, şehir, insanı bireyleştiren ve özgürleştiren yer olarak görünür-
ken; bazı şiirlerde, insanî değerleri yiyip bitiren yok edici bir mekân olarak görünür. 

Kuşkusuz yeni Türk şiirinde İstanbul’u, bütün bir medeniyetin eşyaya sinmiş hali olarak gö-
ren; bu yüzden onun her yapısını, her semtini, her manzarasını seven en önemli şair Yahya 
Kemal Beyatlı’dır. “Paris’ten ikinci dönüşünden sonra köksüzlük ve öksüzlük duygusundan 
kurtulur ve Bizans’ı İstanbul yapan tarihî mucizeyi severek anlamaya çalışır. Öğrencileriyle 
yaptığı bütün İstanbul gezilerinde, bütün semtlere sinen bu mucizeyi arar.17 Tanpınar’a göre, 
historicité (tarihîlik)nin ehemmiyetini, mazi karşısında ruhî bir esarete düşmeden bizde ilk 
fark eden18 kişi Yahya Kemal’dir. Yahya Kemal, tarihiliği İstanbul olarak somutlaştırır.  Hem 
anneden hem yurdundan ayrılıp İstanbul’a gelen; burada büyük vatanın sarsıntıları içinde 
yaşayıp Paris’e kaçan Yahya Kemal, her zaman kendisini yaratan, besleyen bir vatan özlemiy-
le yaşamıştır. Fransa’da yaşadığı süre içinde, insanı bir vatana bağlı kılan şeyin millî ruh oldu-
ğunu anlamıştır. Millî ruhun var olması ise, yüzlerce yıl birlikte yaşamaya, birlikte duymaya, 
birlikte yapmaya bağlıdır. Bu birliğin yaşandığı merkez sembol İstanbul’dur. 

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim, hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer19 

İstanbul, sonsuza kadar sevilecek aziz bir sevgilidir; çünkü ruhsal, estetik ve kültürel olgunlu-
ğunu tamamlamış bütün bir Türk-İslâm medeniyetinin birleştiği, hayat bulduğu yerdir. Onu 
görenler, onun semtlerinde dolaşanlar, ruhlarını yaratan medeniyetin soluğuyla yaşarlar. “Bir 
iklimin manzarası, mimarisi ve halkı arasında halis ve tam bir ahenk varsa, orada gözlere bir 
vatan tablosu görünür. Farzı muhal olarak, Türklüğün, yeryüzünde, güzellik namına başka 
bir eseri olmasaydı, yalnız bu şehir,  onun nasıl yaratıcı bir kudrette olduğunu ispat etmeye 
kifayet ederdi”.20

 Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri!
 Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,
 

Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,

17  Ayda, Adile (1988). “Yahya Kemal’de İstanbul Sevgisi”, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası C. III. İstanbul: Özat Matbaası, s. 
48.

18  Tanpınar, Ahmet Hamdi (2001). 19 Asır Türk Edebiyatı Tarihi 9.b. İstanbul: Çaplayan Kitabevi, s. 28.

19  Beyatlı, Yahya Kemal (2003). Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul Yapı Kredi yayınları, s. 20.

20  Beyatlı, Yahya Kemal (1988). Aziz İstanbul. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, s. 6.
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Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,
Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu
Saklamış durmuş, asırlarca, hayalinde bunu21

İlk iki ve son dört mısraı alınan İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar adlı şiir, zamanın 
mekânlaşarak, mekânın da zamanlaşarak, nasıl bir ruh iklimi, nasıl bir hafıza meydana ge-
tirdiğini gösteren bir şiirdir. “Üsküdar’ın maneviyetinde İstanbul muhasarasının günleri öyle 
duruyor”22 diyen Yahya Kemal’in, semtin bu iklimine girdiği, bir rüya haliyle bu hafızayı açtığı 
anlaşılmaktadır. Fethi bekleyen Üsküdar, Türklerin İstanbul’a girişini heyecan ve aşk içinde 
görünce “vecde” gelmiş; bu hal içinde, binlerce askeri, surlar üzerinde İstanbul’a uçan me-
lekler olarak görmüş ve bu görüntüyü, “ruhaniyet”inde, onu görebilecekler için saklamıştır. 
Yahya Kemal’e göre vatanı siyasî bir kavram olarak idrak edenler, vatandan çok konuşmuşlar 
ama işte üzerinde yaşadıkları toprağın ruhaniyetini görmedikleri için, vatanı da gerçek ma-
nada eserlerine koyamamışlardır. 

Anadolu’daki birçok şehri dolaşan, yeni eğitim ve kültür anlayışına göre oralarda uğraş ve-
ren ve yaşadığı her şehrin güzelliklerine, adetlerine hayran olan bir şair de Ahmet Kutsi 
Tecer’dir. Sivas, Urfa, Adana, Mersin, İzmir, Afyon, Konya, Bursa, Edirne gibi daha birçok şeh-
re şiir yazan Tecer, bu şehirlerin hepsine de hayrandır. “Yazın, güneşin bardağı/ Sunar hep 
dolu Adana/ Kışın bülbülün çardağı/ Çukur’un gülü Adana” 23 mısralarıyla başlayan Adana 
Destanı’nda, Adana, mevsimleri, bereketli toprakları, sıralanmış dağları, çalışkan ve hovarda-
ca insanlarıyla sevilir.  “Mersin küçük bir limandır/ Bir iskele bir de salon”24 mısralarıyla baş-
layan Mersin Destanı’nda Mersin, limanıyla, istasyonuyla, portakal bahçeleriyle, türküleriyle 
sevilir. “Her köşen, her yerin cana can İzmir/ Yaramaz, sade naz, afacan İzmir”25 mısralarıyla 
biten Güzelleme’de ve İzmir Üzerine adlı şiirde İzmir, eski tarihlerden beri getirdiği güzelli-
ğiyle, üzüm, incir, pamuk yetiştiren verimli topraklarıyla, her zaman insana neşe veren ha-
liyle sevilir. “Dün yine bir çini şehrini gezdim/ Bu geziş bir günden bile kısadır”26 mısralarıyla 
başlayan Güzelleme şiirinde Kütahya ve Bursa çinileriyle, çinilere sinmiş aşk hikâyeleriyle 
sevilir. “Tecer’im bu nasıl rüya/ Uyanıkken gördüm rüya/ Eski Konya yeni Konya/ Göründü 
bana uyanık”27 mısralarıyla biten Konya Destanı’nda Konya, canlılığıyla, Selçuklu’dan kalma 
eserleriyle, Mevlana’yla sevilir. Anadolu’nun diğer şehirleri de çeşitli özellikleriyle hayranlıkla 
dile getirilir. Aslında bütün şehirlere duyulan sevgi, vatan sevgisinin parça parça ifadesin-
den başka bir şey değildir. Modern ve millî bir ülke hedefini gerçekleştirmek için Anadolu 
şehirlerine açık bir gönülle giden şairler, Anadolu’nun her köşesinin bir cennet olduğunu 
görürler.

Yahya Kemal’in açtığı yolda, şehre estetik ve kültürel bir gözle bakan, mekân ve zamanın 
eşyada birleşerek bu güne gülümsediğini gören şair Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. 

21  Beyatlı, Yahya Kemal (2003). Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul Yapı Kredi yayınları, s. 24.

22  Beyatlı, Yahya Kemal (1988). Aziz İstanbul. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, s. 78.

23  Tecer, Ahmet Kutsi (2001). Ahmet Kutsi Tecer’in Bütün Şiirleri (Hz. Leyla Tecer). Ankara: Kültür Bakanlı Yayınları, s. 145.

24  Tecer, Ahmet Kutsi (2001). Ahmet Kutsi Tecer’in Bütün Şiirleri (Hz. Leyla Tecer). Ankara: Kültür Bakanlı Yayınları, s. 147.

25  Tecer, Ahmet Kutsi (2001). Ahmet Kutsi Tecer’in Bütün Şiirleri (Hz. Leyla Tecer). Ankara: Kültür Bakanlı Yayınları, s. 149.

26  Tecer, Ahmet Kutsi (2001). Ahmet Kutsi Tecer’in Bütün Şiirleri (Hz. Leyla Tecer). Ankara: Kültür Bakanlı Yayınları, s. 151.

27  Tecer, Ahmet Kutsi (2001). Ahmet Kutsi Tecer’in Bütün Şiirleri (Hz. Leyla Tecer). Ankara: Kültür Bakanlı Yayınları, s. 156.
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Bursa’da eski bir câmi avlusu,  
Küçük şadırvanda şakırdayan su.  
Orhan zamanından kalma bir duvar...  
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar  
Eliyor dört yana sakin bir günü.  
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 28

 
Alıntılanan bu mısralarla başlayan Bursa’da Zaman şiirinde görünen ilk resim,  şehri dolaş-
tıktan sonra câmi avlusunda oturan; daha doğrusu yarı uykulu yarı uyanık bir şekilde içine 
dalan bir insan resmidir. Biraz daha yakından bakıldığında bu insanın, bir geçiş (trans) anını 
yaşadığı fark edilir. İkinci resim, bu “an”ın nasıl başladığının ve neleri içine aldığının resmi-
dir. Bu “an”, câmi avlusunda duyulan su sesiyle başlamıştır. Câmiye gelmeden önce şehrin 
bütün mekânlarını dolaşan insan, su sesiyle birlikte, gördüğü mekânların dilini anlamaya, 
daha doğrusu içindeki estetik ve kültürel “nizam” arayışını, mekânların cevaplayabileceğini 
düşünmeye başlar. Şiirde her biri bir mısraın özü olan, “câmi, şadırvan, su, Orhan Gazi, çınar, 
rüya, mavi, yeşil, mimarî, fetihler, zaman, devam, ışık ve renk, Muradiye, Nilüfer, selvi, mucize” 
gibi simgesel nitelikleri olan kelimeler, yaşananla hatırlananın, fizikle fizik ötesinin buluştu-
ğu yeni bir “iç hayat” oluştururlar. Bu iç hayatta duyulan ilk şey Türkün ruhudur. Bir kahra-
manlık ve ruhaniyet devrinin ürünü olan Bursa, bu, ruha kendiliğinden sahiptir. “Bursa’da, 
sanatın, ihtirasla, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin havasında ebedî bir mevsim 
gibi ayarladığı velût ve yekpare bir zaman vardır”.29  Câmi, türbesi, kubbesi ve çevresiyle,  bu 
yekpare zaman içinde hafızayı ve muhayyileyi harekete geçirir. “Yeşil türbe, yeşil câmi der 
demez, ölüm, muhayyilemizdeki çehresini değiştirir ve ‘ben hayatın susan, değişmeyen kar-
deşiyim; vazifesini hakkıyla yapan fâninin alnına bir sükûn ve sükûnet çelengi gibi uzanırım’ 
diye konuşur” .30

Şehri, hem modern bilim ve teknolojisi bağlamında gelişmenin mekânı, hem de kapitalist 
üretim ilişkilerine karşı emeği örgütlemenin mekânı olarak gören ilk şair Nazım Hikmet’tir.  
Onda, manevî simgeleri ile eleştirilen şehir, emeğe tutunmuş insanlarıyla önemli bulunur. 
Ahmet Oktay’ın demesine göre, Nazım Hikmet için şehir büyük grevleri gerçekleştirecek 
olan proletaryanın doğacağı, büyüyeceği yerdir. Sermayenin yoğunlaştığı; vantuzlarıyla 
emeği sömürdüğü merkezdir. Fakat örneğin Necip Fazıl’da şehir, bireyi ürküten, yalnızlaş-
tıran, her şeyi gizemselleştiren dışsal ve emici bir vakum; canavarsı yaratıkların mekânıdır.31 
“Nazım Hikmet, dikkati, özellikle Cumhuriyet’in oluşma yıllarında yazdığı şiirlerde kentin ve 
kentleşmenin hızına, karmaşıklığına, maddenin ve kitlelerin başta özelliğine çekmiş; mo-
dern teknolojinin fütüristik/ideolojik büyüsüne gönderme yapmıştır. Nazım’ın kalbinde ka-
nayan asla mâzi değildir; sadece gelecektir” .32

Lakin asıl hayranım ben:
Hâlikleri mavi gömlekli mimarlarım olan

28  Tanpınar, Ahmet Hamdi (2002). Şiirler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 3.b, s. 68.

29  Tanpınar, Ahmet Hamdi (1979). Beş Şehir. İstanbul Dergah Yayınları, s.114.

30  Tanpınar, Ahmet Hamdi (1979). Beş Şehir. İstanbul Dergah Yayınları, s. 117.

31  Oktay, Ahmet (2002). Metropol ve İmgelem. İstanbul: İş Bankası Yayınları, s. 10.

32  Oktay, Ahmet (2002). Metropol ve İmgelem. İstanbul: İş Bankası Yayınları, s. 61
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77 katlı beton-arme dağlarına33

Üç mısraıyla örneklenen San’at Telakkisi adlı bu şiirinde Nazım Hikmet, asıl olarak şiir anlayı-
şının toplumsal boyutunu ortaya koyar. Bu şiir anlayışının akla ve ilerlemeye dayalı modern 
zemini, onu, aşkı, dili, eşyayı, şehri nasıl anladığını söylemeye iter. İlk olarak ilhamı metafizik 
kaynaklı bir yaratıcı güç olmaktan çıkarır: Onun ilham perisinin kanatları asma köprülerin 
demir putrellerindendir. Sonra gül-bülbül alegorisinin reddi gelir: Onun anladığı dil, bakır, 
demir, tahta kirişlerle çalınan Bethoven’ın sonatlarıdır. O Arap atına değil, saatte 110 kilo-
metre hızla giden demir beygire binmek ister. O geleneksel evlere değil; mavi gömlekli mi-
marların yaptığı 77 katlı beton-arme dağlara hayrandır. Erkek güzeli Adonis geçse yanından 
bakmaz da, bir filozofun bir ateşçinin yüzüne bakmadan geçemez. O, tütünü eliyle sarıp iç-
mektense, elektrikli tezgâhlarda doldurulan sigaraları tercih eder. Toprak ananın doğurduğu 
çocuklardan çok, kendi çocuklarını sever.

Fazıl Hüznü Dağlarca, insanı, eşyayı, bitkileri, dünyayı ve kozmik evreni olduğu gibi şehri 
de, düşsel yaşama deneyleri içinde iç içe geçmiş olarak duyar.

Şehirler ve şehirlerin hayat denilen altın piçi
Sonra gülmek, koşmak, sevmek, parçalanmak.
Sonra herkesin olmuş sevgililerin tangosundan bir şafak
Şehirler ve şehirlerin hayat denilen piçi. 

Şehirler adlı şiirde, sevinçlerden, kaygılardan, sevginin çeşitli görünüşlerinden  ve par-
çalanmışlıklardan oluşan hayat, şehirlerin doğurduğu “altın bir piç”tir. Piçtir; çünkü, şehir, 
herkesin olmuş bir sevgilidir; herkes,  kendini gizleyen şehvetin, arzu ve isteğin kendisidir. 
“İmgelemin, kişinin derisi üzerinde” olduğunu söyleyen Dağlarca, varlığın, arzu ve istekle 
kavrandığını işaret eder. Şehri, “göğsüne değen kalabalık”la duyumsayan özne de arzunun 
kendisidir. Dağlarca muhayyilesinin duyumsal olduğunu söyleyen Ahmet Soysal’a göre du-
yumsama, onu, yaşamın kaynaksal niteliklerine göndermektedir. Duyulan, yaşanan vücu-
dun duyduğudur; duyumsama, yaşayan vücuttur34 “Herkesi seyrederek, herkesin ömrüyle 
yaşama ihtirası” duyan, hem  evren, hem şehir hem de öznedir.  Evrendir; çünkü her şey ve 
herkes, onun önünde çırılçıplak durmaktadır; o, herkeste ve her şeyde kendi yaratıcı kudreti-
nin genişliğini görür. Şehirdir; çünkü şehir, hayatın hem doğuranı, hem seyredenidir. Her şey 
ve herkes şehrin göğüslerini emerek büyür; onlar büyüdükçe şehir, varlığın bütün görünüş-
lerini ve aşamalarını görür ve onlara sahip olur. Öznedir; çünkü herkesi seyrederek, herkesin 
ömrüyle yaşama ihtirası, evreni kendi içinde kurmak isteyen ve bu talihin hazzıyla sarhoş 
olmak isteyen insanı gösterir. Herkesin ömrüyle yaşama ihtirası, herkesten çok yaşama an-
lamına geldiği gibi, her insanın yaşadığı çeşitli deneyimleri kendinde toplama anlamına da 
gelir. Özne, herkesin ömrüyle yaşadığında, bin bir çeşit duygu, görünüş ve arzuyla sarhoş 
olacaktır. Mâzinin köye, istikbalin şehre benzetilmesi, altın piçin şehirde doğmuş olmasıyla 
ilgidir. Şehrin durmadan büyüyen karnı, istikbalin çocuğunu taşır; kendinden çıkanları ken-
dine  döndüremeyen köy ise, mâzi olur. 

33  Ran, Nazım Hikmet (2001). 835 Satır Şiirler 1. İstanbul Yapı Kredi Yayınları, s. 36.

34  Soysal, Ahmet (1998). Arzu ve Varlık Dağlarca Şiirine Bakışlar. İstanbul: Yapı Kredi yayınları, s. 81.
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Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet merkezinde toplanan yeni şiirin Garip şairleri için şe-
hir, “küçük adam”ın yaşadığı yerdir. Ahmet Oktay, 1940’ların küçük adamının, küçük üretici-
ler, marjinaller arasında bir şair-avare olarak dolaştığını; 1950’lerin küçük adamının ise büyük 
şehirde, metropolün cangılında, insanlıktan umudunu kesme noktasına gelen bir melanko-
lik gibi göründüğünü; yalnız, küskün ve umarsız olarak dolaştığını söyler.35

Kim söylemiş ama kim,
Eleni’yi öptüğümü
Yüksekkaldırım’da güpegündüz?
Melahat’i almışım da koluma
Alemdar’a gitmişim, öyle mi?
Onu sonra anlatırım fakat
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda
Güya bir de Galata’ya dadanmışız
Kafaları çekip orada alıyormuşuz
…
Ya o Muallâ’yı sandala atıp
Ruhumda hicaranını söyletme hikâyesi?36

İstanbul’u şiirlerinin en temel mekânı olarak işleyen birçok şair varsa da, “İstanbul şairleri” 
denilince, çoğunluğun aklına gelen bu üç isimdir. Orhan Veli’nin  şiirinde de İstanbul, çeşitli 
mekânları ve  çeşitli görünüşleri ile yaşanılan, paylaşılan ve özlenilen bir mekândır. Kapalıçar-
şı, hisarlar, Beyoğlu, deniz, kahvehane, meyhane, vapur, sokak gibi yerlerin hepsi farklı algı-
lanan ve günlük yaşama sevinci ve hüzünleri içinde yaşanan yerlerdir.  Dedikodu adlı bu şi-
irde geçen Yüksekkaldırım, Alemdar, Galata, tramvay, deniz gibi mekânlar da aşk ve cinsellik 
bağlamında yaşanan anların mekânları olarak görünürler. Orhan Veli şiirinin getirdiği önemli 
yeniliklerden biri de, cinselliği, mahrem alanlardan hayatın günlük pratikleri içine çekmektir. 
Eros, meyhanede, sokakta, vapurda, kadın ve erkeğin göründüğü her yerde konuşmaya baş-
lar. Fakat, serbest kalan ilkel eros, tek biçimli ilişkilerden tatmin olmaz: Cinsel ilişki arzusun-
dan öpmeye, tensel temasa, dikizlemeye kadar genişleyen gerçek ya da imgesel yaşantılarla, 
kendini sürekli duyurur. Hayatın yoksul ve aykırı ve erotik pratiği, benzerleri ile konuşmayı ve 
argoyu kaçınılmaz kılar. Şiirde,  hakkında dedikodular olduğunu söyleyen kişi, aslında bun-
ları yalanlamamakta; hatta belki de dedikoduları kendisi çıkarmaktadır; Eleni’yi öptüğünü, 
Melahat’le Alemdar’a gittiğini, tramvayda birinin bacağını sıktığını, arkadaşlarının bilmesini 
istemektedir. Çünkü verili erdemlerin uzağına düşen özneler, ancak bu şekilde doğal dür-
tülerini, hatta sıradanlık örtüsüne bürünmüş fantezilerini rahatça dillendirebilirler. Bunların 
hazzı, yaşamaktan doğar ama; yaşanılanların benzerler arasında anlatılmasıyla tamamlanır. 
Eleni, Yüksekkaldırım, Galata, tramvay, aynı sosyal ve kültürel mekânı gösterirler: Beyoğlu. 
Beyoğlu, Cumhuriyet öncesi Osmanlı yazarının, şairinin, entelektüelinin “öteki mekânı”dır. 
Ötekidir; çünkü başından beri Gayrimüslimlerin, Batılı yaşama biçiminin, yozlaşmış Türklerin, 
maddî ve cinsel arzuların mekânı olarak görünmüştür. Batılı yaşama biçimini cahilce taklit 
edenler, yaşadıkları toplum içinde gayrimeşru bulunan zaaflarını tatmin etmek isteyenler, 
Beyoğlu’na yönelirler. Hüseyin Rahmi’den Peyami Safa’ya kadar birçok romancıda Beyoğlu, 

35  Oktay, Ahmet (1993). Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı. Ankara: Kültür Bankalığı Yayınları, s. 124.

36  Kanık, Orhan Veli (1989). Bütün Şiirleri. İstanbul: Adam Yayınları 7.b., s.45.
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kendi köklerinden kaçanların mekânıdır. Ayrıca, Beyoğlu, kendi kimliğinden yoksun olan 
bir mimarinin ve şehirleşmenin kaynaklandığı yerdir. Bu yüzden Yahya Kemal’in Tanpınar’ın 
şiirlerinde Beyoğlu (Pera) yoktur. Cumhuriyet sonrasındaki roman ve şiirde de durum fark-
lı değildir; Beyoğlu, Yüksekkaldırım, Galata, artist olmak için evden kaçan (veya kaçırılan) 
kızların, sınıf atlamak isteyen genç kız ve erkeklerin, işsizlerin avarelerin,  bin bir türlü da-
laverelerle tüketildikleri mekânlardır. Fakat şehir üzerindeki kutsal, kültürel, ideolojik bakış 
kalkınca, bedensel, güdüsel ve ruhsal arzuları tatmin eden günlük yaşamaların mekânları 
haline gelirler. 

İlhan Berk, özellikle 1947’de yayımladığı İstanbul adlı kitabıyla, modern şehrin insanî ve 
kültürel topografyasını göstermeye yönelir. Kaplan’a göre Berk’in İstanbul’u bir kâbusu an-
dırır. Her şeyin karmakarışık olduğu, birbirine girdiği İstanbul’un bıraktığı intiba, baştanba-
şa bir abeslikten ibarettir. Berk, İstanbul’un geçmişini ve bugününü kötü ve çirkin olarak 
göstermiştir.37Ahmet Oktay da, İstanbul kitabı için, “kentin doğal ve insanal coğrafyasını 
betimleyebildiği söylenebilir” dedikten sonra; Berk’in, İstanbul’un geçmişini ‘talan’ olarak; 
bugününü ise  “dev ayaklı çamur olan sermaye”nin baskısı altında katılaşan, pisleşen bir 
şehir olarak gördüğünü söyler.38 Hem kötümser ruh haliyle hem de geçmişe bakış açısıyla 
Tevfik Fikret’in Sis şiirini hatırlatan İstanbul şiirinde, eski İstanbul, talandır; çünkü kralların, 
padişahların, despot iktidarların mülküdür. Bugünün İstanbul’u pistir, vahşidir; çünkü insanı 
yozlaştıran kapitalizmin şehridir. Sermaye denilen dev ayaklı çamur, İstanbul’u baştanbaşa 
kirletmiş, yozlaştırmış; şehri, düş kıran bir mekâna dönüştürmüştür. Bu algının, şehri, sınıfsal 
çatışmanın ve proleterleşme sürecinin modern mekânı olarak Nazım Hikmet’in sosyalist ba-
kış açısıyla ilgisi açıktır. Berk, şehirlerin yapısını, insanların ilişkilerini tarihsel materyalist açı-
dan, sınıfsal bilinç açısından görmeyi, İstanbul ve Zonguldak’tan öğrendiğini söyleyerek39, 
bilinçlenme sürecini kendi deneyimlerine bağlamak istese de, asıl kaynak Nazım’dır. Şiirin-
deki biçimsel özellikler bakımından, sosyalist gerçekçi şiirden ayrılan İlhan Berk  “Nazım’ın 
şiiriyle bir akrabalığım olduysa, dünya görüşü akrabalığıdır bu. Yeni şiir kavramını Witman’la 
Apollinaire’e borçluyum”40 derken bu gerçeği vurgular.

 İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul’dasın
 …
 Yenicâmi Süleymaniye arkalarını kirli bir göğe vermişler
 Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış bütün iştahıyla ağlıyor
 …
 İnsanlar sırt sırta omuz omuza verip durmuşlar

Boyunları bükük
 Yorgun asabi kederli kindar
 …
İlhan Berk’in şehri, Baudelaire’in Flaneur’ü gibi gezen modern insanın, şehri, hem sevdiği, 
hem sevmediği; hem uyuşuk ve pis; hem de dinamik ve sevecen bulduğu görülmektedir. 
Yahya Kemal’in, Tanpınar’ın, Ziya Osman’ın, Necatigil’in birbirinden farklı nitelikleri de olsa, 

37  Kaplan, Mehmet (1973). Cumhuriyet Devri Türk Şiiri. İstanbul, s.176.

38  Oktay, Ahmet (2002). Metropol ve İmgelem. İstanbul: İş Bankası Yayınları, s. 195.

39  Berk, İlhan (1992). Uzun Bir Adam. İstanbul: Yazko yayınları, s. 77.

40  Berk, İlhan (1992a). “İlhan Berkle Söyleşi”, Defter, S.19 Kış
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bir İstanbul’ları vardır: Yahya Kemal ve Tanpınar için, geçmişin estetik ve kültürel uyumunu 
yansıtan aynadır. Ziya Osman ve Necatigil için,  en genel görünümü ile ailenin, dostların, 
insanların içinde yaşadığı vazgeçilmez kederli mekândır. Fakat İlhan Berk’in çok İstanbul’u 
vardır. Çünkü şiirde İstanbul’u gören, gezen, ve yaşayan öznenin de birden çok kimliği vardır: 
1. Eski medeniyetin bilgi kuramından uzaklaşmış, bütün kültürlerin izlerini aynı dram içinde 
izleyen bağlantısız, laik ve hümanist kimlik 2. Şehrin içinde ışıldayan damarı işçilerin, emek-
çilerin yaşadığı yerde bulan sosyalist kimlik 3. Hayatı asıl biçimlendiren gücün, haz ve şehvet 
olduğunu düşünen hedonist kimlik.  Bu çoklu ve karmaşık bakışın gösterdiği şey, her şeyi 
daha önce hiç tanımlanmamış şekliyle tanımak ve kendini bütün yaşama biçimleri içinde 
deneyimleyerek var kılmak isteyen insandır. 
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Yrd. Doç., Dr.Batman Üniversitesi.Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Nâbi, XVII. asrın birinci yarısı sonları ile XVIII. asrın ilk çeyreğinin başlarında, Sultan İbrahim 
(1640-1648), IV. Mehmet (1691-1687), III. Süleyman (1695-1703) ve III. Ahmet (1703-1730) 
devirlerinde yaşamıştır. Bu devirler devletin iç isyanlar ve dış savaşlarla çökmeye yüz 
tuttuğu, halkın yer yer sıkıntıya düştüğü ıstıraplı devirlerdir.

Nâbi, Hayrî-nâmesinde vatanın “Ruha” şehri olduğunu söyler:

Vatanım şehr-i dil-ârâ-yı Ruhâ�

Bir gazelinde ise:

Nâbî gazeli gibi hoş-âyendliğin var

Ey bâd-ı revân-bahş Ruhâ’dan mı gelirsen1 

Diğer bir gazelinde, Hz. İbrahim’in doğum yeri olan bizim de toprağımızdır diyerek Urfa’da 
doğduğunu dile getirir:

Hâkimüz mevlididür Hazret-i İbrâhîm’ün

Nâbîyâ rast makâmında Ruhâvî’yyüz biz2

Nâbî, ilim, irfân, şiir ve sanat muhitlerinin bulunduğu İstanbul’a gelir. Kendisini yetiştiren ve 
gelişmesini sağlayan “Ruha” adıyla anılan Urfa’dır. O dönemde Urfa’dır. O dönemde Urfa şehri 
gerçek bir ilim, irfan, sanat ve edebiyat muhiti idi. İşte böyle bir muhitten İstanbul’a gelmiş; 
burada mevki ve isim yaptıktan sonra; birden bire Haleb’e göç etmiştir. Haleb’in maddî ve 
manevî zenginliklerinin ona etki ettiği ve eserlerine yansıdığını da unutmamalıyız.

Nâbî, Hayriyye’nin “Der Beyân-ı Şeref-i İstânbul” başlığını taşıyan bölümünde devrinin 
İstanbul’unu anlatır. İstanbul şehri şâirde hayranlık uyandırır. Bu hayranlığın nedeni, şâirin 
yaşadığı yıllarda Anadolu’nun sosyal güvenceden yoksun ve ekonomik düzenin sarsılmış 
olmasının etkisi olmuştur. Ama Nâbî, İstanbul’u ilim ve irfan yuvası, sanat merkezi olduğu için 
beğenir. Nâbî İstanbul’un halkını da beğenir. Taşraya gelince, taşrada ne okuyan ne de yazan 
vardır. Taşralı geçimini ya ticaretten ya ziraatten sağlar. Buna mukabil Nâbî Hayriyye’sinde :

Gerdiş-i ‘âleme mevkûf baka-yı âdem

Şehr vîrân olur olmazsa kurâdan imdâd3

1  Diriöz. A.g.e. s.28.
2  Diriöz. A.g.e. s.28.
3  Diriöz, a.g.e.,s.498.
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“İnsan (neslinin) devamı, dünyanın dönmesine bağlıdır. Köylerden yardım olmazsa şehir 
yıkılır” demektedir.

Mekân ile insan arasında derin bağ olduğunu düşünen Nâbî, Tuhfetü’l-Harameyn’de Hac 
yolculuğu esnasında izlediği yollara baktığımızda bu fikri daha iyi anlarız. Nâbî için büyük 
şahsiyetlerin yaşadığı mekânlar manevî ve maddî bir değerdir. Tuhfetü’l-Haremeyn’de 
Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Habîb-i Neccâr, Hz. İbrâhim, Hz.Yahya gibi 93 şahsı mekânla 
bütünleştirmiştir. Onun için şehirler orada yaşayan ulular nedeniyle çok önemlidir.

İstanbul’dan başlayıp Medine’4 de sona eren yolculun uğrak yerleri bunun ispatıdır. Tuhfetü’l-
haremeyn’de görüldüğü üzere Nâbî’nin birçok şehir görmüş olması ve şehir hayatını 
sevmesi, onun şiirlerinde de şehir kelimesini kullanmasına neden olmuştur. Şehir kelimesini 
teşbih sanatıyla birlikte ya da şehir isimlerini zikrederken kullanmıştır. Şiirlerinde medeniyet 
ve kültür merkezleri olan İstanbul, Edirne, Halep, Şam gibi şehir isimleri sıkça kullanılır. 
Mesela, Edirne şehri onun üzerinde olumlu tesir bırakmamıştır. Çünkü Avcı lâkabıyla anılan, 
IV. Sultan Mehmet, vaktinin çoğunu Edirne’de geçirdiği için, birçok devlet ricali, husûsiyle 
Padişahın musahibi olan Mustafa Paşa ve onun divan kâtibi bulunması dolayısıyla da Nâbî, 
Padişahla birlikte Edirne’ye gitmek zorunda kalmışlardır. Zamanının büyük bir kısmını, 
Paşa’nın yanında, Padişah IV. Sultan Mehmet’in huzurunda Edirne ve İstanbul’da toplam 30 
senenin geçtiğini Hayriyye’de şöyle ifade eder:

Bir zaman Edrine vü İstanbul

Oldu sî sâl bana cây-ı nüzûl5 

Nâbî devamlı Edirne’ye gidip gelmekten sıkıldığını divanında yer alan kıtalar bölümünde yer 
alan şu rübâiyi söylemiştir:

Bilmem ki ne var harâbe-i Edrine’de

Kim gitmedeyüz bir iki kez her senede

Bâri güzere virmemek içün ruhsat

Zencîr çekeydi mevc-i âb Ergene’de6

“Bilmem ki Edirne’nin harabesinde ne var, her sene 1-2 kez gitmekteyiz. Bari Ergene suyunun 
dalgası zincir çekeydi yani halat gibi önümüzü kesseydi de gidişimiz engellenseydi”demektedir. 
Fakat İstanbul şehrinin önemi onun için büyüktür. İstanbul zenaat ve ticaretle uğraşan yerli 
ve yabancı halkın, idareci kadronun ve Enderun’un kendi çevresinde oluşturduğu edebiyat, 
sanat gurubunun meydana getirdiği bir şehir topluluğunun yaşadığı bir yerdir. Nâbi’nin 
İstanbul’a gelişi, çağın ünlü şairlerini çok sevindirir.

Nabi, “hikemî tarz” adı verilen anlayışın temsilcisi olarak kabul edilir. Bu konuda Prof. Dr. 
Mine Mengi şunları söylemektedir:

“Nabi’nin ekol sahibi oluşu, onun düşünmeye ve düşündürmeye ağırlık veren sanat anlayışıyla 
yakından ilgilidir. İnsan, hayat ve toplumla ilgili görüşlerini, çağının sükûn ve huzurdan 
yoksun insanına doğru yolu göstermeyi, öğüt vermeyi amaç edinmiş düşüncelerini, Nabi 

4 “Üsküdar,Kartal,Gebze,Hersek,İznik,Eskişehir,Seyyitgazi,Akşehir,Ilgın,Lâdik,Konya,Ereğli,Adana,Payas,Ba
kraz,Antakya,Halep,Ruha,Fıratnehri,Ayntab,Halep….Kutayfe,Şam,Kudüs,GazZe,Kahire,Bulak,Medyen,Me
kke,Medine,Kubâ”.

5  Diriöz, a.g.e.,s.46.
6  Diriöz, a.g.e.,s.46.
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şiirinde vermeye çalışmıştır.”7 Nabi şiirde anlama çok değer verir. Özellikle ince manaya 
ve işitilmemiş, söylenmemiş, taze olmalıdır. Şair “sade Türkçe” kullanma düşüncesindedir. 
İstanbul Türkçesine hayrandır. Nabi, Halep’te oturduğu zamanlarda bile, onun şiirleri, 
eserleri, en seri vasıtalarla, imparatorluğun dört tarafına yayılıyordu. Yüzlerce şairin yaşadığı 
payitahtta dahi, Nabi’nin şiirleri, elden ele dolaşıyor, büyük bir rağbet görüyordu. Nabi, 
Nedim ve Şeyh Galip gibi şairleri de etkilemiştir. Kaynaklar onun hoş-sohbet olduğunu, 
çok güzel ve etkili konuştuğunu, irticâlen şiir söylediğini beyan ederler. İfadesi, tabiî ve 
akıcıdır. O bazen, Hind üslûbunun gereği olarak, zincirleme farsça terkipler kullanmış ve bu 
terkipler içinde muşahhas ve mücerret yeni mazmunlar bulmuş; bu mazmunlar sayesinde, 
fikrinin derinleşmesini, hayallerinin genişlemesini temin etmiştir. Bununla beraber, bütün 
bu zor anlaşılır lügatlerin, zor çözülür terkîplerin yanında, o temiz ve sağlam bir Türkçeyi, 
halk deyimlerini, atasözlerini ihmal etmeyerek, yerine göre bunların arasında uyuşma 
ve dengeyi sağlamakta büyük bir ustalık göstermiştir.8 Kasidelerinde geleneğe uymakla 
beraber yine de gerçekten ayrılmamıştır. Kasidelerin nesip kısmında tabiat ve aşk yerine 
içtimâi, siyasi, hatta psikolojik meseleler de ele almış; münazara usûlünden, hayatı boyunca 
birçok yerde istifade etmiştir9. Nâbi’nin şiirlerindeki renkli görünüm teşbih ve hüsn-i ta’lîl 
sanatlarını iyi kullanmasındandır. Tabi ki diğer sanatları da büyük ustalıkla kullanmıştır. 
Anlatma gücü büyük olan Nâbi’nin son derece güzel bir müşâhede kabiliyeti vardır. O kadar 
kuvvetli teşbîhler yaparki, şairin düşüncesi gözle görülür, elle tutulur bir şekilde okuyanın 
gözünde tecessüm eder. Merhum hocam Prof. Dr. Mehmet Kaplan10,”Nabi ve Orta İnsan 
Tipi” makalesinde Nabi için şu cümleleri söylemiştir:  “şehirli bir tip olan ve şehirde yaşayan 
Nabi hayat ve kâinata bir şehirli gözüyle bakar. Kullanmış olduğu imajları bu bakımdan çok 
dikkate şayandır… Nabi’ye göre, kâinat bir çarşıdır ve ona, alış veriş ve terazi kanunu, yani 
tezatlar arasında muvazene prensibi hâkimdir…”

Nabi’nin divanı incelendiğinde onun şehre ve şehirliye ne kadar önem verdiğini görmekteyiz. 
Bildiriye konu olan şehir kavramı ve şehir karşılığında kullanılan kelimeler ve şehir isimleri 
aşağıda verilen beyitlerle anlatılacaktır:

Ma’mûrluğu ‘adliledür şehr-i vücûdun

Burc-ı beden u rif’at-ı bârû ile olmaz11

“Varlık şehrinin bayındırlığı adalet iledir; kalenin burç, beden ve duvarlarının yüksekliği ile 
olmaz”.

Beyitte vücut, şehre benzetilmiş. Varlık şehrinin ma’mûr olması, şen olması adalete bağlıdır. 
Adalet çok geniş bir kavramdır. İnsan vücudunu maddi olarak düşünürsek insan hayatının 
devam edebilmesi açısından dengeli beslenmesi gerekir. Manevî olarak da helal yollardan 
kazanılarak elde edilen parayla yiyecek içecek alması yerinde olur. Allah’ın verdiği vücuda 
ve vücudun sıhhatli olması ve Allah’ın verdiği nimetlere şükür etmek de adalettir. Ülke 
olarak da düşünülürse adalet olmayan yerde huzur ve mutluluk da olmaz. İnsanların rahat 
yaşayabilmesi için devlet tarafından adaletin sağlanması gerekir.

7  Prof.Dr.Ali Fuat Bilkan, Nabi Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011,c.I,s.XX.

8  Diriöz, a.g.e., s.466.

9 Diriöz, a.g.e.,s.467.
10  Mehmet Kaplan, Nabi ve Orta İnsan Tipi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, c: XI,s. 25, 

26, 27, 29, 33. İstanbul, 1961.

11  Ali Fut Bilkan, Nabi Divanı II,Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1997,s.657.
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Çâk-ı dil-i vîrân-şûde nâ-bûd gerekmez

Dergâh-ı şehr-i gamdur o mesdûd gerekmez12

“Gam şehrinin kapısını kapatmaya gerek yoktur. Viran olan gönlün parça parça olup yok 
olması gerekmez”.

Gam, şehre benzetilmiş. Tasavvufi düşünceye göre” elest bezmi”nden dünyaya gelen insanın 
sevgilisi olan Allah’ın uğruna seve seve sıkıntı ve zorluklarla mücadele etmesi gerekir. 
İçinde yaşadığımız dünya13 insanı Allah’tan uzaklaştıran ve gaflete düşüren her şey, mal ve 
menfaat, itibar, mevkii, hırs, şan ve şöhrettir. Gazali dünyayı yılana, zehire, cadıya, fahişeye, 
benzetir. Şehre benzettiği gam kapısını kapatmaya gerek yoktur. Gamdan uzaklaşmak 
demek sevgiliden uzaklaşmak demektir. “Viran olan gönlün parça parça olup yok olması 
gerekmez.” demekle gönlü, Allah’a nazar ettiği mahal, cemalin en güzel tecelli ettiği yer 
olarak düşünülürse parça parça olan gönlün de yok olmaması gerekir. Aynı zamanda gönül 
hazinesi olarak ve nefs-i nâtıka olarak da ele alınırsa beyit biraz daha iyi anlaşılır.

Başka bir hüsni de Nâbi budur ol şehrün kim

Mâh-rûyânı ider ‘âşıka teklîf-i visâl14

“Nabi budur ki, ol şehrin başka bir ay yüzlüsü de âşıka kavuşma teklifi eder”. Nâbi şehre ve 
şehir hayatına ve şehirde yaşayan güzellere önem verir. Kendine mahsus estetik anlayışıyla 
şehirde yaşayan ay yüzlü güzellerden aldığı kavuşma teklifi onu ziyadesiyle memnun eder. 
Şehir hayatını da bu yüzden sever. Çünkü güzeller şehirde daha fazla bulunur.

Bu şehirde râhat mı görür rûz-ı siyehden

Islah iden adam kara gönlekle hevâsın15

“Kara gömlek giyen adam arzusunu ıslah eder, bu şehirde siyah günden (dolayı) rahat(yüzü 
mü görür)”.

Kara gömlek (elbise) giymek yas alametidir. Tasavvuf düşüncesine göre de nefsi terbiye 
etmek nefsani arzulara ket vurmak demektir. Dünya şaşalı bir yer fakat bu dünyanın 
ihtişamına aldanmadan yaşamak da nefsin arzularını yerine getirmemek olduğundan Nabi 
de dünyaya aldanılmamasını öğütler. Yani yaşarken kara gömlek giyip nefsi öldürmek, 
insanı Allah’a yakınlaştırır.

Hayâl-i yârdan olmaz tehî medîne-i dil

Bu şehr içinde bozulmaz kumâş-ı şehr-âyin16

“Gönül şehri, sevgilinin hayalinden uzak olmaz. Bu şehir içinde şehrâyin (donanma, şenlik) 
kumaşı bozulmaz”.

Burada, şehir anlamına gelen “medine” kelimesi kullanılmış. Gönül şehre benzetilmiş. Aşığın 
gönlünde sevgilinin hayali daima yer bulur. Sevgilinin bulunduğu yerde de mutlaka şenlik 
olur. Nabi soyut bir kavram olan “şehrâyin” kelimesini somut kavram olan “kumaş” kelimesiyle 
bir tamlama yaparak şehirdeki şenliği kumaşa benzetmiştir. Bu şehir içinde (gönül içinde) 

12  Bilkan, Divan, II, s. 698.

13  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul,1991, s.146.

14  Bilkan, Divan, II, s.832.
15  Bilkan, Divan, II, s.938.
16  Bilkan, Divan, II, s.883.
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şehrayin kumaşı bozulmaz demekle, sevgilinin hayali gönlün içinde bulunduğu müddet 
içerisinde şenlik eksik olmaz.

Gerçi makhûr olur ammâ ki bulur sonra kemâl

Nâbiya şehre gelen her ne ise deryâdan 17

“Ey Nabi deryadan şehre gelen her ne ise gerçi kahır olur amma sonra kemal bulur”.  Sıkıntı 
çekmeden kemale ulaşılmaz. İnsan bu dünyada kahır, eziyet çekmeden sevgilisine/Allah’a 
ulaşamaz. Denizden elde edilenler binbir zorlukla elde edilir. Ama sonunda bu elde edilenler, 
insanların hayatı için gereklidir. Nabi Sebk-i Hindi akımında yer alan şairlerden olduğu için 
bu beyit, tasavvufî düşünceye göre de yorumlanabilir. Deniz, varlık ve feyz olarak ele alınırsa 
feyzin, salikin gönlüne gelene kadar salikin nefsini ezmesi gerekir. Kahır çekmek insanı 
olgunlaştırır. İnsan-ı kâmil yapar.

Târik-i şehri hakîkat tururken ey Nâbi

Hevâ-yı kûy-ı mecâz itmenin zamânı degül18

“Ey Nabi hakikat şehrinin yolu dururken mecâz köyünün hevâsının/arzusunun zamanı 
değildir”. Nabi, şehir kelimesini soyut kelimelerle birlikte kullanarak teşbih yapmıştır. Hakikat 
şehrinin yolundan bahsediyor. Hakikat, Hakk’ın sâlikten vasıflarını alarak yerine kendi 
vasıflarını koymasıdır. Hakikat tasavvuf anlamında da kullanılır. Hakikat ilmi tasavvuf, şeriat 
ilmi fıkıhtır. Hakikatsız, şeriat olmaz. Şeriatsız, hakikat ise bâtıldır. Nabi’de hakikat şehrinin 
yolu dururken mecaz köyünü arzu etmenin zamanı değildir diyor. Tasavvufta ‘şehir’ 19 mutlak 
varlık anlamında kullanılır. Şehir aynı zamanda makam demektir. Beşeri hayatta da aynıdır. 
Köyden şehre gelen bir kimsenin görgüsü, bilgisi artar ve olgunlaşır. Bu sayede de itibarı 
artar. Nabi’de tasavvuf düşüncesine göre beyti ifade ederken tasavvuf yoluna giren kimsenin 
hakikate ereceğini, bilgisinin ve görgüsünün artacağını ve olgunlaşacağını söylüyor.

Şehr-i bedende sıyt u sadâ kalmadı henüz

Bâzâr-ı ârzûda geçilmez  zihâmdan20

Bedeni şehre benzetiyor ve diyor ki :

“Beden şehrinde ses, sadâ kalmadı. ( Buna rağmen ) arzu çarşısında, kalabalıktan geçilmez.”

Şehirler köyler gibi değildir. Alışveriş yerleri çarşı ve pazarları vardır. Beyitte de şehrin alışveriş 
yerleri olan pazar yerinden bahsediyor. Beyitte sanki akşam olmuş pazar yeri kalkmış ve 
akşam olmuş dolayısıyla ses, sadâ kalmaz. Nâbi, ihtiyarlığını dile getiriyor. “Arzu çarşısında 
kalabalıktan geçilmez “ diyerek insan ihtiyarlasa bile arzuları, istekleri bitmez diyor. Hala 
yaşama sevincinin, isteğinin devam ettiğini ifade ediyor.

Alsam ‘aceb midür seni âgûş-ı vuslata,

Sen şehr-i hüsn ü köhne hisârun benüm senün21

Soyut kavram olan güzellik şehre benzetilmiş. “Seni kucaklasam şaşılır mı? Sen güzellik şehri, 
bense senin eski hisarınım”.  Beyitte Nâbi’nin güzellik kavramını şehre benzetmesi, şehirle 
köy arasındaki farktan, ileri geliyor. Şehir, güzellerin yaşadığı bir mekândır. Şehirde yaşayan 

17  Bilkan, Divan,II, s.897.
18  Bilkan, Divan,II, s.824.
19  Uludağ, a.g.e., s. 450.
20  Bilkan,a.g.e., II,s. 925.
21  Bilkan,a.g.e., II,s. 796.
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güzeller daha dikkat çekicidir. Çarşılar, pazarlar güzelliklerle doludur. Güzel şeyler satın 
alınılabilir. Şehirde yaşayan insanlar köyde yaşayan insanlardan daha estetiktirler. Şehirliler 
atlastan, ipekten güzel elbiseler giyerler ve süslenirler. Güzel kokular kullanırlar, alımlıdırlar. 
Nâbi’nin köy hayatı yerine şehir hayatını seçmesi bu sayılan nedenlerden dolayıdır. Sen 
güzellik şehrimsin benim, seni kavuşma kucağıma alsam şaşılır mı? diyerek şehir hayatına 
olan hayranlığını dile getiriyor.

Cins-i lügatle memlû şehr-i Sıhah u Kâmûs

Olmaz metâ’-ı ma’nî üftâde her diyâra22

“Sıhah-ı cevheri ve Kamus şehirleri, lügat eşyasıyla doludur. (fakat şunu bil ki:) Ma’na kumaşı, 
her diyara gitmez.”

Beyitte iki lügat adı kullanılmış. Lügatlerdeki kelime çokluğu ile şehrin kalabalıklığı arasında 
bir bağ kurulmuştur. Ma’na kumaşı her diyara gitmez diyen Nabi şehrin kalabalıklığından 
bahsederken bu kalabalık ifadesiyle kastettiği insanların ince, zarif, kibar olduklarını 
vurguluyor. Ayrıca şehir halkının bilgili ve kültürlü oluşuna da dikkat çekmektedir. Mana 
kumaşı ifadesiyle de buradaki insanların her tarafta, yörede yaşayamayacaklarını ifade 
ediyor. Osmanlı dönemindeki İstanbul’da, hat sanatı, bezeme sanatı vardır. Nabi’nin 
fikirleriyle örtüşen şu cümlelerde de” Bir şehir, bir toplumun değer hükümlerinin, estetik 
tercihlerinin, aynadaki tercihlerinin yansıdığı bir mahalli mekânlar kompozisyonudur”23. “ 
…şehir bir medeniyet tasavvurunun zamana ve mekâna aksidir.” “… Medeniyet tasavvuru 
insanın bütün davranışlarıyla kendisini gösterir” diyen, Sadettin Ökten şehri, şehirliyi en 
güzel şekliyle anlatmıştır. 

Şehr-i gaybun acebâ yok mı metâ-ı diğeri

Her gelen tâze metâ’ın getürür tâzeleri24

“Acaba gayb şehrinin başka metâ’ı yok mu? Her gelen taze metâ’ın tazelerini getirir.

Nabi’nin şiirlerinde tasavvufi kavramlar da bulunur. Başka bir takım konular gibi Tasavvuf da 
Sebk-i Hindi’nin önemli özelliklerindendir. Sebk-i Hindi şairleri dile getiremedikleri birçok 
konuyu tasavvufi terim ve kavramların kullanıldığı bir ifadeyle dile getirmişlerdir. Beyitte 
‘gayb’ âlemi şehre benzetilmiş. Gayb âlemi tasavvufda “mürşidin irşadı, zevk hal, kalbi keşf 
ve ruhî tecrübelerle elde edilir. Güzel ahlâk ve manevî kemâlat, ma’rifete ve kalbî bilgiye 
ulaşmanın yollarından biridir25. Gaybet kendinden geçmektir. Kendinden geçen Hakk’ın 
huzurunda olur. Hakk’ın huzurunda olan kendinden geçmiştir. Kendinden geçmeden Hakk’ın 
huzurunda olmak mümkün değildir. Bu yüzden her huzur gaybet, her gaybet huzurdur. Biri 
olmadan diğeri olmaz26. Gaybet hali, Hakk tarafından vuku bulur; yani mükâşefeden doğar. 
Züleyha’nın Mısırlı kadınları, imtihan için ellerine bıçak ve elma vererek yanlarına Yusuf’u 
çağırması,  kadınların da Yusuf’un güzelliğiyle şaşkına dönüp ellerini kesmeleri  “gaybet” e 

22  Bilkan, a.g.e.,II, s.1060.
23  Sadettin Ökten, Osmanlı İstanbulu I ( I.Uluslarası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, Bildiriler, kapanış ko-

nuşması) Editörler. Prof.Dr.Feridun M. Emecan, Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversi-
tesi Yayınları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.,2013, s. 580-581.

24  Bilkan, Divan, II, s.1073.
25  Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf Ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, 1994,s.21.
26  Yılmaz, a.g.e., s. 124.
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örnek olarak zikredilmektedir27. Beyitte gayb şehrinde yer alacak kişinin sermayesi elinde 
olması yani gayb ale-mine ulaştıracak taptaze bilgiye ve donanıma ihtiyaç olduğu söyleniyor.

Ahreb

Sana budur ey bezrger-i cân reh-i râst

Hırmen olamaz tohm-ı ümîdün bî-hast28

İt şehr-i fenâda nakd-i cânun poliçe

Var şehr-i bekâda al yine bî-kem ü kâst

“Ey cân çiftçisi, budur sana doğru yol. Ümitsiz tohum saçılsa ekin çıkmaz. Fenâ şehrinde 
cânın nakdini poliçe et. Bekâ şehrinde eksiksiz olarak yine al “. Nabi şiirlerinde, diğer divan 
şairlerinden farklı kelime ve kavramları kullanır. Bilhassa sosyal çevre ile ilgili kelimelere 
önem verir. Mesela yukarıdaki şiirde “poliçe” kelimesini kullanmıştır. Poliçe, Nabi’den yaşadığı 
yüzyılda, büyük canlılık gösteren deniz ticaretinde bilhassa Venedik ve Marsilyalı tüccarların 
gemilerini ve mallarını, gerek korsanlara gerekse deniz rizikolarına karşı sigortalatılmalarıdır. 
Şehir kelimesini soyut olan beka ve fena kelimeleriyle kullanmıştır. Fena, yokluk ve hiçlik ve 
geçici olmaktır. Beka ise kalıcı ve daimi olmaktır. Fena, kötü sıfatların zâil olması, bekâ da iyi 
sıfatların kalmasıdır. Kötü fiilleri terk eden kimsenin şehevî ve nefsanî arzuları fenâ bulmuş, 
ihlas ve hüsn-i niyet baki kalmış olur. Dünyadan kalbî rabıtayı koparan kimsenin kalbi, 
dünya tutkusundan fenâ bulmuş demektir. Fenâ ve bekâ kavramlarını en yaygın biçimde 
kullananın Ebu Said Harraz olduğu kabul edilir. Nitekim Harraz fenâyı “kalpten dünya ve 
ahret lezzetlerinin gitmesi sadece Cenab-ı Hakkın rızasının yerleşmesi”, bekâyı da” Allah’tan 
başka her şeyin kalpten silinmesi” olarak tanımlamıştır.29

Bu şehr içinde, o kim secdeden olur ser-keş

Olur menâre-sıfat bend-i âteşîne sezâ�

“Bu şehir içinde, o kişi secde etmekten başını kaldırsa, nûr sıfat yerine ateşten bağ uygun 
olur.”

Secde namazda olur. Namaz Allah’ın emrettiği bir ibadettir. “Ben insanları ve cinleri, beni 
tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım” âyetine dayanır.30 Dünyaya gelen insanın ibadet 
ederek Allah’a olan şükrünü îfâ etmek için ibadet yapması gerekir. Yoksa boynuna ateşten 
bir yular bağlanır. Nabi “bu şehir içinde” diyerek dünyayı kastetmiş ve dünyada insanların 
imtihan edildiğini, gerçek dünyaya göçtüklerinde karşılıklarını göreceklerini söylüyor. Hz. 
Peygamber de “dünya ahiretin tarlasıdır” der. Gönül mâsivaya yani dünyaya meyl ettikçe 
Allah’tan uzaklaşır. Bir şairin dediği gibi:

Mâsivâya meyl eden âşık Hudâ’dan dûr olur

Defter-i uşşâkta ânın nâmı nâ-ma’lûm olur

Yine aşağıdaki beyitte soyut bir kelime olan râz kelimesiyle  somut  olan”şehr” kelimesini 
tamlama şeklinde kullanmış:

Benim sarrâf-ı şehr-i râz dükkânum dehânumdur

27  Yılmaz, a.g.e., s.215.
28  Bilkan,  Divan, s.1177.
29  Yılmaz, a.g.e., s. 217-218.
30  Yılmaz, a.g.e., s.158.
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Devâtum kîse tahtam safha engüştüm zebânımdır31

“Sır şehrinin sarrafı (bankeri) benim. Ağızım dükkânım (bankam), divitim kese (kasa), 
kâğıdım tahta (masa), (para sayan) parmaklarım da dilimdir.

Sır şehri olarak muhtemelen şiir dünyasından bahsetmiş olabilir. Dükkânım ağızım demekle 
de ağzından dökülen sözleri kastetmiştir. Şiirlerin sözleri ağızda sarfedilir. Şiirlerinin 
oluşmasında masada parmaklarını kullanarak kâğıda döktüğünü ifade etmektedir.

Her zamân hâtıra endîşe-i râhat gelmez

‘Adet-i şehr budur mü’min ü kâfir bulunur32

“Her zaman akla rahat endişesi gelmez. Şehir âdetine göre mü’min de kâfir de bir arada 
bulunur.”

Nabi, beyitte “ şehir geleneğinde Müslüman, Hristiyan, Musevi hep bir arada birbirlerine 
saygı göstererek yaşar”, “ Rahat ederim diye bir endişen olmasın, şehir hayatı böyle olur” 
demektedir.

Gam-ı harâbını Nâbi bilen çeker kat kat

Makâm-ı nûr-ı vücûd oldugın medîne-i ‘ömr33

Nabi, kat kat gam çekmenin neticesinde nûra kavuşulacağını bilir. Nefsin 
başka şeylere meyil ve arzularını azaltarak gönülden mâsiva sevgisini çıkarmak gerekir. 
Sevginin kemali, kalbin bütün mevcudiyetiyle Allah Teâla’yı sevmesidir. Allah sevgisini 
zayıflatan sebeplerin başında dünya sevgisi gelir.34 Burada ‘makâm-ı nûr-ı vücud’ denilmiş, 
makâm, kulun tekrar ede ede kazandığı ve vasıf haline getirdiği âdab ve ahlâktır. Makâm 
denilen âdab ve ahlâk; istek, arayış, sıkıntılara göğüs germe ve çalışarak elde edilir. 
Makâm çalışarak elde edildiği için kesbi, hakkını vererek ve hükümlerini gerçekleştirmek 
suretiyle ulaşıldığı için kalıcıdır. 35 Beyitte Nâbi, bu gösterişli dünyada ibadetten alıkoyacak 
konulardan uzak durup nefsi terbiye etmek gerektiğini ve ancak o zaman sevgiliye  (Allah’a) 
kavuşulabileceğini ifade etmektedir.36 Şehir isimlerine geçmeden önce Nâbi’nin Merkez ve 
Taşra kıyaslamasına dair şiirler aşağıdadır:Merkezle âşina ol itme muhite rağbet

Müstağrık-ı hakîkat meyl-i kenârı n’eyler37

diyerek merkezin yani şehrin önemini vurgular ve tatlı dilli insanların İstanbul’da yaşadığını 
söyler:

Şehr-i Sitânbulun ne güzel merdümânı kim

En sâde levhi nâzik olur nükte-dân olur

31  Bilkan, Divan, I. s.505.
32  Bilkan, Divan, I., s. 511.
33  Bilkan, Divan, I., s. 550.
34  Yılmaz, a.g.e, s.211.
35  Yılmaz, a.g.e., s.156.
36  Şiirlerinde zaman zaman tasavvufi kavramları kullanan Nabi, Yakup Kalfa adındaki bir Kadiri şeyhine 

bağlı olduğu rivayet edilir.(Bk. Doç.Dr.Ekrem Bektaş, Diyarbakır Şiir Meclislerinde Urfalı Nabi . Klasik Türk 
Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emiri Hatırasına) 15-17 Kasım 2012. Diyarbakır. s.70.

37  Bilkan, Divan, I., s. 525.
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Bî-harf-i telh kim var ise hâk-i şehrdür

Ebnâ-yı şehr cümlesi şirin-zebân olur

Hüsn-i nemek be-dûş bulunmaz kenârda

İstanbul içre Nabi o da  râygân olur38

Nabi, İstanbul’u merkez, taşrayı ise kenar olarak nitelendirir. İstanbul’un saltanat merkezi 
olarak sınırsız imkânlara sahip olması önemlidir. Bu nedenle İstanbul gibi büyük şehirleri 
sever. Aşağıdaki beyitte İstanbul, kemal sahibi insanların yaşadığı şehirdir. Kendilerini özgür 
hissederler:

Ne kadar var ise ashâb-ı kemâl

Hep Stanbulda bulur istiklâl

Her kemâl anda bulur mi’yârın

Her hüner anda görür mikdârın

Andadur mertebe-i ‘izz ü şeref

Gayri yirlerde olur ‘ömr telef

Hep revâcını bulur bî-teşvîş

Zâyi’ olmaz hüner anda kem ü bîş

Bulınur câh u menâsıb anda

Turuk-ı kat’-ı merâtib anda39

İstanbul, bir sanat ve zanaat merkezi olarak da taşralıların adını bile bilmedikleri bir mesleği 
bünyesinde barındırır:

Ne kadar var ise aksâm-ı hüner

Hep Stanbul’da bulur revnak ü fer

Nakş u tasvîr ü hutût u tezhîp

Hep Stanbul’da bulur zînet ü zîb

Mâ-hasal cümle sınâ’ât u hıref

Hep Stanbul’da bulur ‘ızz ü şeref

Dahı vardur niçe envâ’-I hüner

38 Bilkan, Divan, I.,515.

39 Diriöz, a.g.e., s.100.
42 Diriöz, a.g.e.,  s.101.
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Taşrada nâmını da bilmezler

Ne bilür hânedekin hâric-i dâr

Ne bilür lüccedekin ehl-i kenâr40

Taşralının hüner kaygısı yoktur. O, parayı bilir. Bunun için de ticâret ve ziraâtle veya faizle 
kazanç yoluna gider:

Andadur mâ-hasal-ı kadr ü hüner

Taşralarda  kim okur kim dinler

Akçedür taşranun ancak hüneri

Hakk olınmış hünerün sanki yiri

Taşrada eylemege kesb-i gınâ

Ya ticâret ya zirâ’at  ya ribâ

Kalmamış şimdi hele zerre kadar

Taşra yirlerde ma’ârifden eser41

Nâbi, taşrayla ilgili bu görüşlerini Halep’teyken 1701 yılında yazdığı Hayri-nâme adlı eserinde 
dile getirir. Şair, İstanbul hasretiyle taşrayı alaya alırken bir bakıma yaşadığı mekânında taşra 
olduğunu fark eder. Ancak ona göre Halep, İstanbul’dan sonra övülmeye layık ikinci şehirdir. 
Bunda Halep’t eki  “âsâyiş” ortamının payı vardır:

Lîk andan geçicek şehr-i Haleb

Yokdur âsâyişe andan enseb

Hak budur  âb-ı ruh-ı büldândur

Hayli ma’mûre-i ‘âlî-şândur

Maksad-ı Hind ü Frenk ü Mâçin

Bender-i mu’teber-i rûy-ı zemîn

Bulınur emti’a-i gûn-â- gûn

Ni’met ü mâl ü menâli efzûn42

40 

41  Diriöz, a.g.e., s.101.
44 Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nabi, İnceleme-Metin, Ankara, 1995, s.207-213. 

42 
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Nâbi divanında geçen şehir isimleri
Urfa:

Hâkümüz mevlîdidür hazret-i İbrâhimün

Nâbiyâ râst makâmında Rehâvîyüz biz43

“Toprağımız, Hz. İbrahim’in doğduğu yerdir. Ey Nâbi, gerçekten biz Urfalıyız. ”Beyitte mûsîkiyi 
çağrıştıran kelimelerle tenâsüp sanatı yapmıştır. “rast” kelimesi “doğru” anlamındadır. 
Aynı zamanda mûsikîde bir makamdır. “ Rehâvî” Urfa’lı anlamında Ruhâvî makamı, Beyâtî 
makamına râst mâkamı eklenerek yapılan bir mürekkep makamdır. Tezkirelerde Nâbi’nin 
mûsîkiyle uğraştığına dair bir bilgi yoktur. Sadece Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi’nin 
“Atrabü’l-âsâr fi Tezkireti ‘Urefâ’i Edvâr”  adlı eseridir. XVI. asırdan kendi zamanı olan XVIII. 
asrın ilk yarısına kadar yetişen 98 mûsikî-şinâs’tan bahseden müellif, bu eserinde Nabi’nin 
mûsikî ilmini zamanın üstadlarından öğrenerek bu alanda otorite olduğunu yazar.44 Özlem 
duygusuyla yazdığı beytinde rüzgârın postacılık yaptığını ve Urfa’dan getireceği haberi 
umutla beklediğini dile getiriyor:

Nâbi gazeli gibi hoş-âyendeligün var

Ey bâd-ı revân-bahş Ruhâ’dan mı gelürsin45

Beyit bir fahriye, şairce övünmedir. Rüzgârın tatlı esişi ile gazeli arasında bir benzerlik kuruyor.

İstanbul:
Bilen hâk-i Sitanbul’dur rüsûm-ı şîve-i nâzı

Kenârun  dilberi nâzik de olsa nâzenin olmaz46

“Nazın, işvenin usûlünü bilenler İstanbul toprağındandır. Taşralılar ne kadar nâzik olsa da 
nâzenin olmaz” diyen Nâbi, İstanbul’un güzelliklerine âşıktır. Aşağıdaki beyitte İstanbul’a 
olan özlemini çok güzel tasvîr etmiş:

İstanbul’a akarsa gönül cûy-veş  n’ola

El salmada sefînelerün bâdbânları47

Halep’te kaldığı yıllarda İstanbul’a gönlünün aktığı zamanlarda özlemini anlatmak için 
İstanbul’a giden vapurların yelkenleri sanki Nabi’ye el sallayarak onun selamını İstanbul’a 
götürmekle mükellef olduğunu ifade eder.

Nâbî ‘aceb mi sözlerimüz olsa bî-nemek

İstanbul’un lisânun unutduk kenârda48

Nabi, İstanbullu bir şair olamamasına rağmen İstanbul ağzını övmüş ve İstanbul ağzıyla 
söyleyip yazmayı tercih etmiştir.  Bu beytinde de İstanbul ağzını unuttuğu için söylediklerinin 
tatsız tuzsuz olduğundan yakınıyor:

43  Bilkan , Divan, II,s.661.

44 Ekrem Bektaş, Diyarbakır Şiir Meclislerinde Urfalı Nabi. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emiri Hatırasına) 15-17 
Kasım 2012. Diyarbakır, s.68.

45  Bilkan , a.g.e., II, s.951.

46  Bilkan, Divan, II, s.685.

47  Bilkan, Divan, II, s.1101.

48  Bilkan, Divan, II, s.981. 
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Olduk remîde bî-nemekân-ı kenârda

İstanbul’un gözümde uçar mâh-rûları49

“Kenarın (taşranın) tatsız, tuzsuz (insanlardan) sıkıldık. İstanbul’un ay yüzlüleri (güzelleri) 
gözümde uçar.” Diyen Nabi İstanbul’un güzellerini özlediğini vurguluyor.

Kâ’ilüz nagme-şinâsânına İstanbul’un

Çigner agzında Yehûdîleri Çingâneleri50

“Yahûdileri, Çingeneleri (şiirleri)ağızlarında çiğnemelerine rağmen, İstanbul’un mûsikî-
şinâslarına râzıyız (çünkü taşralarda bu kadarı da bulunmaz). Nâbi bu beyitle taşra ile İstanbul 
karşılaştırması yapmış ve İstanbul’un, İstanbul’da beğenilmeyen mûsikî-şinâslarına bile 
râzıyız demektedir. Aşağıdaki üç beyitte Nâbi İstanbul şehrini ve burada yaşayan insanları 
övüyor. Taşradakileri ise yeriyor:

Şehr-i  Sitanbul’un en güzel merdümanı kim

En sâde levhi nâzük olur nüktedân olur

Bî- harf-i telh kim var ise hâk-i şehrdür

Ebnâ-yı şehr cümlesi şîrin-zebân olur

Hüsn-i nemek-be-dûş bulunmaz kenârda

İstanbul içre Nâbi o da râyegân olur51

Yukarıdaki beyitlerde, İstanbul şehrinin insanları, ne kadar güzeldir, en saf ve en basitleri 
bile nazik ve nüktedân olurlar. Acı sözlü olmayan (bir yer) varsa, İstanbul toprağıdır. Şehrin 
çocuklarının hepsi tatlı dilli olur.

Taşrada omzunda tad ve tuz taşıyan ( sempatik bir) güzellik bulunmaz. Ey Nabi İstanbul 
içinde, o da bol ve zahmetsizce bulunur.

Halebü’ş-Şehbâ
Halep, 24 Ağustos 1516’da Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
“Halebü’l- Şehbâ, İstanbul, Edirne, Bursa, Kahire, Şam şehirlerinden sonra sayılır.” 52 Halep, 
hem eyalet merkezi bakımından hem de kültür ve ticaret merkezi bakımından Osmanlı 
Devleti’nin önemli bir parçası olmuştur. XVI.-XVII. yüzyılda, “61 medrese, 17 darü’l hadis, 217 
mektep, 7 darü’l kurâ, 6 imaret, 2 hastahane, 70 han, 7 kervansaray, 70 tekke” vb. sosyal, 
kültürel mekânlara sahip bir Osmanlı şehridir. 5700 dükkânlı Halep çarşısı, araştırmacılar 
tarafından zamanın en büyük çarşısı olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti Halep’in ticari 
hayatına vezirhanı, Gümrükhanı, Kurtbey hanı gibi orijinal mekânları da kazandırmıştır.53

Nabi, Haleb’in bir sanayi ve ticaret merkezi olduğunu bir beytinde şöyle anlatır:

Nâbi dil ider emti’a-i nev-be-nev  îcâd

49  Bilkan, ,Divan,II,1077.

50  Bilkan, Divan, s.,II, 1111.

51  Diriöz, s.562.

52  Bilkan, Ali Fuat.Nâbi Hikmet, şair, tarih. Akçağ.1988.Ankara, I.Baskı.s.73.

53  Bilkan, Hikmet, s.73.
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Gûyâ ki sanâyi’ kede-i şehr-i Haleb’dür54

Nâbi, birçok beytinde Halep kumaşından bahseder:

Sûdâgerân-ı şehr-i Sitanbul’a arz ider

Nâbî bu nev-kumaş Haleb yâdigârıdur55

“Ey Nabi, bu yeni kumaş Halep yadigarıdır diye İstanbul şehrinin tüccarlarına arz ederler.”

Nâbî aşağıdaki gazelinde Halep ve Şam’ı karşılaştırır. Şam’ı şehir olarak güzel (ve güzellerle 
dolu olarak) bulması, Halep’i ise ticaret merkezi  (mâl ü menâl ile leb-â-leb şeklinde) över. 
Sosyo-kültürel açıdan önemini vurgular:

Herkesün vefk-i murâdınca Hudâ-yı müte’âl

Şâm’a hüsn eylemiş ihsân Halep’e mâl ü menâl

Şâm’da her ne kadar kaht-ı mekâsib var ise

Bulunur şehr-i Haleb’de o kadar  kaht-ı cemâl

Eyleyen mâl ü menâl ile leb-â-leb Haleb’i

Eylemiş Şam’ı dahı dil-ber ile mâl-â-mâl

Haleb içre arayup buldugını mâh-ruhân

Şam’a var tâ ide yek merhaleden istikbâl

Başka bir hüsni de Nâbi budur ol şehrün kim

Mâh-rûyânı ider  ‘âşıka teklîf-i visâl56

Nâbi, Halep’ten İstanbul’a dönüşünü anlatmak için,

Murg-ı dil uçdı zabtına tedbîr kalmadı

Şehr-i Haleb’de müddet-i te’hîr kalmadı57

“Gönül kuşu uçtu artık zapt edilemez. Halep şehrinde kalmak için erteleme müddeti 
kalmadı” diyor.

Divan’da “Halep” redifli 7 beyitlik gazeli vardır. Aşağıya alınan bir beytinde Halep’i rahat 
yaşanan, suyu ve havası güzel bir belde olarak anlatıyor:

Şarâba şerm virür âb-ı cân-fezâ-yı Haleb

Şemîm-i cenneti mahcûb ider hevâ-yı Haleb58

Aşağıdaki tarih beytinde, Nabi’nin Halep’te geçirdiği son yılını tarihlediği beyittir.

Bu beyit, Halep’te oldukça sakin bir hayat sürdürmekte olduğunu göstermektedir. Ancak 

54  Bilkan, Divan, I, s.593.

55  Bilkan, Divan,I,s.576.

56  Bilkan, Divan II, s. 832.

57  Bilkan, Divan,II, s.1078.

58  Bilkan, Divan,II, s.467-468
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şâirin yine de İstanbul’a dönme arzusunda olduğu ve artık Halep’teki “uzlet” yıllarını sona 
erdirmek istediği açıktır.

Şehr-i Haleb’de Nâbî sâl-i pesîn râhat

Târihini sorarsan eyyâm-ı istirâhat (1122)59

Nâbî, Halep’ten İstanbul’a geldiğinde, III. Sultan Ahmed’e ve kendisine büyük yardımları 
olan Baltacı Mehmed Paşa’ya olan teşekkürlerini ifâde amacıyla yazdığı şiirinden iki beyit:

Hakk’un olub vezende nesîm-i ‘inâyeti

Gülşen-sarâ-yi Rûm’a düşürdükde kısmeti

Ya’ni olub diyâr-i Haleb’den keşîde-pâ

Tahrîk edince Rûm’a rikâb-i azîmeti60

Bağdat:
Hiç şübhe yok ki söz hâsed ile kurur kalur

Vasf-ı sirişkümi sat-ı Bagdâd işitmesün61

“Hiç şüphe yok ki söz kıskançlıkla kurur kalır, gözyaşlarımı vasfederken Bağdat’ın şattı/nehri 
duymasın.

Şam:
Şam ile Halep ili karşılaştırıyor:

Şâm’da her ne kadar kaht-ı mekâsib var ise

Bulunur şehr-i Haleb’de o kadar kaht-ı cemâl

“Şam’da ne kadar kazanç kıtlığı varsa, Halep şehrinde o kadar güzellik/cemâl kıtlığı bulunur.”

Haleb içre arayub buldugını mâh-rûhân

Şâm’a var tâ ide yek merhaleden istikbâl62

“Halep içinde, bir menzilden tâ Şâm’a kadar giderek ay yanaklıları arayıp bulur, karşılar.”

Aşağıdaki beyitte Nâbi Şâm şehrinin güzelliği dile getirir:

Ceyş-i ahter tağılur bir gün olur kâse tehî

Mâhveş zîr-i nigîn olsa eger hıtta-i Şâm

Beyitte şehir kelimesini karşılayan “hıtta” kelimesini kullanmıştır.

“Eğer Şâm diyârı ay gibi güzelin yüzük kaşı olsa bile yıldız ordusu dağılır, çanak boşalır.” 
demektedir.

59  Bilkan, Divan,II, s.319

60  Diriöz, s.106.

61  Bilkan, Divan,II,s.906.

62  Bilkan, Divan,II,s.832.
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Ken’an:
Hz. Yakup’un memleketi olan Filistin’dir.

                         Mısra meh-i Ken’ânı ‘azîz eylemek âhir

                         Evvel anı üftâde-i çâh etmege degmez63

“Önce onu ( Yusuf’u) kuyuya atmaya değmez. Sonra onu Mısır’a sultan yapmaktır..”

Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya atılması olayına değiniliyor.

                          Zihî cemâl-i revân-bahş-ı mâh-ı Ken’ân kim

                          Bulur şif’â su içenler henüz çâhından64

“Ne hoş, Hz.Yusuf’un can bağışlayıcı cemâli ki onun atıldığı kuyudan su içenler şifa bulur.”

Yukarıdaki her beyit’te Hz. Yusuf’un Ken’ân şehrinden olduğunu bize ifade ediyor.

Isfahan:
Isfahan şehri, Safevilerin başkentidir. Bugün İran sınırları içinde kalır. İran’ın ordugâhı olarak 
bilinen Isfahan çok süslü ve mamur olduğu için şehir güzelliğini temsil eder. Sürmenin 
Isfahan’da imâl edilişi nedeniyle de anılan şehir, bazen coğrafî bir bölge olarak İstanbul 
ile mukâyeselere konu olur. Türk musîkisinin en eski birleşik makamlarından birinin adı 
Isfahan’dır. Bu nedenle kelime çok zaman tevriyeli kullanılır.

Virme ruhsat âh-ı âteş-bâr-ı ‘âlem-sûzuma

Kûyunı hem-reng-i kuhsâr-ı Sıfâhân eyleme65

“Dünyayı yakan, ateş yağdıran ahlarıma izin verme, Isfahan şehrindeki dağın tepesini 
sevgilinin mahallesiyle aynı renkte yapma.”

Hicaz:
Arap yarımadasında Mekke ile Medine’nin bulunduğu bölge. Edebiyatta sevgilinin 
bulunduğu yer ve onun mahallesi Hicaz’la benzetilirdi. Çünkü âşığın Kâbesi sevgilinin 
mahallesi olarak düşünülmüştür. Âşık orayı tavaf eder. Vuslat’ın da bazen Hicaz olduğu 
görülür. Hicaz kelimesi klasik Türk mûsikîsi makamlarından birinin de adıdır. Basit 
makamlarındandır ve çok yaygındır. Bu makam hicaz dörtlüsüne rast beşlisinin ilavesiyle 
ortaya çıkmıştır. Güçlüsüne nevâ denilir. Bir mûsikî olmak dolayısıyla da tevriye ve tenasüp 
yoluyla diğer mûsıkî terimleri arasında kullanılır.66

Gûş-ı ‘uşşâka virür zevk reh-i râst-ı Hicâz

Mutribâ itdügün âheng Sıfâhan yolıdır67

“Âşıkların kulağına Hicaz’ın râst yolu zevk verir. Ey mutrib çıkardığın ahenk Isfahan yolıdır.”

“Hicaz, Isfahan, mutrib, râst” arasında tenasüb sanatı vardır. Aynı zamanda Hicaz ve Isfahan 
şehir isimleri de tevriye sanatının varlığını ortaya koyuyor. Nâbi’nin edebi sanatları kullanarak 
yazdığı bu beyit insanın kulağında güzel bir mûsıkî ortam çağrıştırıyor. Aynı zamanda 

63  Bilkan, Divan, II, s.662.

64  Bilkan, Divan, II, s.878.

65  Bilkan, Divan, II, s.1040.

66  Pala ,İskender, Ansiklopedik Dîvân Sözlüğü,C.I-II. Akçağ 1989.s. 228. 

67  Bilkan, Divan, II, s.541.
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Hicaz Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir olan Medine’dir. Hz. Muhammed’in 
türbesini ziyaret etmek Müslümanlarca yukarıdaki beyitte de “uşşâk” kelimesiyle yani Hz. 
Muhammed’e aşık olanların doğru yolu olan Hicaz, insana zevk/hazz verir diyerek Hicaz 
şehrinin kudsiyyetini vurguluyor.

Mekke:
Peygamberimizin doğduğu ve İslam dininin ilk defa ortaya çıktığı şehirdir. Arap 
yarımadasında olup eski dönemlerden itibaren mamur olmuştur. Kâbe’nin Mekke’de 
bulunması tarih boyunca oranın önemini arttırmıştır. Divân şiirinde Kâbe vesilesiyle ve 
Müslümanlardan başka kişilerin orada bulunmaması gibi özellikleriyle de ele alınır. Kâbe’nin 
orada bulunması, mecaz-ı mürsel yoluyla Mekke’den bahsedilmesine neden olmuştur. Dinî 
edebiyatta da adından bahsedilen Mekke’nin dîvân şiirinin çoğrafyası içinde önemli bir yeri 
vardır. “Mükerreme” sıfatıyla birlikte kullanılır.68

Hakîkat üzre zıllu’l-lâh o şâhenşâha dirler kim

Ola hükminde Mekke’yle Medîne Mescid-i Aksâ�

“Allah’ın koruması altında olan pâdişaha derler ki: Hakîkat üzre Mescid-i Aksa, Mekke’yle 
Medine hükmündedir.”

“O padişaha derler ki hakikat üzere Mescid-i Aksa Mekke’yle Medine, Allah’ın koruması 
altında olsun”

Medine redifli 9 beyitlik gazelin 3 beyiti aşağıya alındı:

Maksûre-i bihişt-i hakîkat Medine’dür

Mahrûsa-i sevâd-ı nübüvvet Medine’dür

Hâkinde itdi kesbi terâvet nihâl-i dîn

Cây-ı nemâ-yı nahl-i hidâyet Medine’dür

Sükkân-ı heft kişver-i İslâm’a Nâbi’yâ

Ümmîdgâh-ı bahş-ı şefaât Medine’dür69

Medine şehrinin manevi durumunu dile getiriyor.

Yenişehir
Yunanistan’da tarihî bir şehir. Bugün “Larissa” adıyla bilinmektedir; Osmanlı döneminde 
(1386-1881) elliden fazla camisi, önemli bazı medreseleri ve pek çok tekkesiyle 
İmparatorluğun Avrupa’daki en büyük on şehri arasında bulunuyordu. Arkeolojik veriler 
Yenişehir’in/Larissa’nın Taş devrinden beri yerleşim birimi olduğunu gösterir. 1668’de 
Yenişehir, Evliya Çelebi tarafından ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Burayı “dâr-ı tüccâr-ı kadîm” 
diye anan Evliya Çelebi, bütün binaların ovada yer aldığını belirtir.70

68  Pala ,a.g.e., s.328.

69  Bilkan, Divan, I, s.534.

70  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Yenişehir maddesi. Machıel Kıel. c.43. s.473-476, İstanbul, 2013 .
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Târih-i Kazâ-i Yenişehir Berây-ı Müfti-zâde Efendi
Yenişehir ol nev-‘arûs-ı köhne bünyâd-ı cihân

Mansıb-ı ahkâm-ı şer’ oldukda Müftî-zâdeye

Levha-i ihlâs ile Nâbi didi târihini

Yenişehir ola makarr-ı emn Mollâ-zâdeye (1121)71

Edirne:
Avcı lakabıyla anılan IV. Sultan Mehmed, vaktinin çoğunu Edirne’de geçirdiği için, birçok 
devlet ricâli husûsiyle Padişahın müsâhibi olan Mustafa Paşa ve onun divan kâtibi bulunması 
dolayısıyla da Nâbi, Padişahla birlikte hep Edirne’ye gitmek zorunda kalmışlardır. Nâbi, bu 
devamlı Edirne’ye gidip gelmekten, zamanla bıkmıştır. Divanında kıtalar bölümünde yer 
alan aşağıdaki dörtlüğü yazmıştır:

Bilmem ki ne var harâbe-i Edirne’de

Kim gitmedeyüz bir iki kez her senede

Bâri güzere virmemek için ruhsat

Zencîr çekeydi mevc-i âb Ergene’de72

Târîh Berây-ı Tîr-endâhten-i Teberdâr Muhammed Pâşâ Der- Halebü’ş-şehbâ
Kâ’im oglının atup Edrene’de menziline

Bozdı geçti otuz altı kez anı bî-pervâ

Pehlevân Ahmed’i de Edrene’de itdi güzer

Otuz altı kez anun itdi nişânını hebâ

………………

                    Ok atup seng dikince didi Nâbî târîh

                   Dikdi tâş belde-i Şehbâ’da Muhammed Pâşâ (1122)73

Yukarıdaki Târih’te Nâbi, Teberdar Mehmed Paşa’nın Halebü’ş-şehbâda diktiği taşa ok 
atmasına 1122 tarihini düşürmüştür.

Târih Berây-ı Vefât-ı veliyy-i Rabbânî Burunsuz Mevlevî der –Edirne
                          Bezistânın Edirne şehrinin devr idüp üç defâ,

                          Bülend-âvâz ile tasrih idüp mevtin veda’ itdi74

71  Bilkan, Divan, I, s. 311. Nâbi, Müfti-zâde’nin Yenişehir kazasına tayini için düştüğü (1125 H.) Tarihte görevini kutlarken 
Yenişehir’in onun için emniyetli, oturulabilecek bir yer olduğunu söylüyor.

72  Bilkan, Divan, II, s.1224.

73  Bilkan, Divan, II, s.329-330.

74  Bilkan, Divan, I, s.199.
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Yukarıdaki beytinde Edirne’de Burunsuz Mevlevî’nin vefatından bahsediyor ve aşağıdaki 
beyitte ise 1083 H. vefat tarihini düşüyor:

Didi bir mu’tekid fevtinden âgâh olıcak târih

Burunsuz bulmadı bûy-ı vefâ bezme vedâ’ itdi (1083)75

Manisa:
Kaside Der Medh-i Birrî Çelebi Mağnisavî

Olmış ol zât-ı hünermend medâr-ı zînet

Levhâ-i zer gibi mecmû’a-i Mağnisâya

Nakş-ı ihlâs ile ol tâzemetâ’-ı ma’nâ

Vâsıl oldukda diyâr-ı Halebü’ş- şehbâ’ya76

Der Sitâyiş-i Muhassıl-ı Haleb Hacı ‘Ali Ağa (Manisa redifli 24 beyit)
Zihî tarâvet-i fasl-ı bahâr-ı Magnîsâ

Zihî melâyemet-i rûzgâr-ı Magnîsâ

……….

Memâlik-i Anâtolı’da misli nâdirdür

‘Ale’l-husûs ki ol lâlezâr-ı Magnîsâ

……….

Cihân-ı kevkebe başdurdı lâlezârı ile

Tefâhur itse sezâdur diyâr-ı Magnîsâ

……….

‘Aceb ki lâlesinün dâgı yok derûnında

Sitânbul olsa n’ola dâgdâr-ı Magnîsâ

……….

Cenâb-ı hazret-i Hacı ‘Alî Agâ ki odur

Yegâne fahr-ı kibâr-ı diyâr-ı Magnîsâ

……….

Gören ide bu fakîr ile ol ‘azîze du’â

Bu nazm-ı pâk ola âyînedâr-ı Magnîsâ77

Van:
Egerci Vân’dan olur Nâbiyâ nevâ ümmîd

Velîk râh-ı hakîkat Ruhâ bozundısıdur78

Ey Nâbi, gerçi nevâ (makamı)nın Van’dan (veya van kelimesinden) meydana gelmesi 

75  Bilkan, Divan, I, s. 199-200.

76  Bilkan, Divan, I, s. 149-150.

77  Bilkan, Divan, I, S.146-148.

78  Bilkan, Hikmet, Şâir, s.204.
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beklenir. Ancak gerçekte Ruhâ (veya Urfa’nın eski adı Ruhâ)nın bozuntusudur, Ruhâ’ya aittir. 
Van ve nevâ ile râh ile Ruhâ arasında düzensiz kalb sanatı yapılmıştır.

Kütahya:
AHREB

Mânende-i sâf-tıynetân ey Nâbî

Bed-tıyneti itmez sitem-i çerh hazîn

Şiddetle ne denlü ursân engüşt-i sitem

Bilmez leb-i kâse-i Kütâhiyye tanîn79

……………………………..

                   Gitti erbâb-ı neseb itdi fürû-mâye zuhûr

Aldı fincân-ı Kütâhiyye yirin fâgfûrun80

“Soylu kişiler gitti, sütü bozuk/aşağılık kişiler geldi. Fâğfûrun yerini Kütahya fincânı aldı.” 
Diyen Nabi, 17.yüzyılda zihniyetin ve yaşam tarzının değişmesinden söz ediyor.

Ayntab/Gaziantep:
Târîh Berây-ı ‘ayn-ı Mâhir Efendi der ‘Ayntâb (12 Beyitlik)
……….

Sevâd-ı huşksâr-ı  ‘Ayntâb’un kıllet-i mâ’dan

Yübûset sîne-i sükkânına itmişken istilâ

……….

Tamâm-ı şehri sîrâb itdüginden fazla efzâli

Sahârî vü besâtîn ü riyâzi eyledi irvâ

……….

Safâsı tab’-ı Nâbî’ye olup sârî didi târîh

Diyâr-ı ‘Ayntâbı cûy-ı sâcûr eyledi ihyâ  81

Gazne:
(Makale der şân-ı Hakîm Senâyî Kaddesallahü sirrehü’l-azîz/ 101 Beyit)
                  Gazne’de Mahmûd şeh-i kâm-kâr

Olmış iken padişeh-i nâmdâr82

Burgâs:
(Burgâs’da Sultan Muhammed Han Çeşmesi için târîh)

Eyleyüp hâfız-ı gencînesinün desti ile

79  Bilkan, Divan, II, s.1220.

80  Bilkan, Divan, II, s.772.

81  Bilkan, Divan, I,  s.324.

82  Bilkan, Divan, I,  s.437.
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Şehr-i Burgâs’da bu çeşme-i pâki icrâ83

Kamâniçe:
(Târih-i feth-i Kala’-i Kamançe der-zamân-ı Hz. Sultan Muhammed Han-ı Gâzi)

Ol şâh-bâz-ı bârû-yı tevfîk ‘azm idüp

Açdı Kamânçe üzre cenâh-ı mü’eyyedi84

Karaağaç:
İtmişdi bir bahârda merhûm vâlidi

Gülşen-sarây-ı Karaağaçda ikâmeti85

Keşmîr:
(Kasîde-i Cülûsiyye Der Medh-i Sultan Ahmed b.Muhammed)

‘İlmün ol mertebedür dikkati kim ‘asrında

Az olur hâşiyesüz çıkdugı şâl-i Keşmîr86

Basra:
Nâbi, Sadrazam Daltaban Mustafa Paşa’nın “Kudûmûnû devlete sermâye-i nizâm” 
olarak yorumlarken, iç güvenlik meselesinin hallini örnek verir. 17.yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğunda Hicaz yolunun ve Arabistan’ın güvenliği meselesi vardı. Ve eşkıya 
baskılarından Hac kâfilelerini korumak için bu bölgeler de temizlik harekâtı yapılmıştır.

Düşince sâye-i râyât-i ‘izz ü ikbâli

Nizâm buldı kudûmiyle Basra vü Bağdâd87

Hıtâ ve Hoten:
Sultan III. Ahmed’in tahta çıktığında yazdığı kaside ( 59 beyit) dir.

Özbek u Hind u Hıtâ vü ‘Acem  ü Çin ü Hoten

Gûş ider hutbe-i nâmun bu kadar cem’-i kesîr 88

SONUÇ:
On yedinci yüzyılın son yarısı, Osmanlı İmparatorluğunun talihsiz yıllarını içine alır. Arka 
arkaya gelen iç ve dış felâket, siyasal ve ekonomik sorunların yanı sıra, kişisel ve toplumsal 
değerler de tehlikeye düşmüştür. Nâbi, bu kötü ve zor günlerde hayatını geçirmiş bir insan 

83  Bilkan, Divan, I, s. 189.

84  Bilkan, Divan, I ,s. 202.

85  Bilkan, Divan, II, s.121.

86  Bilkan, Divan, I, s.53.

87  Bilkan, Divan, I, s.14.

88  Bilkan, Divan, I, s. 54.
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olarak edebî kişiliği, dünya görüşü, hayat anlayışı bakımından yaşadığı çağın özelliklerini 
taşır. Hikemî tarzın öncüsü ve aynı zamanda çok yönlü zengin bir kültüre sahip olan Nâbi, 
şiirlerinde her konuyu ilgilendiren kelime ve kavramları kullanmıştır. Tasavvufi kavramları 
da diğer büyük şairler gibi ustalıkla kullanmıştır. Nâbi âlimdir. Devri için geçerli bilgileri, 
Arapçayı, Farsçayı ve bu dillerin edebiyatlarını iyi bilir. Musikiyle ilgilenir. Eserlerinde bu 
bilginin izleri görülür. Nâbi’nin ilminden anladığı dünyada ve ahirette gerekli olan din ve 
şeriat bilgisidir.

O, bir yandan varlıkların geçiciliğinden, insanoğlunun faniliğinden ibaret olan bu hayatın, 
gerçek ve ebedî hayat olan ahiret için hazırlık olduğundan söz ederken, diğer yandan da 
yaşamanın amacı olarak kabul ettiği mutluluğu, huzuru, rahatlığı yaşadığı dünya için 
düşünmekten de kendini alamaz.

Nâbî, şehir hayatını ve şehirli olmayı sever. Şiirlerinde kullandığı kelimeler de bunu ifade 
eder. Evde yaşamayı da sever.

Oğluna yazdığı Hayri-name’de hayatında şehrin önemli bir yeri olduğunu ifade ederken, köy 
hayatının ve tarzının da önemini vurgular. Köyler olmasa şehirler de olmaz der.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, şehir kültürüyle yoğrulmuş, görmüş, geçirmiş hayat 
tecrübesine sahip bir kişi olarak, hayatı değerli ve aldatıcı yanlarıyla iyi bilir. Dünyada 
yaşadığı şehirler onu için büyüleyici değildir. Nabi yaşama zevkini tatmaya, dünyadan kâm 
almaya hazırdır. Fakat çoğu zaman hayatın boş oluşu, dünyanın geçiciliğini de hiçbir zaman 
unutmaz.
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İslâm Şehrinde Mistik Bir Kavram: 
Mecma’-ül Bahr

Abdullah Ekinci 
Prof. Dr. , Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yer adlarının kökenleri hakkındaki bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Kentin fizikî 
gelişmesi, bu gelişme ile ilgili tarihî ve toplumsal veriler, sistematik bir araştırma konusu 
şimdiye kadar yapılmamıştır. Bugün ki Urfa şehrinin, kültürel dokusunun geçmişle ilişkisini 
de pek bilmiyoruz. Kent Roma-Bizans ve İslâm kültürü içinde, fizikî, idarî, mistik kültür, 
mimarî ve hukuk bakımından etraflı olarak ele alınabilmiş değildir. Belki de en önemlisi, 
kenttin öncelikli olarak, fizikî açıdan bir bütün olarak biran önce ele alınmasıdır. Bunların 
yapılabilmesi için de, şehrin gelişme sürecinin verilerini, sabırla toplamak ve elde edilen 
verileri tarihî perspektifle değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmamızda bir mekân 
isminin tarihi kökenlerini tarihsel bir perspektifle ele alacağız.  

Urfa kültürünü besleyen temel dinamiklerden biri, hiç şüphesiz ki mistik kültürdür. 
İslâmlaşmanın tamamlanmasıyla, Urfa’da yeniden bir canlanma gerçekleşmiştir.  Bu canlanış 
göçebe kökenin genlerine uygun bir rota çizmiştir. Söz konusu canlanma kitabî İslâm ağırlıklı 
olmayıp (medrese ağırlıklı olmayıp) daha çok mistik bir formda (züht ve tasavvuf ağırlıklı) 
gerçekleşmiştir. Kentteki mistik kültürünü besleyen unsurlar züht hayatı, Melâmîlik, fütüvvet 
ve tarikat kültürüdür. Urfa’daki söz konusu kültürel unsurların toplum ve coğrafya üzerindeki 
etkileri hakkında gerçek ilişkiye dair bilgisizliğimiz devam etmektedir. Bu çalışmamızda 
kaynaklarımızın yetersizliği ve söz konusu kültürün Urfa’da kördüğümleşmesine rağmen 
mümkün mertebe çözümlemeye çalışacağız. Wittek, Köprülü ve Barkan Anadolu’daki 
şehirlerin İslâmlaşmasında halkın dinî inançlarının temsilcisi olan dervişler ve Horasan 
erenlerinin önemli rolü olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir1. Urfa’nın genel karakterinin 
ve düşünce tarzının oluşmasında Şeyh Mes’ud (sarnıç kitabesi 1183), Bediüzzaman Ahmed 
el-Hemadanî, Şeyh Mesleme b. Na’me es-Serucî (öl. 1170), İmam Sekkaki olarak bilinen 
Ebu Yusuf b. Siracuddin (öl. 1229), Şeyh Hayat el-Harranî (öl. 1185) ve Şeyh Muhammed 
Zehraveyh, Halvetî tarikatının Urfa halifesi Şeyh Ramazan Şânî (ö.1665)2 Sakibiye tekkesinin 
banisi ve şeyhi Kadirî şeyhi Sakıb Efendi3 (ö. 1873), Kadîri tarîkatı şeyhi Dede Osman Avni 
(ö. 1883)4, Nakşî tarikatının Müceddidiye koluna mensup mutasavvıf ve âlim Nebih Efendi 

1  Ö. L. Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda bir İskân ve kolonizasyon metodu olarak Vakıflar ve temlikler”; I. İstila devirleri-
nin kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler” Vakıflar Dergisi, II, 1942, s. 255-353; Boratav bu rivayetten Köroğlu destanın-
da İskender efsânesinin ve Gılgamış destanının motiflerinin kullanıldığı kanaatindedir. Bkz. Boratav, “Türkler’de Hızır”, İA; 
Ocak, s. 191-197..

2  Bk. Urfa Şer’i Mahkeme sicilleri, Milli Kütüphane, defter arşiv no. 221. 

3  Bedri Alpay, Urfa Şairleri I, Urfa 1986, s. 192

4  Urfa Şer’i Mahkeme Sicilleri, Defter arşiv no. 227.
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(ö.1789)5. Hâlvetî Şeyhi Ramazan Şani Efendi’nin vakfiyesinde 1658’de Urfa Mevlevî şeyhi/pîr 
olarak ismi geçen Mevlânâ Ali Dede, 6  Şâzelî tarîkatı şeyhi Şâzelî Ali Dede (ö.1661), Hindiye 
tekkesi şeyhi İmam Efendi İbn Gulam Muhammed İbn Cuma (ö.1896), Hasan Paşadişah 
Camisi zaviyesinin 1658 yılındaki postnişini Siverekli Mevlânâ Mahmud Efendi gibi zahidler 
önemli bir konuma sahiptir.    

Urfa’daki mistik kültürü kurumsal bir kimliğe de sahiptir. Nitekim Urfa’daki tarikat kültürünü 
besleyen Fütüvvet, Vefâiyye, Melâmîlik, Kadirilik, Halvetilik, Nakşibendîlik, Rufailik ve benzeri 
sûfî teşekküllerini büyük mistik bir okul olarak görmek gerekir. Urfa’da dal-budak salan bu 
grupların öğretileri, hem bazı mekânlara ad olmuş (Mecma’-ül Bahr gibi) hem de sosyal 
ve iktisadî hayatı, derinden etkilemiştir. Bu nedenle toplumsal hayatın kapalı bir takım 
yönleri, mekân isimlerin arka planlar ve sosyoekonomik hayatı şekillendiren sistemlerin 
anlaşılmasıyla açığa çıkacaktır. 

Bâtıni Bir Sembol Mecma’-ül Bahr 

İslâm kent kültürünün oluşmasına katkı sağlayan kavramlardan biri, Mecma’-ül Bahr’dır. Bu 
ifade, heterodoks Mecma’-ül Bahreyn kavramının ortodoks formudur. İslâm mistizminde 
“bahr”/“deniz” vahdet sembolüdür. İslâm’da “Birlik” temel postüla olduğu için “Vahid ve 
Ehad”lık sembollerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden mistik kimlikleriyle ön plana 
çıkan şehirlerde su/deniz vahdeti sembolize etmiştir. Urfa ve Halep gibi tarihi kentlerin tarihi 
kent dokusunun yoğun olduğu bölgelerde, Mecma’-ül Bahr kanalları yer almaktadır. Hem 
Urfa’da hem de Halep’te yer alan bu kanal, her iki kentin mistik kültürünün yoğunluğunun 
da bir göstergesidir. Urfa’da yer alan Mecma’-ül Bahr kentin Balıklıgöl ve çevresindeki mistik 
adada yer almaktadır. Bu ada da Mevlüd-ü Halil, Rızvaniye, Hasan Padişah vb. ibadethanelerle 
zaviyeler, tekke ve medreseler yer almaktadır. Mecma’-ül Bahr’da en az bu mekânlar kadar 
derinliğe sahip bir mistik kültür öğesidir. Bu kavram hakkında hanefi âlimi İbni Saatî Ahmed 
bin Ali Balebekî’nin (öl. 1230) Mecma’ül-bahreyn ve Mültekanehreyn adlı çalışmasıyla bilgi 
sahibi olmaktayız. Söz konusu eserin bir şerhi de bulunmaktadır. Sultan Nureddin Zengi’nin 
himayesinde olan Muhammed bin Ali saat imalinde mahirliğiyle tanınan bir ilim adamıdır. 
Nureddin Zengi’nin emriyle, Şam’da camii kebir kapısındaki saatleri yaptığı kaynaklarda ifade 
edilir. Bu nedenle Urfa’nın Mecma’-ül Bahr kavramıyla, 1146’da Nureddin Zengi’nin Urfa’yı 
fethetmesiyle tanışmış olduğu ihtimal dâhilindedir. Mecma’-ül Bahr’ı Ortodoks; Mecma’-ül 
Bayreyn’i ise Heterodoks İslâm dervişlerince kullanılmış olmalıdır. Mecma’-ül Bahr Mecma’-ül 
Bayreyn’e göre Ortodoks İslâm’a daha yakınlaşmış bir kavram olarak değerlendirmek gerekir.  

Bu mistik kavram, Urfa’da sadece Balıklıgöl’den başlayıp şehrin pazarlarından, evlerinden, 
câmi avlularından Harran ovasına geçen bir kanalın ismi olarak hafızalarda kalmıştır. Mecma’ 
Arapça toplanma yeri demektir. Sevdanın mutlak toplanma yeri, mutlak cemal hazretidir. İki 
denizin toplanma yeri “mecma’ül-bahreyn” dir. Burada imkân ve vücûb denizleri birleşmiştir. 
Yine burada, kevnî hakikatlerle, ilâhî isimler bir araya gelmiştir ve onun için buraya mecma’ül-
bahreyn/bahr denilir. Mecma’-ül Bahr veya Mecma’ül Bahreyn kavramlarının ıstılahi anlam ve 
mistik yorumlarına bakacak olursak, Bahr deniz, büyük göl veya nehir; Bahreyn ise iki deniz, 

5 Müceddidiye için bk. H. İbrahim Şimşek, Osmanıda Müceddidilik XII/XVIII. Yüzyıl, Suf Yayınları, İstanbul 2004.

6 Vakıflar Defter no. 2103, s. 144.
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iki göl veya nehir anlamlarına gelmektedir. Mecmâ’ ise toplanılacak yer, kavuşulan yer, nokta 
anlamını içermektedir. Mecma’ül-Bahr ise deniz veya büyük bir suyun kavuştuğu nokta, 
kavuşağı ıstılahına gelmektedir. Tassavufi yorum ise kabe kavseyn mertebesi anlamına 
gelmektedir7.  Bu kavram ise Arapça, ok atılırken yayın elle tutulan odasıyla, sağlı sollu iki 
ucu arasındaki mesafeyi ifâde eden bir terkiptir. Tasavvuf ıstılahında, vücud dairesinde, ibda’, 
iade, inme (nüzul), yükselme (urûc) failiyyet ve kabiliyyet gibi isimler arasında bulunan, 
tekabül bakımından esma ve sıfatın isimlerine ait yakınlığı belirtir. Ancak bu yakınlığın zatî 
değil, sıfatî olduğu da kaydedilir. Bunun üzerinde “ev ednâ” (yahut daha da yakın) makamı 
vardır. Kabe kavseyn, ittisal denilen temyizin bekasıyla beraber, Hak ile ittihaddan; “Ev ednâ” 
ise, ayn-ı cem’deki ehadiyyet-i zâtiyyeden ibarettir. Ev ednâ’da temeyyüz ve itibârı olan 
ikilik, fenâi mahz ve tams-ı küllî sebebiyle, abd ve Hak arasından kalkar. Ayrıca müfessirler 
bu kelimeyi Allah’a yakınlık olarak yorumlamışlardır. Aslında Mecma’ül Bahr veya Bahreyn 
kavramı, Kur’an-ı Kerim’deki Hz. Musa ve Hızır kıssasının Bâtıni yorumunun bir neticesidir. 
Bu yorumun saç ayaklarını Hz. Musa, Hızır-İlyas kültü ile Ab-ı Hayat oluşturmaktadır. Kur’an-ı 
Kerim’de 18. süre olan Keyf süresi 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sürenin 60-82. ayetleri Hz. 
Musa ve Hızır kıssası anlatılmaktadır. Bu âyet metinlerinde anlatılanlar özetlenecek olursa, 
Hz. Musa, bir gün yakını bir gençle birlikte, kendisiyle buluşması emredilen şahsiyetle görüşmek 
üzere yola çıkar. Buluşma mevkii “iki denizin birleştiği yer” (Mecma’ül Bahreyn) dir. Hz. Musa 
burasını tanıyabilmek için, yanına azık olarak aldığı balıktan yararlanacaktır. Ancak balık 
canlanıp denize kaçar. Bu bir işarettir. Hz. Musa’nın arkadaşı genç, deniz sahilinde uğradıkları 
bir kayanın yanında balığın denize kaçtığını ona haber vermeyi unutmuştur. Yolda acıkıp balığı 
yemek istediklerinde genç olayı hatırlar ve durumu haber verir. Bunun üzerine Hz. Musa tekrar 
o kayaya döner ve gerçekten, aradığı kişinin orada bulunduğunu görür. Bu kişi kendisine Allah 
tarafından rahmet ve gizli ilim verilen bir “kul” dur. Kul buna önce yanaşmak istemezse de ısrara 
dayanmaz. Böylece âyet metinlerde anlatılan olayları birlikte yaşarlar. Sonunda Kul, olayların 
sırlarını Hz. Musa’ya açıklayarak bunları Allah’ın emri üzerine yaptığını anlatır8.  Hz. Musa’nın 
buluştuğu genç Hızır’dır. Hızır’la buluşacakları o kayanın dibinde bir çeşme (ayn) vardı ki, 
buna “Hayat Çeşmesi (Aynu’l Hayât) deniyordu. Bu suya isabet eden her şey dirilmektedir. 
Canlanan balığa da bu sudan isabet etmiştir. Tarih boyunca toplum balık ve hayat 
çeşmesi kavramlarıyla ilgili olarak pek çok folklorik malzemeyle zenginleştirilmiş efsaneler 
geliştirmişlerdir. Nitekim benzer bir anlatı Urfa’da dile getirilmektedir9.    

Kıssanın hem zahiri hem de Bâtıni yorumları yapılmıştır. Nitekim İbn’ül-Arabî Musa’yı 
kalb, fetâsını(genci) nefs, Mecmau’l-Bahreyn’i cisimle ruhun birleştiği vücut, Hızır’ı da akl-ı 
kudsî olarak yorumlamıştır10. İbn’ul-Arabî Musa-Hızır kısassı ile Mecma’-ül Bahr/Bahreyn 

7 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997,  s. 65, 595.

8 Kur’an-ı Kerim’de geçen Hızır ve İlyas kıssasının değerlendirmesi için bkz. Ocak, İslam-Türk İnançlarında, s. 43-52 

9 Urfa’da da halk arasında folklorik unsurlarla zenginleştirilmiş benzer bir kutsal su ve balık anlatısı bulunmaktadır. Bu 
anlatıya Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde yer vermiştir. Ünlü seyyah Halil-Ür Rahman Camiisinden bahsederken İb-
rahim Halil tekkesinin içinde yer alan kaynakdan bahsetmektedir. Bu su kaynağı Nemrud’un Hz.İbrahim’i atmak için 
yaktırdığı ateşin olduğu yerden çıkmıştır. Anlatıya göre, IV. Sultan Murad, Bağdad seferine giderken bu tekkeyi ziyaret 
etmiş, gölden iki balık yakalatarak kulaklarına birer altın küpe takmıştır. Evliya Çelebi yedi gece, yedi gün bu tekkenin 
ziyaret edilmesi halinde dileklerin kabul edileceği inancından bahsetmektedir. Saf suyundan içenler ise Allah’ın emri 
ile şifa bulurlar. Şanlıurfa halkı, Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği, bu kaynak suyu “Ağ Balık” adıyla ziyaret edilmektedir. 
Halk arasında dilek yazılan kâğıtlar suya atılmakta, Ak Balık’ın kâğıdı kapıp götürmesi halinde, dileklerin gerçekleşeceği 
inanışı yaygındır.

10  Muhyi’d-Din b. el-Arabî, Tefsîru’l-Kur’anî-l Kerim, I, Beyrut 1968, s. 766-722
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arasındaki bağlantıya işaret etmektedir. İbn’ül Arabî’nin mecma’-ül Bahr/bahreyn’i cisimle 
ruhun birleşmesi tasvirine benzer bir yorum, Seyyid Hüseyin Nasr’da da görülmektedir. 
Nasr iç ve dışın birbirine yolculuğu olarak yorumlamıştır. Ona göre Şiilikte tasavvufa ek 
olarak zahir ve batın genel dini doktrinler ve uygulamalar çerçevesi içinde birleştirilmiştir. 
“Sünnilikte bile tasavvuf, zahir ve batın arasında bir ara bölgedir ve tasavvufun iç 
öğretilerinin toplumun bütünündeki yansıması ve zenginliklerinin tadılması denebilecek 
bir dini doktrinler ve uygulamalar dünyasıdır. Temel olan iç boyut dışa göre içe yönelikse 
ve dış da içe yapılacak yolculukta temel ve başlangıç noktası olarak gerekli ise, Tanrısallığı 
tecrübe etmek de ancak Tanrı’nın aşkınlığının bilincine varmak temeli üstünde mümkün 
olabilir. Yaşamı içselleştirmek ve iç boyutun farkına varmak için, kendisini kurtarmak ve 
geri Birlik sahillerine çıkarmak için, tabiatı gereği çokluk okyanusunun dalgaları üzerine 
kutsal bir biçim vuran ibadetleri yerine getirmek zorundadır”.11 Nasr ibadeti merkeze 
alarak cisimle ruhun birleşmesini ve Birliğin aşkınlığının farkına varma olarak tasvir eder. 
O, ibadeti insanı ayrılık ve dışlaşma dünyasından birlik ve bizzat insan yaşamını belirleyen 
ritimle birleştiren kutsal bir yelken olarak görmektedir12. Nasr’ın batın (iç) ve zahirin (dış) 
birleşmesiyle ibadetle ayrılık ve dışlaşma dünyasının birlik dünyasının birleşmesi yorumu 
Mecma’ül Bahr/Bahreyn yorumlarıyla paralellik arzetmektedir. Mistik İslâm yorumunda, 
iki denizin birleştiği yer anlamına gelen Mecma’-ul Bahreyn, Rahman suresinde “Meracel 
Bahreyn” olarak geçmektedir. Bu ayet “Allah, iki denizi birbiriyle kavuşmak üzere salıverdi” 
mealindedir. Aralarında birbirine karışmamak üzere bir engel (berzah) vardır. O iki denizden 
inci ve mercan çıkar. Heterodoks İslâm kültürüne göre, Mecmaul Bayr/Bahreyn’den kasıt, Hz. 
Aliyel Mürteza ve Fatımat’üz-Zehra’dır. Aralarındaki berzah13, Hz. Muhammed Mustafa’ya 
tekabül eder. O iki denizden çıkan inci ve mercan ise Hz. Hasan ve Hüseyin’e remizdir. Söz 
konusu duruma örnek olabilecek Heterodoks İslâm yorumunun izlerini taşıyan bir kitabe, 
Urfa’da Fesadı hanında yer almaktadır14. 

Mecma’-ul Bahreyn aynı zamanda Kehf suresindeki ifadesiyle Hz. Hızır ve Musa’nın 
buluşma noktasıdır. Bu makama Cem’ül Vücud (Birlik Makamı) denilir. Burada Musa ilmi, 
Hızır ise hikmeti temsil etmektedir. İlim, Hikmetle cem olup birleştiğinde anlam ve derinlik 
kazanmaktadır. Tasavvuf ehli, Mecma”-ul Bahreyn’i eserlerinde farklı Bâtıni yorumlarla 
değinmişler. Mistik yorumda Mecma’-ul Bahreyn’den maksat, zahiri ilim denizi olan Hz. Musa 
ile bâtınî ilim denizi Hızır’ın birleşmesidir15. Sufiler Hızır ile ilgili yorumlarında ilm-i ledünnî 
ilmin16 mahiyetini tartışırlar. Neticede, bir takım riyâzat ve mücahedelerle bu ilmi elde 

11 S. Hüseyin Nasr, İslam’da Düşünce ve Hayat, İstanbul 1988, s. 277-278.

12 S. Hüseyin Nasr, s. 279.

13 Berzah (بببب), Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, kıstak 
anlamına gelmektedir.

14 Şark İş (Fesadı) hanının kitabesi Urfa’daki heterodoks İslam yorumunun izlerini göstermesi açısından kayda değerdir. 
Kitabe: 

“ya müfettiha’l ebvab (Ey kapıları açan Allah)
iftah lena hayre’l bab (bize hayır kapısını aç) 
li hamsetün Ütfi biha harre’l vebai’l-hatime (Yıpratıcı veba, kolera ve benzeri hastalıklardan korunmak için üflediğim beş 

ismim var)
el-Mustafa ve’l-Murtaza ve’ bnahuma ve’l fatıme” (Mustafa, Murtaza (Ali) ve onun iki çocuğu (Hasan-Hüseyin) ve Fatıma’dır)

15 Kadı Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, II, s. 19; Şevkânî, III, s. 287; Ocak, s. İslâm-Türk İnançlarında, 52

16 Tasavvuf ehli, duyu, akıl ve tecrübe dışında, bir de ilm-i ledün’den bahsederler. İlm-i ledün, vehbî bir ilimdir. Hz. Hızır’ın 
ilminden bahseden ayetteki “Ledün” kelimesinden hareketle, bu isim verilmiştir. (Kehf Sûresi, 65). Böyle bir bilgi, özel bir 
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etmenin mümkün olduğunu ileri sürer. Hızır’ın Hz. İbrahim devrinde yaşayıp onunla birlikte 
Babil’den göç ettiğine dair rivayetler mevcuttur17. Hayat Çeşmesi’nden sıçrayan sularla 
canlandığı yolundaki izahlar18, folklorik öğelerle zenginleştirilmiştir. İslâm toplumunda 
bazı destanlar da aynı yolla mistik kültürde kullandıkları görülmektedir. Bu destanlardan 
biri Gılgamış destanıdır.  Gılgamış Mezopotamya’da güçlü bir kraldır. İlahi menşeli Engidu 
ile arkadaş olur. Fakat bir müddet sonra onun ölümüyle çok perişan bir hâle düşer, derin 
bir ıstırap yaşar. Gılgamış, arkadaşı Engidu’yu yeniden hayata döndürmek için çare arar. 
Sonunda ebedî hayata kavuşturan bir ot bulunduğunu öğrenir. Bu otun yerini yalnız bir 
kişi bilmektedir. O da, nehirlerin birleştiği yerde oturmakta olup ebedî bir hayat sürmekte 
bulunan hâkim Utnapiştim’dir19. Bu terim, Necm Suresi’nin dokuzuncu âyetindeki “fekâne 
kâbe kavseyni ev ednâ” (İki yay kadar yahut daha yakın oldu) ifadelerinden alınmıştır20. 

Musa-Hızır kıssası ile Mecma’-ül Bahr’ın ilgili yorumların Urfa ile bağlantısına gelince, 
Musa-Hızır kıssası tasavvufun hüviyetini yeni kazanmaya başladığı IX. Yüzyıldan itibaren 
tasavvuf çevrelerinde özel bir ilgiye mazhar olmuştur. Urfa tarih boyunca genetik bir mistik 
anlayışının hâkim olduğu bir kenttir. Nitekim tarihsel olarak bunun izlerini hem pagan ve 
Hıristiyanlık hem de İslamî dönemde görmek mümkündür. Nitekim Urfa fatihi Nureddin 
Zengi’nin himayesinde olan İbni Saati Muhammed bin Ali Balebeki’nin (öl. 1230) Mecma’ül-
Bahreyn ve Mültekanehreyn adlı çalışması, söz konusu mistik kültürünün Zengi dönemine 
uzandığını göstermektedir. Urfa güçlü bir Kadiri, Melami, Nakşibendî, Rufai, Halveti, Mevlevi 
ve gizli bir heterodoks İslâm yorumunun izlerini taşımaktadır. Bu gruplara mensup dervişler, 
söz konusu tarikat önderlerin eserleri, virtleri ve sohbetleriyle şekillenmişlerdir. Tarikat 
önderlerinin kitaplarındaki kimi yorumlar, dervişlerin yaşadıkları şehirleri ve halklarının da 
şekillenmesine neden olmuştur. İbn Cübeyr, Musul, Diyarbakır, Diyar-ı Rabia’dan başlayarak 
Şam’a kadar olan bölgede yaşayan insanların mistik kültüre yatkın bir karakterde olduklarını 
vurgulamaktadır. Ona göre bölge insanı yumuşak tabiatlı, mu’tedil ve yabancıları seven, 
fakirleri koruyan kişilerdir, yolu buraya düşen fakir ve kimsesizlerin yanlarında azık taşıma 
ihtiyacı duymadıkları, bölge halkının cömertlikte meşhur olduğunu belirtir. Bölgede pek çok 
dindar, zâhid ve dağlarda Allah için inzivaya çekilen birçok kimsenin olduğunu vurgular.21 
Bu dönemde Harran’da iki tekke22 Urfa’da altı tekke ve zâviye, Birecik’te yedi tekke, Rum Kale 
(Halfeti) de on sekiz tekke, Suruç’ta bir tekkenin varlığından söz edilmektedir.23 Yukarda ifade 
edildiği gibi Urfa’da mistik kültürün tarihi kökenleri nerdeyse tasavvufun sistemleşmesiyle 
yaşıttır. Nitekim Harranlı hadis ve fıkıh âlimi Hamid b. Hamid Ebu’l -Fadıl el-Harrânî 
Kadirî’dir. Ebu’l el-Fadl uzun yıllar Bağdat’da Şeyhi Abdulkadir Geylânî (ö.1165)’nin yanından 

bilgidir. Bu bilgi, olayların iç yüzüne vukufiyeti sağlar. Bir çeşit gayb bilgisi, sırlar bilgisidir. İnsan kalbi, çok hassas alıcılar 
manzumesidir. Zikir, fikir, riyazet gibi esaslarla kalp şeffaflık kazanır, letafet kesp eder. Hakikatler âlemine parlak bir ayna 
haline gelir. Böylece, bir kısım hakikatler, sırlar o kalbe akseder. Hassasiyeti ve şeffafiyeti nispetinde bazı tecellilere maz-
har olur. Bkz. İmam-ı Gazali, İhyau Ulûmi’din, c. III, “Acaibul- kalb” 

17  Taberi, Tarih I, s. 543.

18 Ahmet Yaşar Ocak, İslam Türk İnançlarında, s. 54; Halk inançlarının farklı yansımaları için bkz. Yaşar Kalafat, Halk İnançları 
ile Bektaşiliğin Yakın Ortadoğu Türevleri, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt 93,Sayı,184,Ocak Şubat, İstanbul 2010.

19 Ahmet Yaşar Ocak, s. 54. 

20 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.141.

21  İbn Cübeyr, ss. 219-222.

22  İbn Şeddâd, ss. 40-45.

23  1312 Tarihli Halep Salnamesi, s. 255, 259, 262.



98

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

ayrılmamıştır. Harran’a yerleştiği ve Nureddin Zengî’nin onun adına Harran’da bir medrese 
yaptırdığı ifade edilmektedir.24 Kadirilik dışında Urfa’da kök salıp dal budak veren tarikatlar 
arasında Halvetî, Şâzelî, Nakşîbendî, Rifâî, Mevlevî ve Melâmîlik yer almaktadır. Nitekim XV. 
Yüzyılda Kadirîlik tarikatının Anadolu’da en önde gelen siması ve güçlü bir tasavvuf şairi 
Eşrefoğlu Rûmî, Müezekki’n-Nüfûs adındaki tanınmış eserindeki bir faslı Hz. Musa ve Hızır 
kıssasına ayırmıştır. Hacı Bayram-ı Velinin halifelerinden Ahmed Bican’ın Envâru’l Âşikîn de de 
kıssa hikâye edilmiştir. Halveti Niyazî-i Mısrî’nin Risale-i Hızriyye’de kıssanın Bâtıni bir yorumu 
yer almaktadır25. Mecma’-ül Bahr veya Mecma’-ül Bayreyn kavramları hem Ortodoks hem 
de Heterodoks İslâm dervişlerince kullanılmıştır. Mecma’-ül Bahr Mecma’-ül Bayreyn’e göre 
Ortodoks İslâm’a daha yakınlaşmış bir kavram olarak değerlendirmek gerekir. İbn Saatî’nin 
es erinde Ortodoks yorum ağırlıklı iken; Hayâlî ve Harâbî’nin nefeslerinde Heterodoks yorum 
ağırlıktadır. 

Mecma’-ül Bahr/Bahreyn’in Bektaşî-Kızılbaş nefeslerinde de görülmektedir. Özellikle XVI. 
Yüzyılın tanınmış şairlerinden Hayâlî Beğ 26; 

“Ol leb Hızr’ı ile hem reh Mecma’-ül Bahreyn’i seyr etdüm

 Fenâ gerdinden emvâc-ı havâdisden emân buldum”27

Ayrıca XIX. Yüzyıl şairlerinden Harâbî’nin28 şiirlerinde görülmektedir.  

      “Mecma-ül Bahreyne Vardığım Zaman 
       Hızrı Bulup Candan Kölesi Oldum 
       Ledün ilmin Bana Eyledi ihsan 
       Sırrı Sırrullahın Tamamı Oldum”29

Kıt’alarında Mecma’-ül Bahr’ın/bahreyn Bâtıni bir yorumu dile getirilmiştir. Bâtıni/Heterodoks 
yorum yer yer halk arasında anlatılan menkıbelerde de görülmektedir.   Böyle bir yorumdan 
P. N. Boratav, Köroğlu Destanı adlı eserinde destanın Urfa rivayetinden anlatırken ifade 
etmektedir. Ona göre Urfa rivayetinde, Köroğlu’nun oğlu Hasan Beğ eşkıyalığa giderken 

24  Necati Avcı, “Harran ve Bilinmeyen Bazı Harranlı Din Âlimleri”, E.Ü.İ.F.D. sayı 8, Kayseri 1992, s. 270.

25 Bkz. Müzekki’n-Nüfûs, s. 302-305; Envâru’l-Âşıkın, s. 111-113; V.l. Menage, “Bîdjân Ahmed”, El.; Risâle-i Hızriyye-i Cedîde, 
v. 35a; Risâle-i Hızriyye-i Kadîme, v. 32b; Divan-ı Kebir, hz. A. Gölpınarlı, İstanbul 1957, I, s. 166; değerlendirme için bkz. 
Ocak, 165-174..

26 (?-1557) Divan şairi. Vardar Yenicesi’nde doğdu. Asıl adı Mehmed. Düzenli bir eğitim görmedi. Gençliğinde rint ve başı-
boş bir hayat yaşamış, kalenderi dervişleri ile dolaşmıştır. İstanbul’a gelince, şiirleri İle Defterdar İskender Çelebi, Sadra-
zam İbrahim Paşa ve Kanuni’nin dikkatini çekmiş, ra hat bir hayata kavuşmuştur. Hâmîlerinin ölmesi üzerine Kanuni’den 
bir Rumeli sancakbeyliği alıp İstanbul’dan uzakla şır. Edirne’de ölmüştür. Hayalî rint meşrebi, ince hayalleri, yerli renkleri, 
samimî ifadesi ile XVII’ınci asır şâiridir. Tasavvufi terimlerini sık sık kullanırsa da mutasavvıf bir şâir sayıl maz. Şiirindeki 
tasavvuf neşvesi, samimilik, rintlik, incelik, dünyaya ve onun nimetlerine değer vermeyiş gibi özellikle rine bakılarak İranlı 
Şâir Hâfız’a benzetilmiştir. Dîvan’ı Ali Nihat Tarlan tarafından bastırıldı (1945). 

27 Hayâlî Beğ Dîvanı, neşr. A. Nihat Tarlan, İstanbul 1945, s. 33;Ocak, 182..

28 Harâbî (1853-1917) İstanbul’da doğdu. Asil adi Ahmet Edip’tir. Harabi sonradan şiirlerinde kullandığı mahlastır. Küçük 
yaşlarda tasavvuf ve bu konudaki eserlerle ilgilendi. Zamanla kendi de şiir yazmaya başladı. Çok genç yaşında, Merdiven 
Köyü Bektaşi Tekkesinde M. A. Hilmi Dede Babaya ikrar verip tarikata girerek Bektaşi olan Harabi yaşamı boyunca bu 
ikrara sadık kalıp, şiir ve nefesleri ile Bektaşi edebiyatının en güçlü ustalarından biri oldu. Şiir ve nefeslerinde Yunus Emre, 
Nesimi, Kaygusuz ve Pir Sultan’tan etkilenmiştir. 

29 Abdulbaki Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul 1963, s. 169; Ocak,175-176. 
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Hoca Hızr’a rastlanmıştır. Hızır onun arkasını sığayarak kendisine güç verir. Bir keresinde 
attan düşüp tam ölecekken Hızır kurtarır; Çin’e giderken önüne çıkarak başarılar dilediği30 
bildirilmektedir. 

Sonuç olarak bugün Urfa’da Mecma’-ül Bahr kavramının Balıklıgöl ve çevresindeki kutsal 
alanın bütünlüğü içindeki yeri, sadece somut bir anlamdan ibarettir. Mecma-ül Bahr’ın 
soyut anlamı kentin hafızasından silinmiştir. Artık Mecma’-ül Bahr Urfa’nın XII. yüzyıldan 
itibaren İslâmla yoğunlaşmasıyla tanıştığı bir kültürden ziyade, Balıklıgölden başlayıp 
Harran ovasına uzanan bir kanalın adıdır.31 Hâlbuki söz konusu kavram başlangıçta soyut 
(mânâ) bir anlam ifade etmekteydi. Bu ilk anlam, Urfa’nın kültürel yoğunluğunu da ifade 
etmektedir. O Bâtıni dünya anlayışının bir sembolü idi. Gönül ile görüp lisan ile anlatmayı 
içermekteydi. Cisim ile ruhun vucudda birleşmesini ifade ediyordu. İç boyutun farkına 
vararak Birlik denizine ulaşmayı, sevgililerin buluşmasını, ıstırapla kemalleşmeyi, sevgili 
için feda edilen canları anlatmaktaydı. Osmanlı sonrası yaşanan büyük kültürel travmanın 
yıkıcı etkisiyle, Anadolu’nun birçok kentinde olduğu gibi Urfa’da da mânânın yerini madde 
almıştır. Bu dönemde kentte mistik kültürün izleri silindiği bir yozlaşma süreci başlamıştır. 
Osmanlı sonrasında şehir, tasavvufi zihniyette hoyratlığın hat safaya uğradığı bir süreci 
yaşamıştır. Mistik yoruma ait ne varsa unutulmuş veya yozlaştırılmıştır. Adeta kentte mânâ 
buharlaşmış, geriye madde kala kalmıştır. Geriye sadece somut (madde) bir içeriği ifade 
eden Mecma’ül-Bahr ismi kalmıştır. Bu kavram ise daha çok dünyanın, dünyevîleşmenin 
bir yansımasımasıdır. Bu dönemde soyut kavramları konuşamayan, sadece yoz bir somut 
üzerinden kekeleyen bir kent kültürüne geçiş başlamıştır. İlkinde iç yolculuklar ve derinlik, 
ikincisinde masiva ve egemenlik duygusu hâkimdir. İkinci mânâ derinlikten uzak, sathi ve 
dünyevîleşmeyi ifade etmektedir. Belki de en vahimi somut anlamıyla Mecma’-ül Bahr’ı bu 
haliyle bile, ancak toplumun küçük bir kesimince bilinmesidir…   

30 P. N. Boratav, Köroğlu Destanı, s. 89.

31 Pek çok şehirde su, kanallar ve arklar vasıtasıyla şehir inde sokak skak dolaştılmıştır. Şehir meydanlarında, mabetlerde, 
değirmenlerde, debbağhanelerden geçerek şehrin tarlalarına akıtılmıştır. Urfa’da bu tür kentlerden biridir.  Urfa’daki su 
kaynaklarından biri de Eski Kahriz’dir (Urfa’da eski keriz olarak ifade edilir) Kariz suyun şehre yer altı kanallarıyla geti-
rilmesine denir. Kentin İslam-Türk hâkimiyetine geçmesiyle Roma döneminde yapılan su kanalı kullanılmış bu kanalda 
Eski Kariz olarak kullanımına devam edildiği görülmektedir.  
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The concept of a mystical City of Islamic: Mecma’-ul-Bahr

Abdullah Ekinci 

Abstract

One of the concepts of Islam to contribute to creating urban culture, Mecma’-ul Bahr’dır. This expression is a 
form of orthodox concept of heterodox Mecma’-ul-Bahrain. Historic cities such as Urfa and the historic city 
of Aleppo in areas with dense tissue, the channels are Mecma’-ul-Bahr. Both in Urfa and Aleppo, this channel, 
both in the city’s mystical culture is an indication of the density. 

Key Word: Islam, City, Mecma’-ul-Bahr, Urfa and Halep

İslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecma’-ül Bahr

Abdullah Ekinci 

Özet

İslâm kent kültürünün oluşmasına katkı sağlayan kavramlardan biri, Mecma’-ül Bahr’dır. Bu ifade, heterodoks 
Mecma’-ül Bahreyn kavramının ortodoks formudur. Urfa ve Halep gibi tarihi kentlerin tarihi kent dokusunun 
yoğun olduğu bölgelerde, Mecma’-ül Bahr kanalları yer almaktadır. Hem Urfa’da hem de Halep’te yer alan bu 
kanal, her iki kentin mistik kültürünün yoğunluğunun da bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Islam, City, Mecma’-ul-Bahr, Urfa ve Halep
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Roma Kaynaklarında Regnum Abgarı 
(Osrhoene) ve Edessa Mö 132-244

Hatice P. Erdemir
Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı 
Başkanı.
Halil Erdemir
Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu‚ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

Antik Kaynaklar

“Verba volant scripta manent-söz uçar yazı kalır” anlayışını şiar edinmiş eğitimli, kültürlü 
Romalılar, etraflarında kendilerini etkileyen hadiseleri özenle yazıya geçirmişler ve 
günümüz okurunun geçmişi anlamasını sağlayarak, günümüzü anlamlandırmasına katkıda 
bulunmuşlardır. Roma’nın uzandığı ve ulaştığı pekçok yer gibi, Edessa ve çevresi hakkında 
da çeşitli vesilelerle bilgiler veren bu eserlerin sayıları az değildir. Ancak burada, bu hususta 
klasikleşen ve konumuza ışık tutan belli başlı yazılı eserler ve içeriklerinden bahsetmek, 
kaynaklarla sundukları bilgiler arasında bağlantı kurulması bakımından faydalı olacaktır. 

46-120 yılları arasında yaşadığı düşünülen Hellen kökenli tarih, biyografi ve deneme yazarı 
Mestrius Plutarchus, okuyucuya ahlâk dersi vermeyi amaçlayan Bioi Paralelloi (Paralel 
Yaşamlar) adlı eserinde, ünlü Hellen ve Romalı devlet adamlarının hayatlarını birer çift 
halinde karşılaştırmalı ve birbirlerine paralel olarak incelemiştir. Yine Moralia (Ethica/Ahlâk) 
adlı eseri de, bu çalışmanın devamı gibidir. Ancak devlet adamlarının biyografileri bu 
çalışmada tek tek ele alınmaktadır. Her iki çalışmada da Plutarchus, kendisinden önceki ve 
kendi dönemindeki devlet adamlarının icraatlarını, tarihi olaylarını anlatırken mekânları da 
özenle ele almış ve kaydetmiştir.

56-117 yılları arasında Roma’da yaşamış hatip, avukat, senator ve tarih yazarı Gaius Cornelius 
Tacitus’un Annales (Yıllıklar) adlı eserinde de Augustus’un ölümünden (14) Nero’nun 
ölümüne kadar (68) yine kronolojik sıra dâhilinde bilgiler serdedilmiştir. 69-75 yılları arasında 
bir tarihte doğmuş ve 130’dan sonra ölmüş olan Gaius Suetonius Tranquillus’un, Hadrianus 
döneminde yazıldığı tahmin edilen De Vita Caesarum (Oniki Sezar’ın Hayatı) adlı eseri, 
Romalı devlet adamlarını (fiziki tasvirleri, hayat hikâyeleri, kehanetleri, aileleri ve devirlerinin 
önemli tarihi olaylarını belirli bir kronololik sıra içinde) anlatırken ele aldığımız bölgede 
geçen faaliyetlerini de çalışmasına aktarmıştır.

155-164 yılları arasında bir tarihte doğduğu düşünülen Romalı tarih yazarı ve kamu görevlisi 
Claudius Cassius Dio, Historia Romana’da (Roma Tarihi), Aeneas’ın İtalya’ya gelerek Roma’yı 
kurmasından 229 yılına kadar geçen süreyi tarihi olayların seyrini takip ederek ele almıştır. 
Yirmi iki yıl içerisinde yazıldığı düşünülen seksen kitabı, Roma tarihi hakkında ayrıntılı bir 
bakış açısıyla, tam ya da parçalar halinde günümüze kadar ulaşmıştır. Diğer Romalı tarih 
yazarları gibi Dio da, olayları ve icraatları etkilediği yönleriyle coğrafya ve mekânlar hakkında 
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ayrıntılı bilgiler vermiştir.

4. yüzyılda yaşamış olan Eutropius’un aslı Latince olarak 350-370 yılları arasında yazılmış 
olan Breviarum Historiae Romanae (Roma Tarihinin Özeti) eseri de, daha önceki klasik 
dönem yazarlarının eserlerindeki bilgileri esas alarak kronolojik sıra dâhilinde kendisinden 
önce yaşanmış olayları ve imparatorların faaliyetlerini özetle ele almıştır.

Strabon (MÖ 64-24) Geographica (Coğrafya) ve Gaius Plinius Secundus Maior (23-79) 
Historia Naturalis (Tabiat Tarihi) adlı eserlerinde yine şehir hakkında bölgedeki konumu 
itibariyle kısa bilgiler vermişlerdir. Ayrıca 66-73 yılları arasında Romalılar tarafından tanınmış 
Yahudi Josephus Flavius ve Eusebius Pamphili olarak da tanınan ve Caesarealı bir Hıristiyan 
olan Eusebius (260-340) gibi yazarlar da şehrin askerî ve siyasî durumu olduğu kadar dinî 
durumu hakkında da bilgiler vermişlerdir.

Giriş 

“Sol oritur in oriente-güneş doğudan doğar (ya da ex oriente lux-ışık doğudan yükselir” 
özdeyişi, Eskiçağ’da batıyı temsil eden Roma dünyasına göre, Asia Minor’den başlayarak tüm 
Doğuyu, Doğu’nun gelişmişliğini ve zenginliklerini ifade etmiş ve günümüz Batı dünyası 
başta olmak üzere tüm bilim dünyası tarafından da kabul görmüştür. Romalı komutanların 
Doğu’da başarılar elde etme merakına, Romalı yazarların çeşitli sebeplerle onların hayatlarını 
ve icraatlarını yazma geleneği eklenince Romalı siyaset adamlarının Doğu’daki faaliyetlerini 
anlatan yazıları ortaya çıkmıştır. Günümüzde bir yandan Roma tarihinin kahramanlarını 
ve olaylarını ayrıntılı olarak öğrenmemize yardımcı olan ilgili eserler, hadiselerin geçtiği 
coğrafya ve mekânlar hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağlamaktadır. Bu eserler, mekânı 
anlamlandıranın, tarihi yapanın ve yazanın insan olduğu düşüncesinin de altını çizmektedir. 
Diğer taraftan, bu çalışmaların odak noktası genellikle Roma siyasetinin esas konusu olan 
fetihler, fatihler ve süreçte geçen ilgili hususlardır. Roma’nın genişleme politikası devam 
ederken karşılaştığı sorunlar da tek yönlü ve tek unsurlu değildir. Fetih sürecinde özellikle 
Doğu’da beliren yeni dinî gelişmeler tabiî olarak Roma’nın mücadele etmek zorunda kaldığı 
hususlardandır. Özellikle Edessa ve bölge şehirlerinin çok eski dönemlerden itibaren ilahî 
dinlerin ortaya çıktığı ve/veya pekçok dinî hareketliliğin varolageldiği münbit bir bölgedir. 
Musevîlerin kendilerine özgü hareketliliği ve Hıristiyanlığın doğup yayılmasıب ve bu süreçte 
yaşanan dinî gelişmeler Roma dönemi yazarlarının konuları arasında yer. Bu vesilelerle 
mekanlar da imkânlar ölçüsünde ve ihtiyaç duyulduğu kadarıyla Roma siyasî tarihinin bir 
parçası olarak Roma tarih yazarlarının konusu olabilmiştir. Şehirdeki bu hareketli yapı aynı 
zamanda bölgedeki Süryani yazarlar tarafından da kaydedilmiştir.1 Ancak bu çalışmada 
Roma tarih yazarlarının eserlerine yansıyan yönleriyle ve bu eserlerin içerikleri çerçevesinde 
özellikle siyasî tarihi açısından Edessa ele alınmıştır. Bu yönüyle, Osrhoene, Edessa ve çevresi 

<?>  4. yüzyıl dini yazarlarından Eusebius’a göre, 13-50 yılları arasında Edessa hükümdarı olan V. Abgar, halkın anlatımlarına 
göre havarilerden Edessalı Thadeus Addeus (Addai) tarafından bölgede Hıristiyanlığı kabul eden ilk hükümdar olmuş-
tur. İsa Peygamber’in cüzzamı iyileştirdiği haberini alan V. Abgar ile İsa arasında mektuplaşmalar gerçekleştiği iddia edil-
miştir. Ancak diğer rivayetlere göre ise, iki taraf arasındaki aktarımlar karşılıklı görüşmeler şeklinde gerçekleşmiştir. Ab-
gar efsanesi bölgede oldukça tutulmuş ve var olduğu iddia edilen mektuplar Süryanice ve Ermenice olarak Ortaçağ’da 
çeşitli şekillerde taş malzeme üzerinde yazıya geçirilmiştir. Hıristiyan din adamlarına göre, IX. Abgar zamanında devletin 
Hıristiyanlaşmasını hukukî bir zemine oturtmak için bu mektupların uydurulduğu kabul edilmiştir. Bkz. Luke 6:16 ve Acts 
1:13; Cheetham, 1905: 58; Mitchell, 1993:  57; Segal, 1987: 279-280; Jones, 1998: 221. Bu hususta bkz. Gibbon, 1993: I, 
560; Olmstead, 1942: 399; Barnard, 1968: 162,165,167,169; El-Badawi, 2006, 1-16; Markwardt, 2008: 4-8; Ellis, 2012: 100, 
108. 
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sözkonusu olduğunda kaynakların sayısının oldukça fazla ve konuları itibariyle farklı olduğu 
görülmektedir. Roma devrinde Edessa ve Mesopotamia ele alınırken bölgenin Ptolemaios 
ve Seleucos Hellenistik devletleri ile Parth-Roma devletleri ve Armenia bölgesinin askerî ve 
diplomatik konusu olduğu da dikkatten kaçmamaktadır.2

Edessa, Parthların hâkimiyetinde bir şehir olarak, Armenia gibi Roma’nın müttefiki olmamış 
ya da böyle bir arayışa da girmemiştir. Kaynaklarda, Pompeius’un komutanlarından Afranius, 
bölgeye geldiğinde Edessa’nın değil, özellikle Carhhae’ın yardımını aldığı belirtilirken,3 
ancak on yıl kadar sonra Marcus Licinius Crassus Parthlara karşı destek ararken tanımadığı 
bu bölgede Edessa hâkimi Abgar’ın desteğini aldığı belirtilmiştir.4 Ancak Pompeius’un MÖ 
64’de Provincia Syria’yı teşkil etmesinden sonra, Roma’nın yayılmacı politikası içerisinde ve 
öncelikleri çerçevesinde Edessa büyük güçler arasında zamanın gerekleri ve güçler dengesini 
dikkate alan bir yaklaşım sergilemiştir. Miladî 62-64 yıllarında Nero’nun komutanlarından 
Corbulo’nun bölgeye geldiğinde Euphrates’ı geçerek Parthia ile aralarında Armenia’da 
oluşturduğu atlama taşı, Roma’nın ilgi alanının değişmesiyle terkedilerek Edessa’ya 
kaymıştır.5 İkinci yüzyıldan sonra da “siyaseten dost, müttefik ve yardımcı” bir şehir olarak 
Roma tarihi için önemli bir yer edinmiştir.6

Süryani ve Sami dillerinde Orhai veya Urhai adıyla anılan ve Seleucoslar döneminde önce 
Callirhoe’daki Antioch7 adı verilen şehir,  şehirdeki su baskını sonrasında, Macedonia’daki 
Edessa’da olduğu gibi “sulu şehir” anlamında Edessa (Justinaianus döneminde Justinianopolis 
ve günümüzde eski adına izafeten Urfa),8 şeklinde isimlendirilmiştir. MÖ 2. yüzyılda şehrin 
resmî adı “Antioch” olarak geçmiştir. Süryani yazarların eserlerinde şehir Orhai veya Urhai 
şeklinde ifade edilmeye devam ederken klasik Roma devrinde zaman zaman Antioch, 
genellikle Edessa olarak anılmıştır.9

Şehir, Asia Minor (Küçük Asya) ve Syria (Suriye) arasında, kuzey-güney ve doğu-batı arasında 
yolların kesiştiği önemli bir antik yerleşim birimidir. Yollar üzerindeki önemli mevkii ve 
özellikleri şehrin, en eski devirlerden itibaren insanların gelip geçmesine imkân ve mekân 
sağladığını ve yerleşimlere açık olduğunu göstermektedir. Bölgenin ve Edessa’nın tarihî yol 
güzergâhı üzerinde bulunması ve civardaki diğer tarihî yollarla bağlantısı, Roma’nın idarî, 

2  Ross, 2001: IX.

3  Bkz. Palaz Erdemir ve Erdemir, 2009: 299-319; Palaz Erdemir, 2015: 1-17.

4  Cassius Dio, Roman History: 37.5; Ross, 2001: 9-11.

5  Plutarch, Lives, Crassus: 21.2; Cassius Dio, 40.20 vd; Jones, 1998: 221; Ross, 2001: 10-11.

6  Cassius Dio, Roman History: 62.20-23; Tacitus, Annales, 15.9-12. Plinius, Euphrates Nehri’nin Toros Dağları’nı geçtikten 
sonra Osrhoene topraklarına yöneldiğini ve bu ülkeyi Commagene topraklarından ayırdığını belirtmiştir. Plinius, Vespa-
sianus döneminde Osrohene devleti sınırları içinde kalan Euprates Nehri’nin bir bölümünün, Roma ve Parth devletleri 
arasında sınır oluşturduğunu belirtmiştir. Plinius, Naturalis Historia: V.66-67.

7  Roma’da bağlı devletlerin ve şehirlerin durumu hakkında bkz. Palaz Erdemir, 2004: 171-184.

8  Şehrin adı, Antiocheia, Antiochea ya da Antiokheia şeklinde de yazılmıştır. Strabon’a göre kendi devrinde Edessa ya da 
Hiearapolis olarak bilinen şehrin eski adını yanlış bir şekilde “Bambyce” olarak ifade etmiş ve Syria toprakları içerisinde 
tanımlamıştır. Strabo, Geographica: XVI.27;  Plinius’a göre ise, şehir Arabistan sınırları içinde bulunmakta  ve “Callirhoe” 
adını da bir su kaynağından almaktaydı. Plinius, Naturalis Historia: V.76. 

9  Şehrin Eskiçağ’daki farklı adları hakkında bkz. Harrak, 1992: 209-214. Diğer taraftan şehrin sulu olması, sadece su baskı-
nıyla bağlantılı olarak düşünülmemelidir. Ayrıca Euphrates’in kolu olan Scirtus’un (ya da Skirtos) (günümüzdeki adıyla 
Daysan-Karakoyun deresi) farklı kollar halinde Edessa’nın içinden geçmesi ve şehri her tarafını sulaması da bu ismin 
verilmesinde etkili olmuş olabilir.  
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askerî, ticarî faaliyetleri için uygun bir konum oluşturmasına imkân sağlamıştır. Roma ve 
Doğu Roma kuruluş döneminde, Sardes’in (Sardeis) Doğu ile Batıyı birbirine bağladığı 
“hükümdar yolu”, Hıristiyanlar ve tacirler için önemli bir güzergah olmaya devam etmiş ve 
en önemlisi artık 6. yüzyıldan sonra belirginleşen ve bir taraftan Çin, Türkistan ve İran’dan 
Anadolu’ya ulaşan “İpek Yolu”nun, bir taraftan da güney ülkeleri ve India’dan gelen “Baharat 
Yolu”nun önemli bir parçası olarak yerini almıştır. Uzun mesafeleri birbirine bağlayan bu 
büyük yollar, yerel ya da bölgesel olarak da belli istikametleri takip etmekteydi. Edessa bu 
açıdan kavşak bir nokta olarak kuzey-güney, doğu-batı arasında önemli geçiş noktasıydı.10

MÖ 129’da Aléxandros ho Mégas’ın (Büyük Aleksandros-Büyük İskender) haleflerinden 
Seleucoslar Mesopotamia’dan çekilince bölgeye Parthlar hâkim olmuşlardır. Parthlar 
bölgeyi kendilerine bağladıkları vassal ya da yarı bağımsız bağlı devletlerle yönetmeye 
başlamışlardır. Bunların içerisinde Edessa oldukça önemli bir yere sahipti. Vazgeçilmez 
jeostratejik konumu sebebiyle bölge sık sık farklı güçlerin mücadele alanı olmuştur. Selecos 
hâkimiyetini müteakip bölge siyasî, iktisadî, dinî ve içtimaî sorunlarla Armenia, Parthlar ve 
Roma’nın mücadele alanı haline gelmiştir.11

Seleucosların Asia Minor’den ve Mesopotamia’dan ayrılmalarından hemen sonra batı 
Anadolu’da Roma hâkimiyeti başlamış ve ardından tüm Asia Minor ve Mesopotamia’daki 
Roma yayılması devam etmiştir. Romalı komutan ve ileri gelenlerinin aynı zamanda çetin, 
zorlu ve güçlü düşmanlarıyla mücadele ederek rüştlerini, güçlerini ispatlama yeri olarak da 
gördükleri bölge, insan sayısı, insan çeşitliliği yeraltı ve yerüstü kaynakları ve mal ve hizmet 
akışı bakımından zengin bir mevkidir.

Roma’nın Doğu Politikası ve Regnum Abgari

MÖ 63’te Roma’da Caesar, Crassus ve Pompeius’tan oluşan birinci triumvirlik dönemi farklı 
güçlere sahip üç kişinin aralarında sürekli olarak iktidarı ele geçirmek için birbirleriyle 
çekişmelerine sebep olmuştur. Bu mücadelenin bir göstergesi olarak Caesar, Gallia (Fransa); 
Pompeius, Hispania (İspanya) ve Asia Minor’u (Anadolu) ele geçirmiş ve ganimet toplayarak 
ün kazanmışlardır. Crassus ise o sıralarda isyan eden Spartacus iyanını bastırmıştır.12 Ancak bu 
isyan bastırılırken Pomepius’un yetişip ona yardım etmesi ve Senatus’da kazanılan başarıyı 
kendi lehine çevirmesi Crassus’u Senatus’da güçsüz göstermiştir. Bunu hazmedemeyen 
Crassus, zafer kazanarak rakipleri gibi ün ve servetini çoğaltmak düşüncesiyle Doğuya sefer 
düzenleme kararı almıştır. Oluşturacağı orduyu denizaşırı bir yolculukla, Roma hâkimiyeti 
altında bulunan Asia Minor’den geçirmeyi ve oradan da doğudan gelen en önemli ticaret 

10 Bkz. Jones, 1998: 216-217, 219, 221. Seleucos Nicator tarafından kurulmuş olan Edessa, halkı Hellas, Macedonia ya da 
Avrupa’nın çeşitli yerlerinden getirilmiş bir Macedonia kolonisiydi. Commodus (180-192) döneminden Traianus Decius 
(249-251) dönemine kadar Roma devri sikkelerinin arka yüzünde sık sık ifade edilen ΚΟΛ. Μ. ΕΔΕΞΞΑ veya ΕΔΕΞΑ, şehrin 
Macedonia’lı kökenini hatırlatmış olabileceği düşüncesiyle Macedonia kolonisi Edessa ya da Macedonia kolonisi Metro-
polis Edessa şeklinde değerlendirilmiştir.

11 Avrupalılar’ın yazdıkları tarih kitaplarından yapılan tercümelerde bu yol, “Kral Yolu” olarak Türkçeleştirilmiştir. Ancak, 
“Kral” kelimesi genel bir hükümranlığı ifade etmeyip, Sırpların “Charles Magne” için kısaltarak kullandıkları Leh dilinden 
gelen bir isimdir. Bu sebeple, “kral” kelimesi yerine, Eskiçağ’da her devletin kendi dilinde yöneticilerine verdikleri isim 
ve unvanlar biliniyorsa, bu orijinal isimler kullanılmalıdır. Esas isimler bilinmiyorsa, kral kelimesi kullanılmamalı, genel 
bir ifade olan “hükümdar” kelimesi tercih edilmelidir. Bu noktadan hareketle, “Kral Yolu” ifadesi yerine “Hükümdar Yolu” 
tarihi terminoloji bakımından daha uygun görünmektedir. Bu yolun tarihî ve siyasî gelişimi ve Anadolu’daki kısmı, İpek 
ve Baharat yoluyla bağlantısı hakkında bkz. Ross 2001: 5-6; Palaz Erdemir, 2003; P. Erdemir, 2013: 173-200.

12  Ross, 2001: 9; Palaz Erdemir, 2015: 1-17.
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yollarına hâkim olan Parth devletini  ele geçirmeyi planlamıştır. Crassus, Mesopotamia’nın 
ele geçirilmesiyle elde edilecek zenginliğin ticari anlaşmayla elde edileceğinden daha fazla 
olduğu konusundaki görüşlerini Senatus’a kabul ettirmiş ve başlatacağı seferi onaylattıktan 
sonra servetinin büyük bir kısmını yapacağı sefer için oluşturacağı orduya harcamıştır. 
İlk olarak yaklaşık 34.000 legioner (lejyonerden) oluşan, 7 legioluk (lejyonluk) bir kuvvet 
oluşturmuştur. Daha sonra, 4.000 hafif piyade ve oğlu Publius komutasında 4.000 süvari 
toplamıştır.13 

MÖ 55 yılı sonbaharında Brundisium’da (Brindisi) toplanan ordu, gemiler aracılığıyla 
denizden yola çıkmış ve Lydia’da karaya ayak basmıştır. Sahil şeridi boyunca ilerleyen Roma 
ordusu, Kappadokialıların kendilerine erzak sağlaması ve klavuzluk yapmaları sayesinde 
MÖ 53  yazında Zeugma’ya (Birecik) ulaşmıştır. Burada Crassus, Roma Cumhuriyeti’nin 
vassalı olan Armenia hükümdarı II. Artavasdes’in, Roma ordusunu Armenia’ya yürüterek, 
orada 16.000 süvari ve 30.000 piyade ile orduya takviye güç ekleme ve müttefik bir güçle 
Parthlara kuzeyden saldırma teklifini reddetmiştir. Üst düzey subaylardan olan Gaius 
Cassius Longinus’un14 ısrarla karşı çıkmasına ve bu yolu takip ederse seferin uzayacağını 
bildirmesine rağmen, Parthlara en kısa yoldan saldırarak Mesopotamia’yı bir an önce ele 
geçirme düşüncesini uygulamaya koymuştur. Crassus ordusuyla birlikte Euphrates’i (Fırat)   
geçtiği sırada, önceden Pompeius’a hizmette bulunmuş olan Nebatilerin şefi Ariamnes’in 
sağlamış olduğu 1.000 kadar atlı okçuyu ordusuna dahil ederek yoluna devam etmiştir. Fakat 
Ariamnes, Crassus bölgeye varmadan Parth hükümdarı II. Orodes ile anlaşarak ona haber 
gönderdiği için Parthlar da savaş hazırlığına başlamıştır. Orodes, Armenia hükümdarının 
Crassus’a yaptığı teklifi öğrenince Armenia’yı cezalandırmak için ordusunun büyük bir 
bölümünü kuzeye göndermiştir.15 Spahbod Surena komutasında 9.000 atlı okçu, 1.000 
katafrakt16 ve atlı okçuların ok ikmalini karşılamak için 1.000 deveyi de Roma ordusunu 
oyalamak için sefere çıkarmıştır.17

Yol boyunca Ariamnes’den Parth devletinin ordusu hakkında, zayıf ve dağınık oldukları 
gibi yanlış bilgiler alan Crassus, 
büyük bir zafer kazanacağını 
düşünerek tedbirsiz davranmıştır. 
Artavasdes’in orduları birleştirme 
konusundaki ısrarını bir kez daha 
reddeden Crassus ordusunu su 
kaynaklarından uzak ve sıcak çöl 
bölgesinden ilerletmeye devam 
etmiştir.  Surena komutasındaki 
ordunun nerede olduğunu 
öğrenebilmek için Ariamnes 

13 Caesar, Pompeius ve Crassus arasındaki dostluk ve mücadele hakkında ayrıca bkz. Plutarch, Lives, Caesar: 11, 13-21; 
Plutarch, Lives, Pompey: 52; Suetonius, Twelve Caesars, Caesar: 19, 21, 24.

14  Plutarch, Lives, Crassus: 8-11.

15 Marcus Iunius Brutus’un kayınbiraderi olan Gaius Cassius Longinus MÖ 85-MÖ 42 yılları arasında Iulius Caesar’a suikast 
düzenleyenlerin başında gelen senatörlerdendir.

16  Cassius Dio, Roman History: 40.16-26.

17  Eskiçağ’da Pers, Hellen ve Roma ordularında iyi zırhlandırılmış, korunaklı bir şekilde giydirilmiş atlı askerler.
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komutasındaki süvari birliğini keşfe çıkartan Crassus, onlardan bir daha haber alamayınca 
ihanete uğradığını anlamıştır. Carrhae (Harran) yakınlarındaki mevkiide Roma ve Parth 
orduları karşı karşıya gelmiştir.ب 

Birden bire Parth ordusunu karşısında bulan Crassus şaşırmış ve telaşa kapılmıştır. Ordunun 
cesurca bir saldırı için geleneksel merkezde uzun piyade hattı ve kanatta süvarilerin dizilmesi 
şeklinde bir konuşlanmayı öneren Gaius Cassius Longinus’un önerisini bir kez daha reddeden 
Crassus, orduyu içi boş bir kare oluşturacak biçimde düzene sokmuştur. 12 cohorta18 
bölünen ordu, kanatlara süvarilerin yerleştirilmesiyle desteklenmiştir. Sefer boyunca sıcak 
ve su eksikliği sebebiyle yorulmuş ve hırpalanmış olan ordu, saldırıdan çok, savunma 
düzenine geçerek içinde bulunduğu psikolojiyi belli etmiştir. Parthlar da karşı cephede 
savaş düzenine geçmiş, merkezde ağır süvariler kanatlarda ise atlı okçular olacak biçimde 
dizilmişlerdir. Surena, katafraktların üzerini pelerinlerle örterek savaş öncesi ordusunun 
asıl ezici gücünü gizlemiş, bu sayede rakip ordu tarafından ne olduğu anlaşılamadığı için 
ani ve ürkütücü bir etki oluşturmaya çalışmıştır. Ayrıca develerde bulunan savaş davulları 
ve zilleri sürekli çalmak suretiyle gürültü çıkararak düşman ordusunun moralini bozmayı 
hedeflemiştir.19

Atlı okçuların Roma ordusu üzerine saldırıya geçmesiyle savaş başlamıştır. Parth okçularının 
paralı askerler cohortuna ardı ardına yaptıkları ok saldırısı sonucu ağır zayiat vermeye 
başlanmıştır. Roma piyadelerinde bulunan scutumları (kalkanlar), Parth atlı okçuların 
kullandıkları, normal bir yaya göre hem çok uzak mesafeye ok atabilen ve etkili atış derecesi 
sağlayabilen kompozit İskit yaylarından çıkan oklarını durdurmaya yetmemiştir. Cohortların 
başlarında bulunan centurioların (yüzbaşı) vermiş oldukları emir doğrultusunda askerler 
testudo20 konumuna geçerek korunmaya çalışmışlardır. Fakat Parth okçuları bu farklı 
savunma düzeni karşısında ne yapacaklarını hemen kavramış ve askerlerin bacaklarına 
doğru nişan almaya başlamışlardır.  Atlı okçuların sadaklarındaki (ok hazneleri) okun 
tükenmesiyle birlikte geri çekildiklerini fark eden Crassus, ordunun sağ kanadındaki 4 
cohortu ve oğlu Publius komutasındaki Gallialı süvarileri düşman ordusunun sol kanadına 
doğru yüklenme emri vermiştir. Crassus düştüğü talihsiz durumu kendi lehine çevirmenin 
planlarını kurarken, gönderdiği birlik, sol kanadı oyalamayı başarırsa Parth ordusunu sağ 
kanatlarından çevirmeyi hedeflemişti.21

Publius’un komuta ettiği süvari birliğinin şiddetli bir saldırı için atağa geçtiği Surena 
tarafından anlaşılınca, atlı okçuların sadakları yenileriyle değiştirilmiş ve ani bir çeviklikle 
saldırı birliğinin etrafı sarılmaya başlanmıştır. Bunun ardından katafraktların üzerindeki 
pelerinler de çıkartılarak ışıltılı zırhlarının altında saldırıya hazırlanmaları sağlanmıştır. 
Bu iyi yetişmiş süvariler baştan aşağı atları da dahil olmak üzere demir zırhla kaplanmış 
ve Roma ordusuna karşı istenilen etki sağlanmıştı. Publius’un askerleri düzensiz olarak 
saldırmaya çalışırken etraflarının sarıldığını farketmemişlerdir. Parth okçularının aynı anda 
başlattığı ölümcül ok saldırısı Galialı süvarileri hızla yok etmeye başlamıştır. Ölen 1.300 
civarında süvarinin içerisinde Publius da bulunmaktaydı. Arkadan gelen 4 cohortun kaderi 

18  Plutarch, Lives, Crassus, 19-27.

19  Plutarch, Lives, Crassus, 21; Cassius Dio, Roman History: 40.16-26. Ayrıca bkz. Ellis, 2012: 109-113.

20  Roma legiolarının esas taktik birimi.

21  Plutarch, Lives, Crassus: 13, 25-26; Cassius Dio, Roman History: 40.16-26.
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de katledilen süvarilerden farklı olmamıştır. Saldırıya geçen askerler okların kurbanı olmuş 
ve Crassus uygulamaya çalıştığı planın işe yaramadığını görünce tamamen ümitsizliğe 
kapılmıştır. Surena, Publius’un kesilmiş başını teşhir için düşman ordusuna doğru 
gönderdiğinde Crassus, oğlunun kesilmiş başıyla karşılaşmış ve içine düştüğü acıdan dolayı 
kendini kaybetmiştir.22

Daha sonra Parth okçuları Roma piyadelerini zayıflatmak için ikinci kez salvoya (yaylım 
ateşi) kalkmışlar ve orduya her yönden ok yağdırmaya devam etmişlerdir. Surena bu 
saldırının bitmesini beklemeden katafraktların tırısta23 saldırıya geçmelerini emretmiştir. 
Parth okçularının okları tekrar tükendikten sonra seçkin süvariler ölümcül darbeyi indirmek 
için hızlarını artırmışlardır. Legionerler ok saldırısının ardından gelen atlı süvarilerin ezici 
gücüne karşı koyamayarak çok ağır zayiatlar vermişlerdir.24 Akşama kadar süren savaş, 
Crassus’un kendini biraz toparlayarak geri çekilme kararı vermesiyle sona ermiştir. Roma 
ordusu Carrhae’ya doğru kaçarken arkalarında 20.000 ölü ve 10.000 esir bırakmışlardır. Ertesi 
gün Surena, Crassus ile anlaşmaya varabilmek için ordusunu toplayıp Romalıların kamp 
kurduğu yerleşimi ablukaya almıştır. Crassus’a gönderilen mesajda, seferden vazgeçmesi 
durumunda, Euphrates nehrini hiçbir saldırı olmaksızın güvenli bir şekilde geçecekleri 
yazmaktaydı. Crassus oğlunu kaybettiği için düzgün kararlar alacak durumda olmadığından, 
seferden vazgeçmeyi gururuna yedirememiş, fakat ordu komutanları bu teklifi kabul etmezse 
kendi askerlerinin isyan edeceğini bildirmişlerdi. Crassus Surena ile anlaşmaya gittiği sırada, 
Partların kurmuş olduğu tuzağa düşerek ele geçirilmiş ve yanlarında bulunan Romalı 
komutanlar öldürülmüştür. Parth devletinin merkezine götürülen Crassus, kadın elbiseleri 
giydirilerek idam edilirken aşağılanmış, açgözlülüğüyle alay edilmek için de boğazına 
eritilmiş altın dökülerek öldürülmüştür. Bu savaş sonrası Roma, Parthlara karşı aldığı bu 
yenilgiyle aşağılanmış ve alınan esirler Parth devletine götürülerek köle olarak ülkenin çeşitli 
yerlerine dağıtılmıştır. Parth hükümdarı II. Orodes (Hyrodes Anaridius) bu zaferle birlikte 
Armenia’ya gönderdiği ordusuyla bir kez daha zafer kazanıp ülkeyi ele geçirerek burayı 
kendine bağlamıştır. Ancak Surena’nın az bir kuvvetle büyük bir orduya karşı almış olduğu 
galibiyet Orodes’i endişelendirmiş ve ardından Surena’nın da idam edilmesini sağlamıştır. 
Daha sonra Parth ordusunun başına geçen hükümdar, Syria’ye düzenlediği seferlerde 
başarısız olmuştur. Bu savaşla yenilmez Roma legionerlerinin prestiji sarsılmıştır. Crassus 
öldürülmüşse de hayatta kalan komutanlarından olan Gaius Cassius Longinus, yenilen 
ordudan geriye kalan 4.000 askerin hayatını kurtarmış, Suriye’ye proquaestor olarak atanmış 
ve iki yıl boyunca Suriye’yi Parth saldırılarından korumaya çalışmıştır.25

Romalı komutanların Cumhuriyet devri sonunda, iç savaş sırasında birbirleriyle olan iç 
çekişmeleri, dışarıda kazanacakları askerî ve siyasî başarılara bağlı olduğundan Crassus’un 
doğudaki savaş girişimiyle başlayan “doğu meselesi” zamanla şekil değiştirmiş ve bölgenin 
büyük devletleriyle Roma’nın mücadelesi haline gelmiştir. Ayrıca kendilerine Büyük İskender’i 
ve onun dünya devletini örnek alan Roma imparatorları için Doğu hâkimiyetini sağlamak ve 

22 Roma ordusunun kablumbağa şekli duruşudur. Birlikteki askerler, savaş alanında bir araya gelerek kalkanlarını dört bir 
yanlarını ve başlarının üstünü kapatacak şekilde grup halinde kendilerini korurlar. 

23 Plutarch, Lives, Crassus: 25.

24 Plutarch, Lives, Crassus: 25-26; Cassius Dio, Roman History: 40.16-26. Publius’un geride bıraktığı güzel ve yetenekli karısı 
Cornelia, babası Crassus’la evlenmiştir. Bkz. Plutarch, Lives, Pompey: 55.

25 Atların koşmadan hızlı yürümeleri.
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doğuda gidilebildiği kadar ilerlemek de oldukça önemli bir idealdi. Bu ve benzeri sebeplerle 
gerçekleşen mücadeleler sırasında doğudaki pekçok şehir ve küçük devletin çevrelerinde 
olup biten hadiselerin dışında kalmaları mümkün değildi. Hatta Parth, Armenia ve Roma 
devletleri arasında gelişen hadiseler ya da dinî meselelerle ortaya çıkan mücadelelerde 
Edessa ve çevresi çoğu zaman olayların kor noktasını oluşturmuştur. Farklı din ve kültürlerin, 
ticarî ilişkilerin, zengin dil ve edebiyatın doğduğu ve geliştiği, sanat zevklerinin buluşma 
noktası kadim şehir Edessa bu askerî ve siyasî hadiselerden çok yönlü olarak etkilenmiştir. 
Doğuda Asia Minor-Mesopotamia kavşağında bulunan Parth ve Armenia devletleriyle Roma 
arasındaki savaşlar sırasında merkezi Edessa olan Abgar devleti bu çok yönlü ilişkilerde 
çeşitli vesilelerle yer almıştır.26

Claudius (41-54) döneminde Roma’ya gönderilen Parth elçisi Meherdates, Phraates’in 
torunu Vonones de dâhil olmak üzere Arsacid sülalesinin Gotarzes’in despotluğuna karşı 
isyan ettiğini belirtmesi üzerine Claudius, Syria yöneticisi Gaius Cassius Longinus’u27 
elçinin yanına vererek Euphrates çevresinin güvenliği için bölgeye göndermişti. Cassius, 
bölgede savaş yapmadan sadece disipline dayalı olarak askerlerini sürekli eğitimli ve zinde 
tutmuştur. Bu sırada kendisi Zeugma’da konuşlanarak Parthia’dan gelecek yetkili bir kişiyi ve 
Arap hükümdarı Acbarus’u (Abgarus) beklemeye başlamıştır. Tacitus’un ifadesiyle “Vefasız” 
genç hükümdar Acbarus, Carenes’in kendisini gitmesi için teşvik etmesine rağmen, yüksek 
bir makama sahip olmanın rehavetiyle birkaç gün Edessa’da kalmıştır. Mesopotamia’ya 
geçmekten çekinmemeleri için Acbarus’u teşvik etmişse de başarılı olamamış ve daha sonra 
uzun bir yoldan Armenia’ya ulaşabilecekleri belirtilmişse de kışın başlaması sebebiyle bu 
faaliyet durdurulmuştur.28 Burada adı geçen yerel toparchesin Nebati ve/veya Parth kökenli 
V. Abgar olduğu ve çevredeki komşu devletlerle savaş yapmak istemediğinden Roma 
ordusuyla birlikte hareket etmekte ağır davrandığı düşünülmektedir.29 Ancak Abgarus’un 
tüm isteksizliğine rağmen, zoraki Roma (Cassius Longinus), Edessa (Abgarus), Carhae (Izates) 
ittifakı oluşmuş ve Tacitus’a göre Roma-Edessa kuvvetleri Tigris’in, Amida’nın (Diyarbakır) 
doğusuna geçerek Niniveh’e (Ninova) kadar ilerlemişlerdir. Bu durumun ne kadar gerçekçi 
olduğu tartışmalıdır.30

Roma-Parth mücadelesinde Edessa’nın yerini ortaya koyan önemli örneklerinden birisi 
Traianus döneminde imparatorun Parth seferi sırasında görülmektedir. Parthlar tarafından 
ele geçirilen Armenia’nın başına Parth yanlısı bir hükümdarın atanması Akdeniz dünyasında 
hâkimiyeti elinde bulunduran Roma İmparatorluğu’nun cihanşümul durumunu tehdit 
etmekteydi. Bölgede Roma’nın çıkarlarını korumak amacıyla İmparator Traianus, 115 yılında 
Parth seferine çıkmıştır. İmparator Nero zamanından beri Armenia, sık sık bu iki büyük 
devlet arasında tampon bir bölge olmuş ve bu durum Roma’nın bölgedeki hâkimiyetini 
gölgelemiştir.31 Roma’nın ve Traianus’un Doğu politikası sebebiyle bölgedeki askerî ve siyasî 

26 Plutarch, Lives, Crassus: 25-32; Cassius Dio, Roman History: 40.16-26.

27 Bu dönemdeki Gaius Cassius Longinus, Crassus dönemindeki Gaius Cassius Longinus’tan başka biridir. Aynı isimli her iki 
şahsiyet birbirine karıştırılmamalıdır. Bu dönemdeki Gaius Cassius Longinus 30 yılında consul, 40-41’de Asia proconsulü, 
45-49’da da Syria yöneticisi olarak görev yapmış bir senator ve hukukçudur.  

28  Tacitus, The Annals of Imperial Rome: 12.

29  Ellis, 2012: 99, 100, 108, 158.

30  Ellis, 2012: 101-108.

31 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, The Life of Nero: 13, 39, 40; Tacitus, The Annals of Imperial Rome: 13; Cassius Dio, 
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faaliyetler sırasında Edessa da kaçınılmaz şekilde bir uğrak yeri olmuştur. 114 yılında Roma 
İmparatoru Traianus, kışı geçirmek üzere Suriye’ye dönerken Edessa’ya uğradığında, rex VII. 
Abgar (Abgar bar Ma’nu), (109-116) imparatoru şehrin dışında hediyelerle karşılamıştır.32 
5 yıl öncesine kadar bağımsızlığını satın almak için Parthlara para ödeyen Abgar, bu kez 
Traianus’a şirin görünmek için onu hediyelerle karşılamıştır. Rivayete göre Abgar, oğluna 
“barbar dansı” yaptırarak Traianus’u eğlendirmiş, 250 at ve zırhlı asker, onlara uygun silah ve 
çok sayıda ok hediye etmiş ve Edesalıları tahta çıkarması için İmparatorun favorisi (?) olan 
yakışıklı oğlunu da Traianus’a göndermiştir’.33

Bölgedeki diğer önemli bir husus da Traianus Basra körfezindeyken Mesopotamia’da yeni bir 
ayaklanma başgöstermesi ve arkasında bıraktığı küçük garnizonların Yahudi asiler tarafından 
saldırılara uğramasıydı.34 Yahudi-Roma savaşlarının ikincisi35 olan ve Lucius Quietus Savaşı 
olarak tarihe geçen;36 Cyrene (Bingazi),37 Kıbrıs, Mesopotamia ve Mısır’daki diaspora 
Yahudileri tarafından başlatılan ve kontrolden çıkan ayaklanma sırasında Roma vatandaşları 
ve Yahudi asileri katledilmiştir. Ayaklanma, Lucius Quietus komutasındaki Roma legionları 
tarafından bastırılmıştır. Yahudi ayaklanması hızla yeni işgal edilen idare bölgelerine 
yayılmıştır. Bu durum, önemli sayıda Yahudi nüfusuna sahip olan Nisibis (Nusaybin), 
Edessa, Seleucia ve Erbil gibi şehirlerdeki Yahudilerin de ayaklanmalara katılarak küçük 
Roma garnizonlarındaki askerleri katletmelerine sebep olmuştur.38 Traianus, büyük Yahudi 
cemaatlerinin bulunduğu Nisibis (Nusaybin) ve Osrhoene’nin başkenti Edessa ve Tigris’teki 
(Dicle) Seleucia’yı tekrar ele geçirmiştir. Parth hükümdarı I. Osroes’in Roma taraftarı olan 
oğlu Parthamaspatas, imparatorun müttefiki olarak seferlere katılmıştır. Traianus, Parthların 
da ayaklanmasından korktuğu için başlarına kendilerinden, fakat Roma’ya bağlı olabilecek 
bir hükümdarı getirmiştir.39 Bunun ardından Hatra’da devam eden kuşatmayı kaldırmak için 
kuzeye doğru hareket etmiştir.40

Roman History, 62; Eutropius, Breviarum Historiae Romane: 7. XIV. IX. Genel olarak ve Traianus döneminde bölgedeki 
Roma politikası hakkında bkz. Campbell, 1996: 391-392; Palaz Erdemir, 2015: 1-17.

32  Ross, 2001: 4.

33  Cassius Dio, Roman History: 68.21; Segal, 1970: 13, 19-20, 32; Jones, 1998: 221.

34  Cassius Dio, Roman History: 68.30.

35 İlk Yahudi isyanı hakkında bkz. Palaz Erdemir, 2009, 29-40; P. Erdemir ve Erdemir, 2010: 117-136. İlk Yahudi isyanının 
bölgeyle bağlantısı hakkında bkz. Markwardt, 2008: 1-2; Ellis, 2012: 122-123, 140-156.

36  115-117 yılları arasında gerçekleşen olaylara Kiştuş-Kitos Savaşı ya da Mered ha’galuyot, mered ha’futzot-sürgün ayak-
lanması şeklinde tarihe geçmiştir. Traianus, isyanı bastırmak için Lucius ve Maximus’u göndermiştir. Cassius Dio, Roman 
History: 68.30.

37  Cyrene (Cyrenaica), Barka, Berka ya da günümüzdeki adıyla Bingazidir. Caesarea’lı Eusebius’a göre, Cyrene’deki asilerin 
başında kendisini “hükümdar” olarak niteleyen Lukuas veya Andreas bulunmaktaydı. Buradaki asi Yahudiler, Hekate, Jü-
piter, Apollon, Artemis ve İsis tapınaklarını, hamamları ve Roma’nın simgesi olan yapıları yakmışlardır. Bu vehşet yüzün-
den Cyrene’deki nüfus oldukça azalmıştır. Paulus Orosius, Seven Books of History Against the Pagans, 7.12.6.

38 Bu isyan Yahudilerin bulunduğu belli bölgelerde yayılmaya başlamıştı ve Cassius Dio’ya göre “bu sırada Cyrene’deki 
Yahudiler başlarına Andreas’ı getirdiler ve Romalılar ile Hellenleri yok ettiler. Etlerini yaktılar, bağırsaklarından kemer 
yaptılar, kendilerini onların kanlarıyla meshettiler, derilerini giyecek olarak kullandılar. Çoğunu baştan aşağı ikiye yar-
dılar. Diğerlerini canavarların önüne gladyatör olarak attılar. Sonuçta 220.000 kişi öldü. Mısır’da ve Artemio liderliğinde 
Kıbrıs’ta benzer şeyler yaptılar. Orada da, benzer şekilde 240.000 kişi yok oldu. Bu sebeple hiçbir Yahudi bu topraklara 
ayak basamaz; onu adaya bir rüzgar atmış olsa bile öldürülür. Birçok kişi Yahudileri zaptetmek için gönderildi, bunlardan 
biri Traianus tarafından gönderilen Lucius’tu”. Cassius Dio, Roman History: 68.30.

39  Cassius Dio, Roman History: 68.30; Ellis, 2012: 123-124.

40  Cassius Dio, Roman History: 68.31. El Cezire bölgesinde Al-Hadr. Ayrıca bkz. Jones, 1998: 221.
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Ancak bu iyi ilişkiler, Abgariler’in, 116 yılında Mesopotamia’nın genelinde çıkan bu isyâna 
katılarak Roma garnizonlarını kılıçtan geçirmeleriyle bozulmuştur. Abgar halkı bu isyânın 
bedelini ağır bir şekilde ödemiş ve merkez Edessa şehri kuşatılarak Roma ordusu tarafından 
kanlı bir şekilde zaptedilmiştir. VII. Abgar’ın da saltanatı son bulmuş ve Osrhoene, Roma 
himâyesine girmiştir. Bu himâye İmparator Traianus’un 117 yılında ölümüne kadar devam 
etmiştir.41 

Yahudi lider Lukuas, Iudaia’ya kaçmıştır. Romalı komutan Marcius Turbo onu takip 
ederek ayaklanmada 
başrolü oynayan Julian ve 
Pappus’u ele geçirmiştir. 
Mesopotamia’daki Yahudileri 
fetheden Lucius Quietus 
Iudaia’daki Roma ordusunun 
başına geçmiş ve Julian 
ve Pappus liderliğindeki 
Yahudi asilerin bulunduğu   
Lod’u kuşatmıştır. Burada 
birçok Yahudi idam 
edilmiştir. Talmud’da geçen 
ve Pappus ve Julian’ın da 
aralarında bulunduğu “Lod 
maktülleri” bu hadiseleri 
hatırlatmaktadır. Romalılar 
için Iudaia’daki gerginlik 
devam ettiğinden Legio 
VII Ferrata birliği kalıcı olarak Iudaia’daki Caeserea Maritima’da (Filistin Caesarea’sı)42 
konuşlandırılmıştır. İmparator Traianus tarafından el üstünde tutulan ve Roma’ya faydalı 
hizmetleri bulunan Lucius Quietus’un yetkileri, Hadrianus imparator olunca sessizce 
elinden alınarak Hadrianus’un emriyle 118 yazında öldürülmüştür.43 Hadrianus, bir zamanlar 
Mesopotamia’nın vilayeti olan Osrhoene’yi terketmesine rağmen başa Parthamaspatas’ı 
geçirmiştir. 123 yılında yerel bir hükümdar olan VIII. Ma’nu başa geçmiştir. Böylece Osrhoene, 
Roma ve Parth devletleri arasında bir tampon bölge oluşturmuştur.44 

Roma imparatoru Hadrianus’tan sonra ortaklaşa Roma tahtına geçen Marcus Aurelius (161-
180) ve Lucius Verus (161-169) dönemlerinde Roma-Parth mücadelesi tekrar başlamıştır. III. 
Vologases (147-191) komutasındaki Parth ordusu Armenia’yı işgal ederek Suriye’ye girmiştir. 
163 yılında Edessa da Parth orduları tarafından ele geçirilince, Roma yanlısı olan VIII. Ma’nu 
Romalılara sığınmıştır. III. Vologases de Edessa tahtına Vail bar Sahru’yu geçirmiştir. Vail bar 
Sahru, Edessa tahtında iken 164 yılı sonbaharında Syria’da (Suriye) bulunan Roma orduları 
komutanı Avidius Cassius, Euphrates nehri boyunca ilerlemiş; Parth ordusunu Euphrates 

41  Bkz. Palaz Erdemir ve Erdemir, 2009: 299-319; Palaz Erdemir, 2015: 1-17.

42  Josephus Flavius, Jewish Antiquities: 15.331; Jewish Wars: I.408.

43  Cassius Dio, Roman History: 69.4.

44  Markwardt, 2008: 9-13.
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Nehri karşısına sürerek Dura-Europos (Suriye’nin 
güneydoğusunda Salihiye) yakınlarında büyük bir 
çarpışma sonucunda yenilgiye uğratmıştır. Orshoene 
bölgesinde önce Nikephorium (Rakka) Romalıların 
eline geçmiştir. Zeugma yakınlarında meydana gelen 
zorlu savaşlar sonucunda Roma ordusu galip gelmiş ve 
165 yılında Edessa kuşatılmıştır. Şehir halkı Parth 
garnizonunu kılıçtan geçirerek şehri Avidius Cassius’a 
teslim etmiştir. Bu arada Parth yanlısı olan Vail bar 
Sahru tahttan indirilerek Roma taraftarı VIII. Ma’nu 
ikinci kez Edessa tahtına geçirilmiştir. VIII. Ma’nu’nun 
12 yıllık ikinci saltanatı döneminde Romalılar, Parth 
savaşları sonucunda Doğu’da hâkimiyet sınırlarını genişleterek Euphrates’in doğu kıyılarına 
kadar uzanmış, Osrhoene, Edessa ve Carrhae hâkimiyet alanlarına girmişti. İmparator 
Edessa’daki Parth yanlısı grupların hâlâ etkin olacağını düşündüğünden şehrin yönetimini 
Abgar’dan almış ve kendi atadığı temsilcisine (procuratoruna) bırakmıştır. 197 yılında 
bölgeye dönüşünde Abgar’ı tekrar Edessa tahtına geçirmiştir. Ancak Osrhoene devleti artık 
sadece şehir merkeziyle sınırlı olarak kalmıştı. Büyük Abgar’dan sonra Edessa tahtına geçen 
üç hükümdar da Roma’ya bağlıydı ve yetkilerinin çoğu da kalmamıştı.45

İmparator Septimius Severus, 197 yılında Parthlar’a karşı bir askeri sefer esnasında yine 
bölgeden geçmiştir.46 Roma İmparatoru Antoninus Caracalla Parth seferi ve Macrinus’la 
mücadelesi sırasında da 11 Nisan’da Carrhae’ya gitmek üzere Edessa’dan ayrılırken suikaste 
uğramıştı.47 İmparator 213 yılında Mezopotamya seferinden dönerken Osrhoene hükümdarı 
X. Abgar Severus ve oğullarını zincire vurarak Roma’ya götürmüş ve orada öldürtmüştür. 
Edessa başta olmak üzere Abgar devleti 214 yılında Caracalla tarafından Roma’nın 
provinciası haline getirilmiştir. 214’den 240 yılına kadar IX. Ma’nu, Urfa hükümdarı unvanına 
sahip olmuş, ancak onun bir Roma sömürgesi haline getirilen Edessa’da gerçek anlamda 
bir hakimiyeti ve etkisi olmamıştır. 243 yılında son Edessa hükümdarının ailesiyle birlikte 
Roma’ya gönderilmesinden sonra bölge tamamıyla Roma’nın hâkimiyetine girmiştir.48  

Sâsâniler’den Erdeşir ve I. Shapur, Romalılar ile Edessa’yı anlaşmazlık konusu yapınca, 
imparator III. Gordianus, hânedanın bir üyesini bir kez daha hükümdar tayin etmiştir. 242-
244 yılları arasında Edessa’da XI. Abgar Ferhad hükümdar olmuştur. Roma imparotorunun 
öldürülmesi üzerine yerine geçen Arap Philippus, Sâsâni hükümdarı I. Shapur ile anlaşmayı 
tercih ederek Mesopotamia’yı Sâsâniler’e terketmek üzere bir anlaşma yapmıştır. Ancak bu 
uygulanmamış ve Mesopotamia yine Romalılar’ın elinde kalmış olmasına rağmen Osrhoene 
hükümdarlığı tarihe karışmıştır. Bu arada üç yıl önce Sâsâniler’in eline geçmiş olan Carrhae 

45 Cassius Dio, Roman History: 71.2, 72.12.4, 72.23-32. Scriptores Historiae Augustae, The Life of Marcus Aurelius: 9, Eutropius, 
Breviarum Historiae Romanae: 8. X-XII; Fronto, Correspondance, ambr 230-244; Wells, 1992: 216; Palaz Erdemir, 2015: 1-17. 
Avidius Cassius’un bölgedeki faaliyetleri hakkında ayrıca bkz. Palaz Erdemir, 2013: 41-70.

46 Cassius Dio, Roman History: 74.7 vd-75, 76.9-12; Gibbon, 1993:I.228-230; Campbell, 1996: 391-392; Markwardt, 2008: 
9-14; Ellis, 2012: 124.

47 Cassius Dio, Roman History: 79.5; Campbell, 1996: 391-392. Caracalla, Parth seferinden dönerken Carrhae ile Edessa ara-
sında bir mevkide ölmüştür. Paulus Orosius, 7.18.2.

48 Cassius Dio, Roman History: 74.7 vd-75, 76.9-12. Gibbon, 1993: I. 230, 298-300, 560.
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da tekrar Romalılar’ın hâkimiyetine geçmiştir.  Son Edessa 
hükümdarı XI. Abgar Ferhad, 244 yılında Roma’ya dönmüş 
ve orada ölmüştür. Karısı Hodda’nın ve kendisinin mezarları 
Roma’dadır. Edeessa 244 yıllarına kadar Roma’nın bir 
provinciasının parçası olarak varlığını sürdürmüş ve daha 
sonra Doğu Roma toprakları içerisinde Hıristiyanlığı kabul 
eden bir toplum olarak hayatlarına devam etmişlerdir.49 

Sonuç

Euphrates nehrinin batısında yer alan yollar ve bölgeler Roma’nın Filistin, Kudüs ve Mısır 
ile olan kara ulaşımını sağlaması sebebiyle vazgeçilmez öneme sahipti. Bu sebeple Roma 
İmparatorluğu, genişleme ve güvenlik politikalarının gereği olarak, genelde ve özelde 
bir “doğu politikası” belirlemek durumundaydı. Doğu-batı, güney-kuzey istikametlerden 
topraklarının giriş kapısı durumunda olan bu bölgede güçlü düşmanları olan Parthların uzak 
tutulması gerektiği kadar, güneyden gelen yeni dinler ve dinî akımlara karşı da tedbirler 
alması gerekmekteydi.

Romalı komutan ve ileri gelenlerinin aynı zamanda Roma Senatus’unda çetin, zorlu ve güçlü 
düşmanlarıyla mücadele ederek rüştlerini, güçlerini ispatlama yeri olarak da gördükleri 
bölge, Crassus’un vahim bir şekilde yenilgisiyle sonuçlanan Carrhae karşılaşması ile de ön 
plana çıkmıştır.

Diğer taraftan Roma imparatorluk döneminde öncelikle Armenia bölgesi üzerinde 
yoğunlaşan Roma-Parth mücadelesinin, daha sonra karşı karşıya gelen iki büyük devletin 
tabii sınırlar ötesi mücadelesinin önemli mevkileri, Edessa, Zeugma, Cyrrhus, Nisibis gibi 
şehirlere doğru kaymıştır. Bu noktada Edessa, çevresinde birkaç şehirden birisi olarak, 
Roma’nın yakın ve uzak istikametlerde İmparatorluğun askerî ve idarî manevra alanlarından 
birisi olmuştur. Şehirlerin idarî, askerî, stratejik konum ve önemleri, bütün fizikî coğrafya 
şartları içerisinde ele alınmalarıyla mümkün olabilmektedir. Bu anlamda, Antiochea, 
Melitene, Zeugma ve Cyrrhus gibi zamanının tanınan çevre şehirleri arasında Edessa’nın 
yeri ve itibarı, bunlar arasındaki önemli yol bağlantılarının bulunmasıyla da ilgilidir. Diğer 
taraftan bu şehirler ve Edessa, sadece bu küçük mesafeleri birbirine bağlamakla kalmamış, 
doğuda Hindistan ve Çin’e kadar ulaşan yollar arasında da bağlantı sağlamış olmalıdır.

Bu konumu sebebiyle, Roma İmparatorlarının devletin Doğuyu ele geçirme, hâkimiyet 
altında tutma ve Aléxandros ho Mégas gibi uzak doğuya ulaşma düşüncelerinde de tabii 
olarak Edessa, askeri bir üs, bir istihkâm yapılmaya çalışılmıştır. Kızıldeniz ve İran körfezi’nin 
kontrol altında tutulması politikaları için de, bölgenin diğer jeostratejik mevkileri gibi, 
Edessa çeşitli alanları sık sık Roma ordularının kamp alanları yapılmaya ya da şehirden ittifak 
ve destek talep edilerek asker temin edilmeye çalışılmışsa da şehirde Abgar soyundan gelen 
devlet yöneticilerinin buna çok sıcak yaklaşmadıkları tarihî kayıtlardan anlaşılabilmektedir. 
Bölgenin sürekli bir savaş alanı halinde bulunması sebebiyle, askerî ihtiyaçlarının 

49 Cassius Dio, Roman History: 74.7 vd-75, 76.9-12. Edessa şehir hayatında Asur, Pers, İran, Hellen ve Roma etkisi mozayik-
lere yansımıştır. Bu konuda ayrınıtlı bilgi için bkz. Dunbabin, 1999.

Nehri karşısına sürerek Dura-Europos (Suriye’nin 
güneydoğusunda Salihiye) yakınlarında büyük bir 
çarpışma sonucunda yenilgiye uğratmıştır. Orshoene 
bölgesinde önce Nikephorium (Rakka) Romalıların 
eline geçmiştir. Zeugma yakınlarında meydana gelen 
zorlu savaşlar sonucunda Roma ordusu galip gelmiş ve 
165 yılında Edessa kuşatılmıştır. Şehir halkı Parth 
garnizonunu kılıçtan geçirerek şehri Avidius Cassius’a 
teslim etmiştir. Bu arada Parth yanlısı olan Vail bar 
Sahru tahttan indirilerek Roma taraftarı VIII. Ma’nu 
ikinci kez Edessa tahtına geçirilmiştir. VIII. Ma’nu’nun 
12 yıllık ikinci saltanatı döneminde Romalılar, Parth 
savaşları sonucunda Doğu’da hâkimiyet sınırlarını genişleterek Euphrates’in doğu kıyılarına 
kadar uzanmış, Osrhoene, Edessa ve Carrhae hâkimiyet alanlarına girmişti. İmparator 
Edessa’daki Parth yanlısı grupların hâlâ etkin olacağını düşündüğünden şehrin yönetimini 
Abgar’dan almış ve kendi atadığı temsilcisine (procuratoruna) bırakmıştır. 197 yılında 
bölgeye dönüşünde Abgar’ı tekrar Edessa tahtına geçirmiştir. Ancak Osrhoene devleti artık 
sadece şehir merkeziyle sınırlı olarak kalmıştı. Büyük Abgar’dan sonra Edessa tahtına geçen 
üç hükümdar da Roma’ya bağlıydı ve yetkilerinin çoğu da kalmamıştı.45

İmparator Septimius Severus, 197 yılında Parthlar’a karşı bir askeri sefer esnasında yine 
bölgeden geçmiştir.46 Roma İmparatoru Antoninus Caracalla Parth seferi ve Macrinus’la 
mücadelesi sırasında da 11 Nisan’da Carrhae’ya gitmek üzere Edessa’dan ayrılırken suikaste 
uğramıştı.47 İmparator 213 yılında Mezopotamya seferinden dönerken Osrhoene hükümdarı 
X. Abgar Severus ve oğullarını zincire vurarak Roma’ya götürmüş ve orada öldürtmüştür. 
Edessa başta olmak üzere Abgar devleti 214 yılında Caracalla tarafından Roma’nın 
provinciası haline getirilmiştir. 214’den 240 yılına kadar IX. Ma’nu, Urfa hükümdarı unvanına 
sahip olmuş, ancak onun bir Roma sömürgesi haline getirilen Edessa’da gerçek anlamda 
bir hakimiyeti ve etkisi olmamıştır. 243 yılında son Edessa hükümdarının ailesiyle birlikte 
Roma’ya gönderilmesinden sonra bölge tamamıyla Roma’nın hâkimiyetine girmiştir.48  

Sâsâniler’den Erdeşir ve I. Shapur, Romalılar ile Edessa’yı anlaşmazlık konusu yapınca, 
imparator III. Gordianus, hânedanın bir üyesini bir kez daha hükümdar tayin etmiştir. 242-
244 yılları arasında Edessa’da XI. Abgar Ferhad hükümdar olmuştur. Roma imparotorunun 
öldürülmesi üzerine yerine geçen Arap Philippus, Sâsâni hükümdarı I. Shapur ile anlaşmayı 
tercih ederek Mesopotamia’yı Sâsâniler’e terketmek üzere bir anlaşma yapmıştır. Ancak bu 
uygulanmamış ve Mesopotamia yine Romalılar’ın elinde kalmış olmasına rağmen Osrhoene 
hükümdarlığı tarihe karışmıştır. Bu arada üç yıl önce Sâsâniler’in eline geçmiş olan Carrhae 

45 Cassius Dio, Roman History: 71.2, 72.12.4, 72.23-32. Scriptores Historiae Augustae, The Life of Marcus Aurelius: 9, Eutropius, 
Breviarum Historiae Romanae: 8. X-XII; Fronto, Correspondance, ambr 230-244; Wells, 1992: 216; Palaz Erdemir, 2015: 1-17. 
Avidius Cassius’un bölgedeki faaliyetleri hakkında ayrıca bkz. Palaz Erdemir, 2013: 41-70.

46 Cassius Dio, Roman History: 74.7 vd-75, 76.9-12; Gibbon, 1993:I.228-230; Campbell, 1996: 391-392; Markwardt, 2008: 
9-14; Ellis, 2012: 124.

47 Cassius Dio, Roman History: 79.5; Campbell, 1996: 391-392. Caracalla, Parth seferinden dönerken Carrhae ile Edessa ara-
sında bir mevkide ölmüştür. Paulus Orosius, 7.18.2.

48 Cassius Dio, Roman History: 74.7 vd-75, 76.9-12. Gibbon, 1993: I. 230, 298-300, 560.
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karşılanması için Roma; Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç büyük kıtanın kontrolü için Edessa’nın 
içinde bulunduğu, yol güzergahlarının kesiştiği bölgeyi sürekli legionlarla kuvvetlendirmek 
durumunda kalmıştır. Bu askerî ve siyasî coğrafya içerisinde Edessa, bütünün önemli bir 
parçasıdır.

Edessa’da meskûn farklı dinî gruplar ve özellikle de Yahudiler, güneyde Iudaea’da meydana 
gelen iki önemli Yahudi isyanı sırasında da Roma için başka bir sorunun kaynağı olmuşlardır. 
18 yılında Cyrrhus’ta konuşlanmış olan Legio X Fretensis bölgedeki diğer savaşlar sırasında 
etkin bir şekilde görevlendirilirken, 66-70 ve 136 yıllarında Iudaea’da meydana gelen savaşlar 
sırasında Edessa’da Yahudi isyanlarının etkileri çok yönlü olarak daha kanlı olmuştur. 

Şehrin çok yönlü özelliklerinin kaynağı olan coğrafî mevkisi, askerî ve stratejik önemi 
kültürel gelişmelere de kaynaklık etmiştir. Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi büyük dinlerin ve 
Yahudilik gibi belli bir ırkî-dinî gruba aitleştirilmiş dinî anlayışların da faaliyet alanlarını teşkil 
eden şehirlerden birisidir. Bu haliyle din ve inançlar tarihi bakımından da önemli bir yerleşim 
birimidir. Bölgede yaşayan kültürel ve dinî anlayış ve inançların derin geçmiş izleri Göbekli 
tepe örneğinde olduğu gibi oldukça eskiye (12.500 yıl öncesine kadar) gidebilmektedir.

Antik dönemde şehre ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli amaçlarla dışarıdan gelen seçkin 
insanların bu dönemde şehrin çok yönlü gelişimine katkıda bulundukları yapılar, mozaikler, 
sikkeler ve diğer maddi kültür kalıntılarından anlaşılabilmektedir. Uluslararası çok yönlü 
alış-verişler, ticaret ve ticari faaliyetler de şehirde en üst seviyede yaşanmıştır. Çok sayıda 
saygın, eğitimli, kültürlü, askerî, idarî, ticarî ve dinî ilişkilerle kendini yetiştirmiş insanların 
şehrin sosyo-kültürel hayatına yaptığı katkı oldukça yüksektir. Henüz bütünüyle gün yüzüne 
çıkarılmamış, yeterince ele alınmamış bölgenin zengin Antik kaynaklı kültürü ve zaman 
içinde farklı medeniyet ve anlayışların oluşturduğu mevcut yapı şehir ve bölge için büyük 
bir zenginliktir. Türkiye’nin zenginliğine mevcut dinî, iktisadî ve içtimaî yapısıyla kendince 
katkıda bulunan Urfa’nın araştırılması ve zenginliğinin ortaya konması öncelikle şehre ve 
içinde yaşayanlara faydalı olacaktır.
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Regnum Abgarı (Osrhoene) And Edessa In Roman Sources Bc 132-244

Hatice P. Erdemir  - Halil Erdemir

Abstract

The name of the Syrian born Orrhoei Bar Hewya or Aryu (Lion BC 132 - BC 127) founder of the state is 
mentioned differently in various sources. The name Osrhoene comes from the name of the Nabatean ruler 
of Osreos of Orrhoei. The people living under the domination of Nabateans in Mesopotamia consisted of 
Assyrians and Syriacs who were Semitic origin. Through the end of the Seleucos rule in Hellenistic period 
new political formations has emerged in Mesopotamia. With the fall of Seleucos, these tribes were scattered 
from Nabatean dominance in Mesopotamia and founded Osrhoene state in BC 132 creating Edessa (Urfa) as 
their center.

In the meaning of “city lords” Greek historians called the rulers of this state, as phylarches (tribal administrator) 
or toparches (small state manager). Because the majority of the rulers of this state was known as Abgar (or 
Acbar) the Roman historians named the Osrhoene state, as the regnum Abgari (Abgar Period).

Roman interest in the area continued hand in hand with the general policy of conquest in the East. While 
the Roman commander Crassus and his army succumbed as a result of fighting in the area against the 
Parths, Osrhoene was dominant in the area in BC 53. During the Roman Emperor Trajan’s, station in Edessa 
to overwinter way back to Syria in 114, rex VII. Abgar (Abgar bar Ma’nu), (109-116) was greeted emperor with 
gifts outside the city. However, these good relations, has deteriorated in 116 with the joining of the Abgaris to 
the rebellion took place in Mesopotamia in general by passing of Roman garrison. Abgar people paid heavily 
the price of the rebellion and the central city of Edessa was surrounded and captured by the Roman army in 
a bloody way. Hence the reign of VII. Abgar also ended and Osrhoene entered to the Roman protectorate. 
This patronage continued until the death of Emperor Trajan in 117. When the two major powers the Roman 
and Parthian forces disputed over Armenia between the years 163-165, Osrhoene state and Mesopotamia 
was subjugated by the Romans. The battle that resulted with the Roman victory, Abgars after killing soldiers 
in the Parthian garrison were handed Edessa to the Romans. Emperor Septimius Severus (193-211), during 
a military campaign against the Parthians passed beyond the region in 197. Roman Emperor Antoninus 
Caracalla (188-217) returning from Mesopotamian expedition, took rex X. Abgar Severus of Osrhoene and 
his sons hostage, chained and killed them in 213 in Rome. The land dominated by Abgars was seized by 
Caracalla in BC 214 became an administrative unit of Rome (as provincia) and it has existed as a part of the 
administrative unit of Rome up to 244 and then remained in the eastern Roman territory. The majority of 
people continued and pursued their life as Christian.

Due to the geopolitical, geostrategic location, Abgar culture was formed from the fusion of Greek, Persian, 
Assyrian, Aramaic-Syriac and Roman culture with a rich structure. In this study, Abgars who centralised the 
city of Edessa will be dealt with from the point of Roman relations, state of affairs and stance under Roman 
rule within the framework of information provided by the Western ancient sources.
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Roma Kaynaklarında Regnum Abgarı (Osrhoene) ve Edessa Mö 132-244

Hatice P. Erdemir  - Halil Erdemir

Özet

Adı kaynaklarda farklı şekillerde geçen bu devletin ilk kurucusu, Süryani asıllı Orrhoei Bar Hewya veya 
Aryu (Arslan MÖ 132 - MÖ 127) olarak bilinmektedir. Osrhoene adı, Nebati hükümdarı Orrhoeili Osreos’dan 
gelmektedir. Mesopotamia’da (Mezopotamya) Nebati hâkimiyeti altında yaşayan halk, genellikle Sami 
kökenli Asuriler ve Süryaniler’den oluşmaktaydı. Helenistik dönemde, Seleucos devletinin son yıllarına doğru 
Mesopotamia’da bazı yeni siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Seleucosların yıkılmasıyla, Mesopotamia’daki 
bu kavimler güçlenerek Nebati hâkimiyetinden ayrılmış ve merkezi Edessa (Urfa) olmak üzere MÖ 132’de 
Osrhoene devletini kurmuşlardır.

Hellen tarihçileri bu devletin yöneticilerine “şehir beyleri” anlamında, phylarches (kabile yöneticisi) veya 
toparches (küçük devlet yöneticisi) adını vermişlerdir. Romalı tarihçiler bu devletin başına geçen hükümdarların 
çoğunluğunun Abgar (ya da Acbar) adıyla anılmasından dolayı Osrhoene Devleti’ni, regnum Abgari (Abgariler 
Dönemi) olarak anmışlardır.

Roma’nın bölgeye ilgisi, doğudaki genel fetih politikası ile birlikte devam etmiştir. MÖ 53 yılında Romalı 
komutan Crassus ve ordusunun, Parthlarla mücadelesi sonucunda yenik düştüğü sırada bölgede bu devlet 
hâkimdi. 114 yılında Roma İmparatoru Traianus, kışı geçirmek üzere Syriya’ye dönerken Edessa’ya uğradığında, 
rex VII. Abgar (Abgar bar Ma’nu) (109-116), imparatoru şehrin dışında hediyelerle karşılamıştır. Ancak bu iyi 
ilişkiler, Abgariler’in, 116 yılında Mesopotamia’nın genelinde çıkan isyâna katılarak Roma garnizonlarındaki 
askerleri kılıçtan geçirmeleriyle bozulmuştur. Abgar halkı bu isyânın bedelini ağır bir şekilde ödemiş ve 
merkez Edessa şehri kuşatılarak Roma ordusu tarafından kanlı bir şekilde zaptedilmiştir. VII. Abgar’ın da 
saltanatı son bulmuş ve Osrhoene, Roma himâyesine girmiştir. Bu himâye İmparator Traianus’un 117 yılında 
ölümüne kadar devam etmiştir. 163-165 yılları arasında ise, iki büyük güç olan Roma ve Parth kuvvetleri 
arasında Armenia bölgesi yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucunda, Osrhoene Devleti ve Mezopotamya, 
Romalılar tarafından zaptedilmiştir. Romalılar’ın galibiyetiyle sonuçlanan zorlu mücadelelerden sonra 
Abgariler, Parth garnizonundaki askerleri öldürerek Edessa’yı Romalılar’a teslim etmişlerdir. İmparator 
Septimius Severus (193-211), 197 yılında Parthlara karşı bir askeri sefer esnasında yine bölgeden geçmiştir. 
Roma İmparatoru Antoninus Caracalla (188-217) 213 yılında Mezopotamya Seferi’nden dönerken Osrhoene 
rexi X. Abgar Severus ve oğullarını zincire vurdurarak Roma’ya götürmüş ve orada öldürtmüştür. Abgarilerin 
hâkim olduğu topraklar 214 yılında Caracalla tarafından Roma’nın idari bir birimi (provincia) haline gelmiş, 
244 yıllarına kadar Roma’nın idari bir parçası halinde varlığını sürdürmüş, daha sonra doğu Roma toprakları 
içerisinde kalarak, çoğunluğu Hıristiyanlığı kabul eden bir toplum olarak hayatlarına devam etmişlerdir.

Bulunduğu jeopolitik, jeostratejik konum sebebiyle, Abgar kültürü, Hellen, Pers, Asur, Arâmi-Süryâni ve Roma 
kültürlerinin kaynaşmasından oluşmuş zengin bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, Edessa’yı merkez yapmış olan 
Abgariler’in Roma yönetimi ile ilişkileri ve Roma yönetimi altındaki durumları, batılı antik kaynakların verdiği 
bilgiler çerçevesinde ele alınacaktır.
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Hurûfat Defterleri ve Şehir Tarihi 
Araştırmalarındaki Yeri

Hüseyin Muşmal
Doç. Dr. , Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Sıddıka İnal
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan, günümüze kadar ulaşmış kaynak serilerinden 
biri olan “Hurûfat Defterleri”, 1690-1839 yılları arasında tutulmuştur. Yaklaşık yüz elli yıllık 
bir zaman dilimine ışık tutan bu defterler, sosyal ve dinî kurumlara atanan görevlilerin 
kaydedildiği, iki yüz doksan altı adet defterden oluşmaktadır.

Harfler anlamına gelen hurufat, “huruf” kelimesinin çoğuludur. Hurûfat Defterleri Anadolu 
ve Rumeli olmak üzere ayrı ayrı tutulmuş ve kayıtlarda kazalar alfabetik sıraya göre dizilmiştir. 
Kazaskerlik dairesi tarafından tutulan bu defterlerde; idarî yapısına göre yerleşim birimi, 
vakıf, vâkıf, vazife ciheti, eski ve yeni görevlinin isimleri, görev değişimi, ücret, arz yetkisine 
sahip görevli ve kayıt tarihi gibi veriler bulmak mümkündür. 

Hurufat kayıtlarında yer alan bilgiler sayesinde Osmanlı şehirlerinin ana iskeleti olan; 
cami, medrese, mektep, zaviye gibi vakıf kurumları ve bu kurumlar etrafında gelişmiş ve 
büyümüş köyler, kazalar ve şehirler dikkat çekmektedir. Şehir, kasaba ve köylerin sosyal 
ve ekonomik yapısına ışık tutan Hurûfat Defterleri, şehir tarihçileri açısından da büyük 
önem arz etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda da herhangi bir kazanın sosyo-kültürel ve 
ekonomik yapısı hakkında bir sonuca ulaşabilir. Vakıf kurumlarının tespiti açısından önemli 
bir yere sahip olan Hurûfat Defterleri, şehir tarihi araştırmaları açısından da vazgeçilmez 
kaynaklardan biridir. 

Giriş

Osmanlı Devleti’nden günümüze intikal etmiş kaynak serilerinden birisi de “Hurûfat 
Defterleridir”. Defterler, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde muhafaza edilmektedir. Arşivde, bugün 2.370 adet vakfiye ve kütük 
defteri bulunmakta olup, bu defterlerde 27.021 adet vakfiye ve benzeri belgenin yanında, 
çeşitli işlemlere ait başka belgeler de bulunmaktadır1. 

Hurûfat Defterleri 1690-1839 yılları arasında tutulmuştur. Yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman 
dilimine ışık tutan bu defterler, vakıf görevlileri ile ilgili (atama, azil, ölüm v.s.) işlemlerin 
yazıldığı günlük evrak defterleri olup, tarih itibari ile şahsiyet ve atik şahsiyet defterlerinden 

1 http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=28, Erişim Tarihi: 15.09.2014.
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daha da eskidir. Arşivde muhafaza edilen defter sayısı günümüzde iki yüz doksan altı adettir. 
Berat özetlerini içeren bu defterler, kazalara göre ayrı ayı tertip edilmişlerdir. Kayıtlarda 
atama yapılan görevlinin adı, atanma tarihi, ne kadar ücret aldığı, eski görevlinin hangi 
sebeple görevden alındığı ve boşalan göreve kimin atandığı konusunda kısa ve özlü bilgiler 
bulunmaktadır. Hurufat kayıtlarının düzenlenme amacı, atamalarda oluşacak karışıklığı 
önlemektir. Kazaskerlik dairesi tarafından tutulan bu defterlerde; dönemin idarî yapısına 
göre,  vakfın bulunduğu yerleşim birimi, vakıf, vâkıf, vazife ciheti, eski ve yeni görevlinin 
isimleri, görev değişimi, ücret, arz yetkisine sahip görevli ve kayıt tarihi gibi veriler bulmak 
mümkündür2

Bu çalışmada cevaplandırılması gereken bazı sorular ortaya çıkmaktadır. Hurûfat Defterleri 
hangi amaçla düzenlenmiştir? Bu defterlerin içeriğinde neler bulunmaktadır? Defterlerin 
şehir tarihi araştırmalarındaki yeri ve önemi nedir? Araştırmamızda, bu gibi sorulara cevap 
vermeye çalışacağız. 

I. HURÛFÂT DEFTERLERİ VE ÖNEMİ

Kelime olarak “harfler”3 anlamına gelen hurûfât, “hurûf” kelimesinin çoğuludur. Hurûfat 
Defterleri, Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği bünyesinde olmak üzere ayrı ayrı tutulmuş ve 
kayıtlar kazaların isimlerine göre alfabetik sırayla düzenlenmiştir. Bu nedenle bu defterlere 
“Hurûfât Defteri” adı verilmiştir. Örneğin “Elif” harfi ile başlayan Alanya, Akseki gibi kazalara 
ait atamalar aynı deftere kaydedilmiş, bu işlem “Elif’den Ye” harfine kadar tüm defterlerde 
tekrarlanmış ve defterler bu şekilde alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur.

Vakıfların her türlü görev atamalarının tutulduğu bu defterler, atik ve cedit olmak üzere iki 
seri halinde bulunmaktadır. Atik kayıtlar H. 1086-1103 (M. 1675-1691) tarihleri arasındadır. 
Ceditler ise H. 1102-1258 (M. 1690-1840) yılları arasındaki kayıtları içermektedir. Kazaskerlik 
dairesi tarafından tutulan bu kayıtlarda, idarî yapısına göre yerleşim biriminde, vakıf, vâkıf, 
vazife ciheti4, eski ve yeni görevlinin isimleri, görev değişimi, ücret, arz yetkisine sahip görevli 
ve kayıt tarihi gibi veriler bulmak mümkündür5. 

Günümüzde Hurûfat Defterleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Yapılan bir 
çalışmada Hurûfat Defterlerine “Rûznamçe Defterleri” de denilmektedir. Çalışmada ifade 
edildiğine göre rûznamçe defterleri, kadı, müderris, müftü atamalarının ve ilmiye sınıfına 
girmeyi başarmış mülazımların kaydedildiği defterlerdir. Bu nedenle Hurûfat Defterleri de 
rûznamçe defterlerinin bir devamı niteliğindedir. Çalışmada ifade edildiğine göre Hurûfat 
Defterlerinin atası olarak kabul edilen ruznâmçeler, kazaskerlerin cihet ve tevliyet tevcih 
etme görevlerinin bir ürünüdür. Fatih Kanûnnâmesi’nde kazaskerlerin cihet tevcih etme 
yetkisi açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince kazaskerler tevcihte bulunarak, bunları bir 
takım defterlere kaydetmişlerdir. 1598 yılında çıkarılan ilmiyye kanunnamesinde de cihât 

2 Tuncer Baykara, Osmanlı Taşra Teşkilatında VXIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınla-
rı, Ankara 1990, s. 1-7.

3 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1984, s. 458.

4 Cihet: Vakıfların çeşitli dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerini sürdürebilmeleri için tahsis edilmiş olan görevlere verilen 
isimdir. Bknz. Mehmet İpşirli, “Cihet”, TDVİA, C.8, s. 546.

5 Mustafa Alkan, “Türk Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından Hurûfât Defterleri: Adana Örneği”, XV. Türk Tarih Kongresi  (Anka-
ra 11-15 Eylül 2006), Kongreye Sunulan Bildiriler, C. IV, 1. Kısım,  Ankara 2006, s. 4.
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ruznâmçesinden söz edilmiştir. Mehmet İpşirli de kazaskerlikle ilgili önemli çalışmasında 
böyle bir defterin olma ihtimalini gündeme getirmiştir. Ancak bu defter serisinin örnekleri 
hakkında literatürde şimdiye değin herhangi bir bilgi zikredilmemiştir. Yapılan bu çalışmaya 
göre hurûfât ve cihet ruznâmçeleri arasında köklü bir ilişki bulunmaktadır 6. Diğer taraftan 
Halit Çal, Hurûfat Defterlerine Göre Bulgaristan’daki Türk Mimarisi ile ilgili çalışmasında ise, 
İstanbul Arşivi’ndeki benzer nitelikteki defterlere “Cihat Defterleri” adı verilirken, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşivindekilere, defterlerdeki kazalar harf sırasına göre dizildiklerinden 
Hurûfat Defterleri adı verildiğini ileri sürmektedir.7  

Daha önce ifade edildiği gibi, günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 
Hurûfat Defterleri 1690’lı yıllarda tutulmaya başlanmış ve 1839 yılına kadar devam etmiştir. 
Bazı araştırmacılara göre XVII. yüzyılın buhranlı dönemlerinde, insanların vakıflara iş 
için müracaatta bulunması ve bazı zamanlar merkezi yanıltan beyanlara engel olma ve 
atamaların düzenli yapılması ile kadrolarda şişkinliğin ve ikiliğin oluşmaması gibi durumlar, 
bu defterlerin tutulmasında etkili olmuştur8. Gerçekten defter kayıtları incelendiğinde, 
Osmanlı Devleti’nin ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemde bu sıkıntıların kayıtlara bir 
şekilde yansıdığı görülmektedir. Defterlere yansıyan asılsız beyanlarla veya zor kullanılarak 
görevi hak sahibinden almaya çalışma gibi durumlar buna örnek olarak gösterilebilir9. 

A. Hurûfat Defterlerinin İçeriği

Daha önce ifade edildiği gibi Hurûfat Defterleri, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinin 
rûznamçe kalemlerinde tutulmuşlardır. Rumeli ve Anadolu kazaskerliklerinin her ikisi de, 
kendi bölgelerinde bulunan kadı, müderris ve müftülerin atama işlemlerini yürütürler, 
padişaha arzda bulunduktan sonra da atamaları hareket ya da atama rûznamçesi adını 
verdiğimiz defterlere kaydederlerdi10. 

Kazaskerler, vakıf görevlilerinin atama işlemlerini de yürütürdü. Bu atamalarda ise padişaha 
arz edilme prosedürü yoktu. Vakıf kurumundaki bir görev, vefat, kendi isteğiyle ayrılma, azil 
gibi nedenlerle boşaldığında atanmak isteyen kişi göreve talip olur, bu atama başvurusu 
bölgedeki kadı ya da naib aracılığıyla kazaskerliğe iletilir, kazaskerin onayı ile berat hazırlanır 
ve böylece atama gerçekleşirdi. Yani, atama beratları kazaskerlik tarafından hazırlanır, 
tuğraları nişancı tarafından çekilirdi11. 

Hurûfat kayıtları içerisindeki bazı atamaların Şeyhülislamın isteği üzerine yapıldığı da 
dikkati çekmektedir. Özellikle müderris ve vâiz atamalarında Şeyhülislamın isteği üzerine 

6 Yasemin Beyazıt, “Hurûfât Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri”, History Studies İnternational Journal Of His-
tory, Volume 5, (Edt. Osman Köse), Samsun 2013, s. 42.

7 Halit Çal, “1192 Numaralı 1697-1716 Tarihli Hurûfât Defterlerine Göre Bulgaristan’daki Türk Mimarisi”, Balkanlar’da Kültü-
rel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (17-19 Mayıs 200, Şumnu-Bulgaristan), C. 1 Ankara 2001, 
s. 221.

8 Gazi Özdemir, Hurûfât Defterleri Işığında Ilgın, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Konya 2005, s. 1.

9 Necibe Arvas, Hurûfât Defterlerine Göre Bursa (1695-1750), (Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Bursa 2011, s. 1.

10 Beyazıt, “Hurûfât”, s. 44.

11 Mübahat S. Kütükoğlu, “Berat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 5, Ankara 2003, s. 472. 
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atama yapıldığı görülmektedir. 

Hurûfat Defterlerindeki her bir kaydın yazılma biçimi sırasıyla, büyük oranda aşağıdaki gibi 
gelişmektedir.  

1. Kaza adı, varsa kasaba ve köy adı. 

2. Kazada, kasabada ve köyde zikredilmişse mahalle adı. 

3. Vakıf kurumunu yaptıran kişi. 

4. Vakıf kurumunun adı. 

5. Görev tipi (İmam, hatip, müezzin, cabi vs.) 

6. Görevden ayrılanın adı ve ayrılma biçimi.  

7. Göreve atanacak kişinin adı. 

8. Atamayı arz eden kadı ya da naibin adı. 

9. Kazaskerliğe arz edilip tevcih olunduğuna dair ifade. 

10. Atamanın tarihi. (Tarihlerde genellikle gün ismi yer almaz. Ay ve yıl zikredilir.)

11. Kayıt tarihinden sonraki bazı değişiklikler ise atamaların yanına derkenar şeklinde 
kısa biçimde not edilmiştir12.

Hurûfât kayıtlarında; imam, muallim-i sıbyan, dersiam, çirağdar, bevvab, ferraş, muid, nazır, 
kayyum, câbi, hatib, reis-i eimme, vaiz, cüzhan, devirhan, aşırhan, şeyh, zaviyedar, müderris, 
mütevelli, müezzin gibi meslek gruplarının tayini, görevden alma veya vakıf binaların 
tamiri vb. konulardaki kayıtların çoğu, kısa kayıtlar olup genellikle kalıplaşmış cümlelerden 
meydana gelmektedir. 

Bu konuda burada bir-iki örnek verilebilir.

Aksekiden… karyesi caminin hatibi olmayup mahlül olmağla nim akça ile Mehmed’e ..13

Akseki’den ...nâm karyeden Hacı Abdi cemaatinden bir akça ile müezzin Mehmed’e 
tahrir14 

Hurûfât kayıtlarının tamamına yakını vakıf görevlileri hakkındadır. Yapılan tayinlerde 
görevlinin ölümü (fevt) ile görev boşaldığından, (mahlûlünden) yerine öz çocuğu, yoksa 
kardeş veya torun gibi yakınları veya aynı görevi yapan diğer ortağın tayini yapılmaktadır. 
Ölen kişi bilaveled yani çocuksuz ise, yerine göreve uygun birisi tayin edilmektedir.15 
Görevlerin bir kısmı vakfiye şartı ile atanmakta, bir kısmı da gelenek olarak babadan oğula 

12 Beyazıt, “Hurûfât”, s. 45.

13  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Hurûfât Defterleri, Nr. 1140/43.

14  VGMA, HD, Nr. 1140/43.

15 Bu konuda çeşitli örnekler vermek mümkündür. Hurufat defterleri ile ilgili bir çalışmada görüldüğü üzere “Eski-il 
Kazası’nda Sultan Selim Han Vakfı köylerinden Emirgazi köyünde Hacı Mehmet adlı hayır sahibi bir şahsın inşa ettiği 
cami-i şerifte günlük ücreti beş bucuk akçe ile hatip olan Süleyman’ın çocuğu olmadığından ölümüyle boş kalan göreve 
Veli Halife’nin oğlu Hacı Seyyid Abdullah atanmıştır.” Derya Karakaya, Hurûfât Defterleri Işığında Eski-il Kazası, (Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2011, s. 62.
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geçmektedir. Bazen görevli kişi kendi rızası ile elindeki belgesini (beratını) iade etmekte 
yerine yakını veya bir başkası tayin edilebilmektedir. Bazen de kanunsuz olarak görev 
elde eden (hilaf-ı inha) kişilerin ellerinden beratları alınarak, görev eski sahiplerine iade 
edilmektedir. Görev belgesi kaybolanlara ise yeni beratı verilmektedir16 

Kayıtlar da karşılıksız olarak yürütülen görevlere “hasbi” denilmekte, vakfiyede belli olan bazı 
görevlere ödenen ücret kayıtlarda belirtilmediğinde ise “muayyen” şeklinde geçmektedir. 
Aynı veya ayrı yapılarda ki hatiplik, imamlık ve müderrislik gibi, bazı görevler tek kişiye 
verilerek birleştirildiği gibi bazı görevler de nısıf (yarım) hisse olarak ikiye ayrılmıştır. 
Babadan oğula geçen görevler erkek çocuk sayısına göre bölünerek birden fazla kişiye 
de verilebilmiştir.17 Defterlerden anlaşıldığına göre vakıf görevlilerine ödenen ücretlerin 
bölgelere, yıllara ve görevin çeşidine göre farklı olduğu, ücretlerin günde yarım (nim) akçe 
ile otuz-kırk akçe arasında değiştiği görülmektedir.18

Vakıflarda çalışmalar düzenli ve sıkı biçimde kontrolü yapılmış, ayrıca çalışma zamanları 
ve personel sayısı ve görevleri işin yüküne göre değişmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren vakıf 
kurumları iş olanağı olarak görülmeye başlanmış, pek çok defa işe girmek için usulsüz beyan 
vermek suretiyle berat düzenletilmiş, böylece bu mekânlarda hak etmeyenler çalışır hale 
gelmiştir. Vakıf tesislerinde çalışanların görev süreleri ömürleri ile sınırlıdır. Bu durum, iş 
kaygısının ortadan kalkmasına olanak sağlamış, ancak verimi düşürmüştür.19 

Osmanlı toplumunda her dönemde, imamlık ve mütevellilik görevleri başta olmak üzere 
pek çok vakıf görevi çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bu görevleri alabilmek için 
insanların birbiriyle rekabete girdikleri, zaman zaman ise görev uğruna haksızlıkların 
yapıldığı görülmüştür. Atanan kişinin görevi yerinde yürütmesi esas kabul edilmiştir. 
Görev mahallinin dışında başka yere yerleşenler veya memleket değiştirenler görevden 
alınarak beratları iptal edilmiştir. Yine görevlerinde ihmal gösterenler azledilmiştir. Ayrıca 
medreselerde meccanen bile olsa göreve gelen kişilerin ehil olması için mutlaka sınav 
yapılmıştır. Genellikle 1800’lerden sonra medreselerde çalışmak için imtihan sonucu başarılı 
olanlar göreve getirilmiştir20   

Hurûfat Defterlerinde de görüldüğü üzere Osmanlı döneminde vakıf kurumları istihdam 
alanı olarak görülmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan, vakıflardan yaptığı iş karşılığı ücret 
alarak geçimlerini sağlamakta, hatta vakıf kurumları potansiyel iş alanı olarak görüldüğü için, 
bu kurumlarda yeni görevler de oluşturularak birçok kişinin görev alması sağlanmaktadır. 
Günümüzde camilerde bir veya iki kişi çalışırken, incelenen dönemde merkezdeki büyük 
camilerde 10’dan fazla farklı görevlinin görev yaptığı saptanmıştır. Böylece birçok ailenin 

16 Bir çalışmada Niğde-Bor kazası Hurûfât kayıtlarında; “Karaköprü Mahallesi’nde bulunan ve mahallenin adıyla anılan 
mescitte, cuma günleri vaiz ve kayyım olan Seyyid İbrahim görevde iken beratını zayî etmiş, Şeyhülislam Dürrizâde 
Seyyid Abdullah Efendi’nin işaret etmeleriyle 12 Şaban 1227 / 21 Ağustos 1812’de kendisine yeniden berat verilmiştir.” 
Ahmet Öge, Hurûfât Defterlerinde Niğde-Bor, (Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Konya 2010, s. 163.

17 Alkan, “Vakıf”, s. 4-5.

18 Hüseyin Muşmal, “XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Beyşehir Kenti’nde Bulunan Müesseseler ve Vakıfları”, Selçuk Üniversitesi Türki-
yat Araştırmaları Dergisi, S. 19, Konya 2006, s. 234.

19 Özlem Ceyhan, Hurufat Defterleri Işığında Göcî-yi Kebîr Kazası, (SÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi), Konya 2011, s. 55.

20  İsmet Boydemir Temel, Osmanlı Döneminde Ereğli Kazası Vakıf Eserleri, Konya 2011, s. 248.
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geçimini vakıf kurumlarından sağladığı da anlaşılmaktadır21. Aşağıda hurufat kayıtlarında 
adı geçen vakıf görevlilerine değinilecektir. 

B. Hurûfât Kayıtlarında Yer Alan Bazı Görevliler

Hurûfât kayıtlarında, vakıflarda görev yapan görevliler hakkında da bilgiler edinmek 
mümkündür. Burada kayıtlarda karşımıza çıkan bazı eğitim, din ve vakıf görevlilerini kısaca 
ele alacağız.

Kadı: Kısaca hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devlet tarafından 
atanan görevlidir22  Diğer bir ifadeyle kaza işlerine bakan memura verilen unvandır.23 

Naib: Kelime olarak vekil, yerine geçen, kadı vekili gibi anlamlara gelmektedir. Terim 
olarak ise hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricalinin vekili, temsilcisi veya yardımcısı anlamına 
gelir24. Vakfın işleyişinden birinci derecede sorumlu olan ancak vakıfta çalışmayan kadı ve 
naib defterlerdeki her atama kaydında zikredilmektedir25.

İmam: Tanzimat dönemine kadar mahallenin asayişinden, temizliğinden, ölenlerin 
ve doğanların kayıtlarının tutulmasından, vergilerin dağıtımından, mahalleye gelen 
yabancıların kefalet altına alınması gibi pek çok konudan sorumlu olan ve bir nevi muhtar 
niteliği taşımakta iken; günümüzde cami ve mescitlerde namaz kıldırmakla görevli kişilerdir.26

Hatip: Camide hutbe okuyan, hitap eden söz söyleyen kişilerdir.27

Müezzin: Kelime olarak ezan okuyan, çağrıda bulunan, kâmet getiren kimse manasına 
gelmektedir.28

Cüzhan: Vâkıfın belirlediği zamanlarda Kur’ân’dan cüz okuyan kişidir. 

Ferraş: Cami, mescit ve imaret gibi müesseselerin temizliğini yapan, halı-kilim ve hasır 
gibi mefruşatını seren kişidir.

Nâzır: Kelime olarak görüp gözeten anlamına gelen nazır, mütevellinin tasarrufuna 
nezaret etmek üzere, vâkıf veya kadı tarafından atanan görevlidir.

Vaiz: Cami veya başka mekânlarda halka dinî nasihatlerde bulunan kişidir29.

Bevvâb: Kelime olarak kapıcı, hademe anlamına gelen bevvâb camilerde görevli 
kişilerdir.30

21 Mevlüt Eser, Hurûfât Defterlerine Göre Ermenek, (SÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 
2011, s. 198. 

22  Fahrettin Atar, “Kadı”, TDVİA, C. 24, Ankara 2003, s. 66. 

23  Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Terihi Deyimler ve Terimleri Sözlüğü, C. 2, İstanbul 1983, s. 119.

24  Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe, s. 957; Casim Avcı, “Naib”, TDVİA, C. 32, s. 312.

25  Hadi Taç, Hurûfât Defterlerine Göre Kosova Vilayeti (XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısı), (Ege Üniversitesi SOSBE, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2012, s. 9-10.

26 Ertan Gökmen, “Hurûfât Defterlerine Göre Demirci Kazası ve Köylerinde Cami ve Mescitler (1690-1830)”, Manisa 2005, s. 32.

27 Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe, s. 406

28 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Müezzin”, TDVİA, C. 31, s. 491.

29 Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlele Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve Tâbirler, Ankara 1966, s. 10, 18, 
44, 54.

30 Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe, s. 117.
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Çirağdar (Kandilci): Cami, mescit, tekke ve zaviye gibi kurumlarda mum, fitil ve kandilleri 
yakmakla görevli kişidir.31

Câbî: Kelime olarak tahsildar manasına gelen câbî, vakıf gelirlerini toplayan kişidir.32

Kayyım: Kelime anlamı olarak bir işi yerine getiren, üstlenen kimse olmasının yanı sıra, 
caminin temizlik işlerini yapan hademe ve vakıf mütevellisi anlamlarına da gelmektedir.33

Kâtip: Kelime anlamı olarak yazı işleriyle uğraşan kimse, sekreter, yazıcı, noter, 
muharrir anlamlarına gelmektedir.34 Kâtipler vakıfta mütevellilerin yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır.

Mütevelli: Anlam olarak birinin yerine geçen, bir vakfın idaresi kendisine verilmiş olan 
kimsedir. Diğer bir ifadeyle vakıf işlerini vakfiyye şartları ve şer’i hükümler dairesinde idare 
ve rü’yet için tayin olunanlar hakkında kullanılan bir tabirdir.35

Muarrif: Kelime olarak, tarif eden, etraflıca anlatan, bildiren manasına gelen muarrif, 
cami ve tekkelerde hayır sahiplerinin isimlerini sayan kişilerdir.36

Aşırhan: Cemaatle kılınan namazlardan sonra veya farklı zamanlarda ibadet maksadıyla 
toplanılan zamanlarda on ayet veya on ayet uzunluğunda Kur’ân’dan ayetler okuyan kişiye 
denilmektedir.37 

Dersiâm: Medreselerde öğrencilere, camilerde halka açık ders verme yetkisine sahip 
müderris için kullanılan unvandır.38

Tesbihan: Allah’ı ta’zim maksadı ile bazı lâfızları söyleyen kişidir.39

Devirhan: Cuma namazından önce veya herhangi bir gün öğle namazlarından önce 
Mülk suresi ya da başka bir sure-i şerife okuyan görevlidir.40

Muid: Medreselerde talebenin derslerini müzakere eden ve hocanın takrirlerini iade ve 
izah eden muallim yardımcısıdır.41

C. Tarih Araştırmalarında Hurûfat Defterleri

XVII. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın ortalarına kadar olan süreyi kapsayan Hurûfat 
Defterleri, şüphesiz ki tarih araştırmalarında önemli bir kaynaktır. Defterlerin aynı zamanda 

31  İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara 2006, s. 836.

32  Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, C.1, s. 253.

33  İsmail Özmel, “Kayyım”, TDVİA, C.25, s. 107.

34  Küçükaşçı, “Kâtip”, TDVİA, C. 25, s. 49.

35  Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe, s. 941; Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimler, C.2, s. 640, 

36  Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe, s. 787.

37  Gökmen, “Hurûfât”., s. 35.

38  Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, TDVİA, C. 9, s. 185.

39  Gökmen, “Hurûfât”, s. 35.

40  Berki, Istılah ve Tâbirler, s. 12.

41  Berki, Istılah ve Tâbirler, s. 38.
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birinci elden kaynaklar olduğunu da söyleyebiliriz. Daha önce de belirttiği gibi, kayıtlarda 
görünürde bir kaç cümlelik kısa bilgiler halinde, hangi göreve kimin, neden atandığı, ne 
kadar ücret aldığı belirtilmiştir. Bu açıdan bakıldığında bir bilgi zenginliği ve çeşitliliğinden 
söz edilemez. Ancak tam aksine bu defterler Osmanlı Devleti’nin bozulmaya yüz tutmuş 
dönemlerinde sosyo- kültürel ve ekonomik yapısına ışık tutması açısından önemli arşiv 
kaynaklarından sayılabilir42. 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde vakıf kurumları merkezî devletin sürekli kontrolü altında 
olmuş ve vakıfları yönetenlerin, ücretleri ve faaliyetleri her zaman merkezin gözetimi altında 
bulunmuştur43. Kayıtlarda yapılan atamalarla ilgili dikkat çeken durum; cülus zamanlarında 
bütün atamaların yeniden yapıldığıdır. Çünkü padişahların sık sık değişmesi sonucu, bütün 
beratların yenilenir ve bunların kayıtlara geçirilirdi. Zira bu durumun kaynağı Osmanlı 
Devleti’nde resmi görevlilerin memuriyetinin, çalıştığı devrin padişahının ömrü ile sınırlı 
olmasıdır44. Bu nedenle hurufat kayıtları, vakıflardaki görevlileri ortaya koyması ve atamaların 
neden yapıldığını göstermesi açısından sosyal tarihimiz için önemli olduğu gibi, görevlilerin 
ücretlerini içermesi bakımından iktisadi tarih açısından da önemli kaynaklardandır.45 

Hurufat kayıtları bize ait olduğu devirde, devletin işleyiş tarzı ve sosyo-ekonomik yapısı 
hakkında da fikir vermektedir. Nitekim Osmanlı ekonomisinde XVII. yüzyılda bozulmanın 
devam etmesi nedeniyle işsiz kalan insanların çalışılacak yer olarak vakıfları görmeye 
başladığı, kaydedilen belgelerde açık bir biçimde görülmektedir. Bir görevlinin ölümünden 
sonra yerine geçecek erkek evlâdı olmadığı zaman başka birinin atanmasına olanak vermesi, 
vakıf görevlisi olmak isteyenler arasında çekişmeye neden olmasının yanında, kazanın 
kadısı ya da naibine yanlış bilgiler vererek haksız yere beratlar alınması gibi durumlar sosyo-
ekonomik gerilemenin işareti olarak görülebilir46  .

Hurûfat Defterlerinde tekke, zaviye, cami, medrese gibi din ve eğitim kurumları hakkında 
da bilgi edinmek mümkündür.47 Defterler bir bölgede kurulmuş vakıf kurumlarının isimleri, 
bunları yaptıran vâkıflar, bu kurumlardaki görevliler ve isimleri, aldıkları ücretler ile bunların 
tayinleri hakkında da bize bilgiler vermektedir. 

Bu kayıtların Türk Sanatı Tarihi açısından önemine bakacak olursak, Mimari yapıların:

•	 Kayıtların yazıldığı tarihlerdeki mevcut durumu belirlenebilir.

•	 Bu yapılardan adı bilinenlerin, günümüzde varlığını sürdürüp sürdürmediği tespit 
edilebilir.

•	 Defterlerde yer alan, yeniden inşa ettirildiği gibi ifadelerden; başka belgelerde 

42 Çal, “Hurûfât”, s. 221.

43 Muharrem Parlak, Hurûfât Defterleri Işığında Seydişehir, (SÜ, SOSBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2009, s. 
127.

44 Raziye Arıcı, Aydın Eyaleti’nin Menteşe Sancağına Bağlı Meğri (Fethiye) Kazası ve Köylerinin Hurûfât Defterleri, (SÜ, SOSBE, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2014, s. 4.

45 Eşref Temel, Hurûfât Defterleri’ne Göre Aksaray Kenti Klasik Eğitim Kurumları (XVIII-XIX. Yüzyıllar Arası), (SÜ, SOSBE, Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2008, s. 2.

46  Halis Akıncı, Hurûfât Defterlerine Göre Kır-ili Kazası, (SÜ. SOSBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2007, s. 2.

47 Ahmet Şanlı, Hurûfât Defterlerine Göre Ayıntâb Kazası’ndaki Vakıfların İşleyişi ve Yönetimi, (Kırıkkale Üniversitesi SOSBE, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2010, s. 14.
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bulunamayan yapım tarihleri öğrenilebilir.

•	 Çok az da olsa bazı eserlerin harap iken onarıldığı anlaşılabilir.

•	 Minber vazedildi gibi ifadelerden bazı mescitlerin camiye çevrildikleri görülebilir48. 

Osmanlı taşra teşkilatı hakkında mühim bir kaynak olan Hurûfat Defterleri, Osmanlı 
Devleti’ndeki kaza ve kadılık ile ilgili bilgilerin tespit edilmesini sağlamıştır. Taşradaki 
vesikaların zaman içinde büyük bir kısmının yok olması, bu defterlerin önemini daha da 
arttırmaktadır. Tutuldukları dönem içerisinde bu defterlerden taşradaki bir kaza hakkında 
şu bilgileri elde etmek mümkündür: 

•	 Kazanın merkezinde mevcut mahalle ve mevki adları, köylerin ve mezraların isimleri, 

•	 Kazada ve ona bağlı köylerde bulunan medrese, cami, mescit, mektep, han, hamam, 
köprü, zaviye, tekke, kervansaray vb. yapıların isimleri, kimler tarafından yaptırıldığı 
ve bir kazada bu müesseselerden kaç tane bulunduğu,

•	 Kazada, müderris, imam, müezzin, muallim-i sıbyan, zaviyedar gibi görev alan 
kişilerin adları ve bunların büyük bir kısmının ölüm, göreve atanma veya ayrılma 
tarihleri,

•	 Kazada görev yapan kadı ve naiplerin isimleri, görevde kalış süreleri,

•	 Osmanlı taşrasındaki bir kazada görev yapan kişilerin, tayin biçimleri, görevde kalış 
süreleri, aldıkları ücretler ve ayrılış sebepleri tespit edilebilir.49  

Ayrıca defterler şehir, şehir mahkemesi ve esnâf teşkilatları için de zengin veriler içermektedir. 
Hûrufât Defterleri üzerinde daha çok çalışıldıkça yukarıda saydığımız maddelere yenileri 
eklenecektir. 

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman dilimine ışık tutan Hurûfat Defterleri, 
hem tarihçiler hem de sosyal bilimciler açısından, birinci el kaynak niteliğindedir. Kayıtlarda 
yer alan bilgiler sayesinde Osmanlı şehirlerinin ana iskeleti cami, medrese, mektep, zaviye 
gibi vakıf kurumlar ve bu kurumlar etrafında gelişmiş ve büyümüş köyler, kazalar ve şehirler 
hakkında bilgiler edinilebilmektedir. Bu kurumlar şehrin gündelik hayatının en yoğun 
olarak yaşandığı kamusal mekânlar olmalarının yanı sıra şehirlerin aynı zamanda aynası 
da olmuşlardır. Bu sebeple şehir tarihi araştırmaları açısından var olmuş vakıf kurumlarının 
tespiti vazgeçilmez derecede önemlidir.  Diğer taraftan Hurûfat Defterleri tahrir defteri, 
avarız defteri, şeriye sicili gibi diğer arşiv vesikalarının da önemli derecede tamamlayıcısı 
durumundadır.

XVIII. ve XIX. yüzyıllara ait bu defterlerdeki veriler şehirler, kasabalar, köyler, mezralar 
ve bunların çevrelerinde bulunan cami, mescit, medrese, mektep, han, zaviye gibi vakıf 
kurumlarının, banilerinin ve görevlilerinin topluca tespitine imkân vermektedir. Ayrıca 

48 Çal, “Hurûfât”,  s. 221. 

49 Mustafa Murat Öntuğ, “Hurûfât Defterlerine Göre Uşak’taki Eğitim Müesseseleri (1702-1824)”, Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.3, Afyon 1999, s. 132.
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defterlerin kazalara göre tertip edilmiş olması da araştırmacılar açısından büyük kolaylık 
sağlamaktadır. 

Yine bu kayıtlarda, yaşanan ekonomik sorunların da etkisiyle halkın iş bulmak için vakıflara 
yönelmesinin bir sonucu olarak tayinlerde asılsız beyanlarla, görevin zorla ele geçirilmesi 
gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Görevin layık olana tevdi edilmesinin esas olduğu ve 
bu bilinçle davranmayan kimsenin görevden alınması da, belgelerde yer alan görevli azil 
nedenleri arasında yer almaktadır. Görevlinin gayrı ahlâkî tavırlarıyla mahalle halkını rahatsız 
ettiği için de yine mahalle sakinlerinin başvurusu sonucunda azledilebildiğini görüyoruz. 
Osmanlı kültüründeki mahalle, komşu kavramı hakkında önemli bilgiler veren bu vb. 
durumlar dönemin Osmanlı toplumsal yapısının; siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılarını 
ortaya koyması açısından önemlidir.  Dolayısıyla, Hurûfat defterleri 1690-1840 yılları arasında 
Osmanlı vakıf ve şehir tarihi araştırmaları için temel kaynaklardan birini teşkil etmektedir.
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Orta Asya’nın Türk-İslam Şehirleri 
Armin Vamberi’nin Kayıtlarında

Cavid Qasımov
Doç. Dr. , Azerbaycan Bilimler Akademisi Z.M. Bünyadov adına Şarkiyat Enstitüsü

Giriş
Armin Vamberni 1832. yılında Avsturya-Macarıstan İmparatorluğu’na bağlı olan ismi 
bilinmeyen bir köyde fakir, dindar bir yahudi ailesinde doğmuştur1. Mim Kemal Ökeye 
göre ise Armin Vambern Avstruya-Macarıstan imparatorluğuna bağlı olan ve bugünkü 
Slovakiya sınırları içerisinde bulunan Szerdahely kasabasında doğmuştur2. 12 yaşına kadar 
köy okulunda eğitimine devam etmiştir. Eğitimi süresince yabancı dil öğrenme yeteneği 
çevresindekilerin dikkatinden kaçmaz. O, doğuştan var olan rahatsızlığı nedeniyle koltuk 
değnekleriyle yürümektedir. Babasının vefat etmesi ve ekonomik koşulların yarattığı 
güçlükler Vamberni’nin erken yaşta okuldan ayrılması ve bir kadın terzisinin yanında çırak 
olarak çalışmasına neden olur. Daha sonra bir hancının oğluna özel ders verir. 16 yaşına kadar 
Macarca, Latince, Fransızca ve Almanca dillerini öğrenir. Bunun yanı sıra İngilizce, İskandinav 
dilleri, Rusça, Sırpça ve diğer Slav dillerine hızla hakim olur3. Daha sonra kendisinin verdiği 
bilgileri göre, onda Doğu medeniyetine ve tarihine ilgi oyanmış ve Doğu dillerini öğrenmek 
maksadıyla İstanbul’a gelmiştir. Burada Osmanlı Devleti’nin çok önemli devlet adamlarından 
hesab edilen Asıf Bey ve Rıfat Paşa’nın hizmetinde Avrupa dilleri hocası olarak çalışmıştır4. 
Armın Vambern İstanbul’da bulunduğu zamanda, farklı Türk ağız ve lehçelerini öğrenme 
fırsatını da buldu. 1861.yılında Macarıstan’a dönen Vamberni İstanbul’da bulunduğu 
dönemde Doğu kültürü ve tarihi ile ilgili olarak biriktirdiği ilmi bilgileri çeşitli dergilerde 
yayınlatmak fırsatı bulmuştur. Macaristan İlimler Akademisi Vamberni’nin bu hizmetlerini 
karşılıksız bırakmamıştır. 1861 yılında Armin Vamberni Macarıstan İlimler Akademisi’nin 
haberleşme üyesi seçilmiştir. Bu önemli mevkiden istifade eden Armin Vamberni Macarıstan 
İlimler Akademisi’nin başkanı Graf Dessefi’ne Macar dilinin menşeyini öğrenmek amacıyla 
Orta Asya ve Türküstan’a sefer yapmak istediğini bildirmiştir. Onun bu isteği İlimler 
Akademisi’nin bazı akademisiyenleri tarafından alayla karşılanmıştır. Bir-çok akademisiyen: 
“Türküstan’dan birkaç tatar kafatası getir, macarların kafatası ile mukayese edelim demişlerdi”. 
Macarıstan İlimler Akademisi’nin başkanı Graf Dessefi’in ise: “Armin Vamberni kendi 
kafasını sağ-selamet getirmesi bizim için daha önemlidir” diyerek ona sahip çıkmıştır. Tüm 
sürtüşmelere rağmen Macarıstan İlimler Akademisi’nin başkanı graf Dessefi Vamberni’nin  
Orta Asya ve Türküstan’a seyahete çıkmasına destek vererek, seyahet masraflarını kurum 

1 Salih Yılmaz, Armin Vamberni’nin Türküstan Seyahetnamesi’nde geçen Ahmet ile Yusuf destanı, Türk Dünyası Dil ve Ede-
biyat dergisi, sayı 16, 2003

2 Mim Kemal Öke, Saraydaki Casus/ Gizli Belgelerle Abdülhamid Devri ve İngiliz Ajanı Yahudi:Vambery, 1998

3  Vilayet Kuliyev, Macarıstanı  tanıtan alim, 2012

4  Vilayet Kuliyev, Macarıstanı tanıtan alim, 2012
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adına üslenmiştir5. Bununla beraber seyahet sırasında Vamberni’ye yardım etmeleri için 
Osmanlı ve İran Kaçarlar Devleti’nin resmi kurumlarına  başvurular yapıldı.

1862.yılında deniz yolu ile Trabzon’a gelen Vamberni, daha sonra kervanla Erzurum,Tebriz 
ve Kazvin’den geçerek Tahran’a ulaşmıştır6. O, Tahranda hem İran Kaçarlar Devleti’nin yetkili 
şahısları ile beraber, burada bulunan Osmanlı sefirliği’nin ilgili şahıslarından da önemli 
ölçüde destek almıştır. Bir süre Tahran’da ikamet eden Vamberni kısa zaman zarfında özbek, 
tatar, kazak ve türkmence öğrenmeye mufaffak olmuştur. Daha sonra Mekke’den dönen 
Hacc kafilesine katılarak Türküstan’a doğru yola çıkmıştır7. Bazı bilgilere göre Tahran’da 
bulunan Osmanlı sefirliği tarafından Vamberni’ye Hac ziyaretinde bulunması ile ilgili evrak 
da verilmiştir(Armin Vambeni Türküstan’a giderken Hacı Reşit ismini kullanmağa başladı)8. 
Vamberni’nin Türküstan seferi öncesinde Tahran’da bulunan Osmanlı sefirliği’nin çok önemli 
hizmetlerde bulunduğunu görmekdeyiz. Neden acaba?. Bazılarının fikrince Armin Vamberni 
Avropa’nın değilde Osmanlı’nın Türküsta’na gönderdiyi bir casusdu. Bence araştırılması 
vacip olan konulardan biridir.

Armin Vamberni(Reşit Efendi) derviş kılığında Hac kafilesi ile birlikde Hazar Denizi’nin 
güneyinde bulunan Mazandıran eyaletinden geçerek Belh körfezine varid olmuş. Daha 
sonra şimdiki Türkmenistan sınırları içerisinde bulunan Karakum sahrasını geçerek Harezm 
vadisine ulaşmışdır. Harezm’in en önemli şehirlerinden biri olan Hive’de bir süre ikamet 
eden(Hive şehri o zaman Hive Hanlığı’nın paytahtı hesab edilirdi) Vamberni(Reşit Efendi) 
Kızılkum sahrasını geçerek Buhara şehrine gelmiştir9. Vamberni Türk-İslam Dünyası’nın 
en önemli şehirlerinden biri olan Buhara’nı çok beyenmiş ve Avrupa’ya döndükden sonra 
özellikle de Buhara şehrinin tarihi ile ilgili çok kiymetli bir eser yayınlamıştır. Daha sonrakı 
yıllarda Armin Vamberni(Reşit Efendi) daha sonra sırasıyla şimdiki Özbekistan ve Afganıstan 
sınırında bulunan Karşı, Ürgenc, Semerkant, Meyemene, Herat vesayre şehirlerde de 
bulunmak fırsatını yakalamıştır10. 

1864.yılında Armin Vamberni Orta Asya ve Türküstan’a olan seferini başa çatdırdıkdan 
sonra Tahran’a dönmüştür.  İran Kaçarlar Devleti’nin padişahı olan Nasreddin şah onu 
şahsen kabul ederek, Orta Asya ve Türküstan’dakı mevcut durumla ilgili bilgiler edinmiştir. 
Bununla beraber Tahran’da bulunan Çarlık Rusyası’nın böyükelçisi onu çar II Aleksandır’ın 
misafiri olarak Sankt-Peterburg’a davet etmiştir. Fakat, bunları geri çeviren Vamberni hızla 
bır şekilde Orta Asya’dakı izlenilmleri ile ilgili bilgileri kaleme alamağa başlar. Çünki Orta 
Asyada olarken kuşku duymaları için Vamberni öğrenmiş olduğu bilgileri yazıya dökme 
fırsatı bulamamıştı11.

1864.yılında Vamberni Macarıstan’a döndükden sonra, Orta Asya ve Türküstan’la ilgili 
toplamış olduğu bilgileri Macarıstan İlimler Akademisi’nin çeşitli birimlerine sundu. Fakat, 
Akademi’nin çok önemli şahısları tarafından Vamberni’nin Orta Asya ve Türküstan’la ilgili 

5   Vilayet Kuliyev, Macarıstanı tanıtan alim, 2012

6  http://en.wikipedia.org/wiki/Arminius_Vámbéry

7  Mim Kemal Öke, Vámbéry Belgelerle Bir Devletlerarası Casusun Yaşam Hikayesi, Bilge yay., İstanbul 1985 

8  N. Ahmet Özalp, Arminius Vámbéry, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses yay., İstanbul 1993

9  N. Ahmet Özalp, Arminius Vámbéry, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses yay., İstanbul 1993

10  Mim Kemal Öke, Vámbéry Belgelerle Bir Devletlerarası Casusun Yaşam Hikayesi, Bilge yay., İstanbul 1985

11  Cemal Kutay, Sahte Derviş, Aksoy yay., İstanbul 1998
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vermiş olduğu bilgilerin sahih olmadığı kanaatine varılmıştır12. 

1865.yılında Vamberni’nin hayatında çok önemli bir dönem başlar. O,  Macarıstan’ın ilmi 
kurumlarının yüksek itimadı ile Peşt Üniversitesi’nde Doğu dilleri Professorü  olarak göreve 
başlar ve bu görevi 1905. senesine kadar devam etmiştir. Vamberni bu görevi sırasında “Orta 
Asya’ya seyahat”, “Çağatayca Üzerine Çalışmalar”, “İran’da Gezi ve Hatıratım”, “Orta Asya’dan 
Eskizler”, “Orta Aysa Oçerikleri”, ”Uygur Dil Öğeleri ve Kutadgu Bilik”, “Buhara Tarihi”, “19. 
Yüzyılında İslam”, “Şark Ülkelerinden Kültür Manzaraları”, “Türk-Tatar Dillerinin Etimolojik 
Sözlüğü”, “Türk-Tatar Halkının Dil Araştırmalarına Dayanarak Basit Kültürü”, “Türk Halkı”, 
“Şeybaniname, Bir Özbek Destanı, Metin ve Tercüme” gibi çok önemli eserlerini yayınlamağa 
muvaffak olmuştur13.

Armin Vamberni ve Orta Asya şehirleri
Armın Vamberni 28 Mart 1863 tarihinde Tahran’dan Orta Asya ve Türküstan’a başladığı 
yolculuğu tam bir yılda tamamladı. Gezisi sırasında hanlık merkezleri olan Hive, Buhara 
ve Semerkant’a uğradı. Semerkant’tan Herat’a, oradan da Tahran’a geçerek yokuluğunu 
tamamladı. Bu uzun ve tehlikeli gezisi boyunca daha birçok yerleşim alanını görmek, 
incelemek; hala göçebe halinde yaşayan topluluklan tanımak imkanı buldu.

Armin Vamberni’nin Orta Asya ve Türküstan şehirleri ile ilgili bilgileri oldukca fazladır. Biz bu 
bildiride onun yalnız üç şehirle(Hive, Buhara ve Semerkant) ilgili bilgilerini takdim ediyoruz. 
Genel olarak Vamberni’nin bu şehirlerin nüfusu ve fiziki yapısı ile ilgili değerli bilgiler 
vermiştir.

Hive şehri’nin fiziki yapısı
Orta Asya’nın önemli şehirlerinden olan Hive şehri Harezm bölgesinin en önemli 
merkezlerinden biri hesab edilir. Etrafı bozkırla ve çöllerle çevrili bir vaha şehri olan Hive 
Amu-Derya ırmağının batısında Palvan kanalının kıyısında yer alır. Şehrin antik ismi Hivak’tır. 
Arkeolojik kalıntılar şehrin VI. ve VIII. yüzyıllar arasındaki Hristiyan dönemde kurulduğunu 
göstermektedir. Hive ismi X. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır14

Armin Vamberni Hive şehrinin fiziki görünümünü şu şekilde özetliyor: ”Kentin içi dışardan 
göründüğü kadar güzel değildi. Emirlik merkezi, İran’da görülen sıradan kasabaların 
bile altındaydı. Belli bir plan ve projeden yoksun olarak gelişi güzel biçimde öteye beriye 
dağılmış üç-dört bin toprak evden oluşan kentin çevresi yine toprak bir surla çevrilmişti. Bu 
surdan başka bir iç- kale, yalnız bazılan anılmaya değer birkaç pazar, önemsiz birkaç cami, 
avlularında ağaç dikili birkaç medrese vardı. Yağ murlarla ıslandıktan sonra güneşin etkisiyle 
çatlayarak çöken çamur kulübeler içinde bina denilebilecek olanlar yalnız bunlardı. İşte Hiyve 
kenti!15  Armin Vamberni’ye göre Hive şehri iki hisardan oluşmaktadır. Bunlar iç hisar ve dış 
hisardır. Dış hisarın uzunluğu yedi kilometre kadardır. On iki kapısı bulunup her kapının iki 
tarafında birer yüksek kule yer alır. Kulelerin üzeri bir kubbe ile örtülüdür. Mevcut kapılardan 
bazılarının isimleri Ürgenç, Kendi miyan, Hezârâb, Serçeli ve Gaziâbâd’dır . Dış kale toplam 

12  Cemal Kutay, Sahte Derviş, Aksoy yay., İstanbul 1998

13  http://en.wikipedia.org

14  M.Saray, “Hive Hanlığı”, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s.167

15  Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 83
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on mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Or, Kefterkhane, Meyve satışının yapıldığı Meyveistan 
(Mivesztan), Mehterabad, Yenikale, bir tür eğlence ve dinlenme yeri olarak hizmet veren 
etrafı ağaçlarla çevrili büyük bir su haznesinin bulunduğu  Bala Havuz, Nanyemezorama, 
Nurullahbey, Bagtche ve Rafenek’dir. İç hisarın ise beş kapısı mevcuttur. Surların genişliği 
yaklaşık 2-3 metre, yüksekliği ise 4-5 metredir. Üzerinde tüfek kullanmak için tasarlanmış 
mazgalların bulunduğu surların dışı hendeklerle çevrilmiştir16. 

Armin Vamberni Hive şehrinin topraklarının verimliği ile ilgili şu şekilde özetlemiştir: “Hive 
topraklarının verimliliğinden sözetmiştim. Başlıca ürünleri buğday, pirinç -özelikle Köklen 
adı verilen türü-, en iyi cinsi Şahbad ve Yeni Orgenç ipeği olan ipektir. Ayrıca pamuğu 
ve kökünden çok değerli bir tür kırmızı boya çıkarılan Ruyan adlı fidan da anılmalıdır. 
Meyvelerinin nefaseti hem İran’da, hem de Türkistan’da, hatta Avrupa’da bile kabul edilir. 
Özellikle Hezareesb’in elması, Hive’nin şeftalisi ve narı ünlüdür. Kavunu ise hiçbir şeyle kıyas 
kabul eunez. Kavununun ünü Çin’in başkenti Pekin’e kadar ulaşmıştır. Çin Tataristanı’ndan 
Hakan’a gönderilen armağanlar içinde Orgenç kavunu da bulunur. Bu kavun Rusya’ da da 
çok değerlidir. Bunun bir yükü, kışın orada ağırlı ğınca şekerle değiştirilir”17.

Hive şehrinin nüfusu
Armin Vamberni Hive şehrinin nüfusu ile ilgili bilgilere de yer vermiştir. A. Vamberni Hive 
şehrinin nüfusunun özelliklede özbekler, sart, türkmen, Kırgız Kazakları ve Karakalpaklar’dan 
ibaret olduğunu ifade etmekdedir. Vamberni’ye göre: “Hiyve halkının bir bölümünü 
siyah başlı İranlı esirler oluşturuyordu. Bunların durumu tahmin edildiği kadar kötü 
değildi. Çünkü yetenekleri ve işbilirlikleri sayesinde kısa sürede büyük miktarlarda para 
biriktirecek kendilerini satın alıyorlardı. Halkın bir bölümü, Harezm’in eski sakinleri olan 
İranlılaşmış Medler’den oluşuyordu. Hiyve ‘de bunların nüfusu çok azdı. Bunlara Hiyve’de 
Sari, Buhara’da Tacik deniyordu. İçişleri Bakanı ve Hacib makamında olan Mehter’ler bunlar 
arasından seçiliyordu. Bunlar ileri görüşlü ve araştırıcı kimselerse de Özbekler tarafından 
sevilmiyorlardı. Bu iki oymak beşyüz yıldan beri birlikte yaşamalarma karşın, birbirlerinden 
nadir olarak kız alıp veriyorlardı. Hiyve halkının bir bölümünü Kırgız Kazakları oluşturuyordu. 
Ulusları Rusya ‘nın egemenliğine gireli beri Hiyve’ deki sayılan çok azalmıştı”18.

Buhara Şehri’nin fiziki yapısı 
Batı Türkistan’ın belli başlı merkezlerinden Buhara, Amu Derya ve Sir Derya arasında yer 
alan etrafı çöllerle ve bozkırlarla çevrili bir vaha şehridir. Buhara’nın batısında Hive vahası 
güneyinde ise Karakum çölü bulunur. Şehir tam olarak Tanrı dağlarından doğan Zerefşan 
nehrinin aşağısındaki vaha üzerine kuruludur ve Batı Türkistanı Güney Rusya, Afganistan, 
Hindistan, Doğu Türkistan ve Çin’e bağlayan ticaret yollarının merkezinde bulunur. Armin 
Vamberni Buhara şehrinin fiziki yapısını şöyle tasfir ediyor: “Buhara kentinin en güzel 
caddesinin genişliği altı kadernden fazla değildi. Diğer sokakların genişliği ise ancak üç 
kademdi. Evleri kerpiçtendi ve biçimleri, görünüşleri çok düzensizdi. Evlerinsokağa bakan 
yanları penceresiz duvarlardan oluşuyordu. Yalnız tek kattan oluşan bu evlerin kapılan tam 

16  Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 210

17  Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 83

18  Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 114
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ortadaydı. Binanın yüzü avlu yönündeydi. Uzun saçaktan vardı. Direkler üzerinde duran bu 
saçaklar güneşi engelleyecek biçimde yapıldığından dolayı yazın sıcak günlerinde serin 
olduğu açıktı. Ama evlerde cam, ocak, soba benzeri şeyfer olmadığ için kötü havalarda 
rutubet ve soğuktan korunmak zordu ”Buhara, İrap’ın en küçük bir kentinin bile altındaydı. 
Ama çarşıya vardığımızda, ilk olarak kendimi büyük bir kalabalık içinde bularak şaşırdım. 
Bu çarşıların hali, İran’ın büyük kentlerindeki çarşıtarla karşılaştırılabilecek gibi değildi. Orta 
Çağ’da Avrupa çarşılarında olduğu gibi burada da ayrı bir sınıf halindeki çerçi, sarraf, kitapçı, 
kuyumcu, çilingir, bakkal, şekerlemeci, çaycı, tuhafıyeci ve astarcilann kendilerine özgü 
çarşı ve bedestanları vardı. Bunlardan birkaçı kargir kemerliydi. Genişçe olanların tavanları 
hasırdandı. Hasırlar, karşıdan karşıya uzatılmış uzun mertekler üzerine· serilmişti: Her 
esnafın veya çarşının bir Aksakalı vardı. Düzen ve güvenliğin sağ  lanması, vergi ve kiraların 
toplanması, Emir tarafından bu Aksakala verilmişti. Yollarda raslanan çeşitli giysiler, çeşitli 
uluslardan insanlar yabancılar için ilginç bir izlence konusuydu. örneğin her adım başında 
güzel başlı ve beyaz ya da mavi sarıklı İranlılar görülüyordu. Bunlardan memur,molla ve 
taeirierin her birinin sardığı sarık ayrı ve kendine özgü bir renkteydi.

Buhara şehri’nin nüfusu
Buhara halkının en büyük bölümünü Türkler, yani Turantılar oluşturuyor. Bunlardan sonra, 
Özbekler’den başlayarak atalarının vahşi ve yırtıcı çehrelerini koruyan Kırgızlara varıncaya 
dek Tatar ulusunun çeşitli soyları görülüyor. Buradaki Özbekler Hiyve’dekilerden çok farklı 
değillerdi. Yalnız Taciklerle karış  maktan onlar kadar kaçınmadıklarından, uluslarına özgü 
çehre ve simaları bir hayli değişmiş, yapılarındaki doğruluk ve iffet yok olmaya başlamıştı. 
Bunlar Hanlık içindeki ulusların en kalabalığıydılar. Emir de Mankeğat kabilesine mansup 
Özbekler’den olduğu için, nüfuzlan bakımından da diğer uluslardan üstündüler. Ordunun 
önemli bölümü Özbekler’den oluşuyordu. Ama içlerinden nadiren büyük kumandan 
yetişiyordu. Buhara’da bir miktar da Türk soyundan Mervli’ler vardı. Said Han bunları miladın 
binsekizyüz on tarihinde Merv’den getirerek buraya yerleştirmişti. Diğer açılardan alçaklıkları 
inkar edilemeyecek Tacik’ler dışta tutulursa, başkentin en müzevir ve hilekar insanlan 
bunlardı. Kırgızlar, diğer uluslardan tavır ve hareketlerindeki metanet ve ağırbaşlılıklarıyla 
ayrılıyorlardı. Kırgızlar Buhara’ya geliyorlardı ama, hiç bir zamarı burada yerleşmiyorlardı. 
Genellikle Hanlığ’ın kuzey bölgesinde gezip dolaşıyorlardı. Sayıları çok azdı. Bunların 
sa yılarım belirlemek çok zordur. Kırgız aşiretleri içinde bulunduğum sıralarda sayılarını 
öğrenmek istedim. Her defasında soruma, benimle eğlenerek, “önce çölün kumlarını sayınız, 
sonra Kırgızların sayısını hesap edebilirsiniz” karşılığını verdiler19.

Semerkant şehrinin fiziki yapısı
Orta Asya’nın kadim şehirlerinden biri olan Semerkand’a ait en eski arkeolojik kalıntılar  m.ö. 
VII. yüzyıla aittir. Şehrin tarihi kayıtlarda ilk defa yer alması Büyük İskender’in buraya sefere 
çıkması üzerine mümkün olmuştur. İlk kayıtlarda ismi “Marakanda” olarak geçmektedir. 
Muhtemelen bu isim Soğd dilindeki Smarakanda isminin Yunanca telaffuz şeklidir. Şehir 
Büyük İskender’in fethinden sonra yeniden inşa edilmiştir. Bu tarihten itibaren Müslüman 
Arapların bölgeyi fethine kadar şehrin tarihi hakkında çok fazla bilgi mevcut değildir.

19  Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 152
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Armin Vamberni Semerkant şehri ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor: ”Semerkant’ın Avrupa’da 
olağanüstü ün kazanmasının nedeni, uzaklığı ve tarihinin gerçek biçimde bilinmemesi, 
daha çok söylenceler aracılığıyla tanınmış olmasıdır sanıyorum. Yanımda kurşun kalem 
olmadığı için kenti böyle kısaca ve sözle tanıtmak istiyorum. Bu nedenle, okuyucularımı 
şimdiye değin bu kadar zahmetini çektiğim bu habis arabanın içinde, yanıbaşımda oturmuş 
varsayarak doğu tarafında dal1a önce andığım dağı göreceklerini söyleyebilirim. Bu dağın 
doruğu kubbe gibi yuvarlaktır. Üzerinde, çobanların piri olduğuna inanılan Şubatana ‘nın 
türbesi olan küçük bir yapı vardır. Dağın alt tarafında kent bulunuyor. Kentin çevresi Tahran 
kadar varsa da, evleri daha seyrektir. Ama içindeki eski eser kalıntıları ve kimi büyük yapılar 
görünüşüne önemli ölçüde azamet ve heybet vermektedir. İlk bakışla göz, yarım kubbe 
biçimindeki dört yapıya takıhyor. Bunlar medreseterin ön tarafı ve giriş yönüdür ve Pişi Tak 
adını taşı  yor. Uzaktan bu yapıların tek bir bina olduğu sanılıyor. Ama, yavaş yavaş yaklaştıkça 
önce ayiı küçük bir kubbe, ikinci olarak onun güneyinde ve ondan daha büyük diğer bir 
kubbe görülüyor. Bunlardan birincisi Timur’un türbesi, ikincisi camidir. Doğrudan doğruya 
karşımızda, yani kentin güney doğu sınınnda ve bir tepe üzeirnde içkale bulunuyor. İçkaie 
de çoğu cami ve türbe olan birçok yüksek yapıyı içine alıyor. Şimdi, bu yapıları, birbirinden 
bahçelerle ayrılmış fabrikalar gibi düşünürsek, Semerkant’ın zihnimizde ne kadar küçüleceği 
açıktır. “İşitmek görmekle müsavi değildir” ünlü dizesinin anlamı uyarınca, başlangıçta, 
kenti dışardan gördüğümüzde, kalbimizde oluşan azametli  etkisi, yaklaştıkça yavaş yavaş 
azaldı, içine girince de büsbütün yok oldu. Kente Buhara Kapısı ‘ndan girdik. İçinden bir 
süre gittiğimiz mezarlığın sonuna gelmeden hiçbir yapı göremedik. Kentin şimdiki suru 
eski surun içinde ve ondan oldukça aralıklıdır. Bir zamanlar eski surun sınırına kadar bazı 
mahalleler bulunmuş olması gerekiyorsa da, asıl kent, şimdiki gibi eskiden de içkale içinde 
bulunuyormuş. Şimdi harap durumda bulunan eski sura kadar ev ve mahalleler bulunması 
muhtemel olsa bile buralann asıl kentten sayılmadığı açıktır. Çünkü İspanya’da Kaştale, yani 
Kastil hükümdan 3.Henri tarafından 1403 yılında Timur’a elçi olarak gönderilen Clavijo da 
görevi ile ilgili olarak yazdığı raporda içkaleyi kentin sınırı olarak anmaktadır. Şimdiki surun 
altı kapısı vardır”20. Vamberni genele olara Semerkand’ın üç bölümden oluştuğu yazıyor. Bu 
bölümler; Kale, şehrin iç kısmı yani Şehristan ile Rabad denilen kenar mahallelerdir. Kale 
şehrin güneyinde yüksekçe bir tepede yer alır. İçerisinde idari binalar ile hapishane bulunur. 
Kerpiç, toprak ve ahşaptan yapılan evlerin yer aldığı şehir de yüksekte bulunmaktadır. İç 
şehir surlarla çevrilidir ve içeriye geçiş dört kapıdan gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki 
doğuda Bab al-Çin’dir. Çinliler ile yapılan ipek ticaretinden dolayı bu ismi almıştır. Diğerleri 
kuzeyde bulunan Bab Buhara, batıda Bab al-Navbahar ve güneyde Bab al-Kabir’dir”21.

Sonuç
Orta Asya ve Türküstan en eski tarihlerden itibaren medeniyetlerin beşiği olarak  pek 
çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu bakımda bu topraklar Batı dünyasının  her zaman 
dikkatınde olmuştur. Özellikle XIX. yüzyılda oryantalizmin önem kazanması ve kurumlaşması 
bu yüzyılda doğuya gerçekleştirilen gezilerin sayısında artış yaşanmasını sağlar. Batı İngiliz, 
Fransız, Rus başta olmak üzere pek çok gezginin hatıratları aracılığıyla doğuyla tanışır. 
XIX. yüzyılın başından itibaren Batılı seyyahların bölgeye duydukları merakı, bu merakın 

20  Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 173

21      Vámbéry, Travels in Central Asia, s. 175
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ardında yatan sebepleri ve bölge halkı ile ilgili izlenimlerini birkaç seyyahın ışığında izah 
edebilmektir. Yine bölgenin siyasi yapısını, hanlıkların içinde bulunduğu durumu, bölgedeki 
önemli şehirleri ve sosyal kültürel hayatı seyyahların aktardığı bilgilerden yola çıkarak 
anlatabilmektir. Nitekim bölgeye ait seyahatnameler hem sosyal hem de siyasi hayata ışık 
tutan sayılı eserler arasındadır. Armin Vamberni’nin Orta Asya’ya seyaheti ise bu toprakların 
Batıda akademik düzeyde araştırılması için bir adım olmuştur.
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Özet:

Armin Vamberni’nin seyahetine kadar Orta Asya ve Türküstan Batı için hala bilinmezliğini koruyordu. 
Batılılar’ın bu gizemli ve korkulu toprakları keşfetme girişimleri tam bir başarısızlıkla sonlanmıştı. Fakat, Armin 
Vamberni XIX. yüzyılın 60’lı yıllarında Orta Asya ve Türküstan’a seyahet ederek bu büyünü bozmaya nail oldu. 
Bu bildiride dünyanın en büyük türkologlarından ve yahut da Batı’nın çok ünlü seyyahlarından biri hesab 
edilen Armin Vamberni’nin Orta Asya şehirleri ile ilgili bilgilerine yer verilmiştir. Vamberni XIX. yüzyılın 60’lı 
yıllarında Kafkasya ve İran üzerinde Orta Asya ve Türküstan’a yolçuluğ yaparak sırasıyla Hive, Kunrat, Buhara, 
Karşı, Ürgenç, Semerkant, Meymene, Herat vesayre şehirlerde bulunmuştur. Üç sene süren seyahetin ardından 
Macarıstan’a dönen Armin Vamberni peşpeşe yayınladığı eserlerinde Orta Asya ve Türküstan’ın tarihi, kültürü 
ve şehirleri ile ilgili çok kiymetli bilgiler yer almıştır.
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Kadim Türk-İslam Şehri Bakü XIX- XX 
Yüzyılın Başlarında (Hüseyin Kulu 
Sarabski’nin “Eski Bakü” Romanı 
Temelinde)

Tahir Şahbazov
Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografiya Enstitüsü, uzman araştırmacı

Giriş
Azerbaycanın başkenti Bakü şehri, Hazar denizinin batı sahilinde yer almaktadır. Şehrin 
ne zaman kurulması ile ilgili çeşitli tezler var. Bakü şehrin adına ilk defa X. yüzyıl İslâm 
coğrafyacılarının eserlerinde Bakü, Baküh, Bakuh ve Baküye şekillerinde rastlanmaktadır. 
Bazı eski kaynaklarda bu ismin aslında Farsça Badkübe olduğu ve “rüzgarın döğdüğü 
yer” anlamını taşıdığı ileri sürülmekte ise de bu görüş de bir çok tarihçi tarafından kabul 
edilmemektedir. Bir Türk-İslâm şehri olan Bakü uzun bur dönemde çeşitli Azerbaycan 
Devletleri tarafından yönetildi. XVIII. yüzyılın ortalarında Bakü şehri, Bakü hanlığının en 
önemli merkezine çevrildi. XIX.yüzyılın başlarında Bakü şehri Çarlık Rusyası tarafından 
sömürgeleştirildi. Petrol endüstrisinin hızlı inkişafı sonuçunda Bakü şehrinin sosyo-
ekonomik durumu değişmeye başladı. XIX. yüzyılın sonlarında Batı kaynaklı yabancı 
sermayenin Bakü’nün petrol endüstrisine nüfuz etmesi sonuçunda şehir hızla büyüdü. XX. 
yüzyılın başında Bakü, dünya petrol üretiminin yarısının gerçekleştirildiği bir sanayi şehri 
olarak önem kazandı ve ayrı ca bölgedeki sosyal ve siyasi olayların merkezi oldu. XIX.yüzyılın 
sonu ve XX. yüzyılın başlarında Bakü şehrinin sosyo-ekonomik bakımdan hızlı değişmesi 
dönemin yazarları ve yabancı seyyahların ilgisini çekmiş ve onlar tarafından Bakü şehri ile 
ilgili çeşitli romanlar, hatıratlar, günlükler, seyahatnameler ve çeşitli eserler kaleme alınmıştır. 
İsimlerini zikrettiğimiz bu eser türlerinde XIX. yüzyılın sonu- XX.yüzyılın başlarında Bakü 
şehrinin mimarisi, ahalinin ekonomik durumu, geleneği  ve  göreneği  ile ilgili olarak çok 
ilginc bilgiler verilir. Bu eserler içinde Azerbaycan’ın ünlü opera oyuncusu olan Hüseyin 
Kulu Sarabski tarafından kaleme alınan “Eski Bakü” romanı çok önem arz ediyor. Eser 1938 
senesinde kaleme alnmıştır. Müellif “Eski Bakü” eserinde genel olarak şahit olduğu olaylarla 
ilgili bilgi vermiş, Bakü’nün sokakları, mimarisi, ünlü adamları, ahalinin kutladığı bayramlar, 
düğünler, eğlence kültürü vesaire toplumsal olaylarla ile ilgili çok önemli bilgiler vermiştir.

Hüseyin Kulu Sarabski kimdir?
Hüseyin Kulu Melik oğlu Sarabski (Rzayev) 1879 yılında Bakü’de doğmuştur. Babası Güney 
Azerbaycan’ın (Şimdiki İran) Sarab şehrinden olduğuna göre Hüseyin Kulu kendisine 
mahlas olarak “Sarabski” ismini almıştır. İki yaşındayken babasını kaybetmiş ve bu 
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nedenle   çocukluk  çağı çok sıkıntılı geçirmiştir. Hüseyin Kulu küçük yaşlarından itibaren 
çalışmaya mecbur olmuştur. Önce bir papakçı yanında çırak olarak çalışmağa başlar. Fakat, 
bu meslekde başarlı olamadığı için, daha sonra   taş oymacılık sanatını öğrenmek için bid 
dönem uğraş vermiştir. Fakat, küçük Hüseyin Kulu’nun bu isteği de bir sonuç vermemiştir. 
Kendisine iyi bir meslek edinemeyen Hüseyin Kulu çeşitli işlerle uğraşmış, genel olarak  
Bakü’nün sokaklarında işportacılık yapmış ve inşaat işlerinde çalışmıştır. Çoçuk yaşlarından 
itibaren çalışmaya başlaması medrese tahsilini  tamamlamasına engel olmuş, fakat çok zeki 
olduğundan kısa zamanda yazıp okumağı öğrenmiştir. Hüseyin Kulu güzel sesli, hoş avazlı 
olduğundan Muharrem ayı süresince çeşitli şii camilerinde ve tekkelerinde  Kerbela şehitleri 
anısına mersiyeler okumakla beraber “şebih” (Kerbela olayını canlandırmaya dayalı amatör 
bir  tiyatro  çeşidi)  gösterilerinde önemli çoçuk rolleri canlandırmıştır. Hüseyin Kulu şebih 
gösterileri ile beraber o zamanlarda Bakü’de bulunan tiyatrolara da ilgi göstermiştır. O, 
sürekli olarak tiyatro gösterilerini izlemekle beraber bir çok tiyatro oyunlarında rol almıştır. 
Bazı arştırmacıların fikrince Hüseyin Kulu genc yaşlarında  tiyatro için eserler de yazmıştır.

Hüseyin Kulu Azerbaycan’ın ilk opera sanatçısı olarak bilinir. 22 Ocak 1908’de, Bakü 
şehrinde  bütün Şark’ta, Türk-İslâm dünyasında ilk opera olan “Leyla ve Mecnun” operası 
sahneye konulmuştu. Bu eserin librettosunuda besteci, ünlü şair Fuzûlî’nin aynı adı taşıyan 
mesnevisinden almıştı. Bu ilk millî opera, Azerbaycan’ın kültür hayatında oldukça önemli 
bir hadiseydi ve Hüseyin Kulu Sarabski “Leyla ve Mecnun” operasında ilk defa Mecnun (baş 
rol) rolünü oynamıştır. 30 yıla aşkın bir sürede Mecnun rolünü 400 defa oynayan Hüseyin 
Kulu Sarabski Azerbaycan tiyatro yazarları tarafından  “Sahnemizin efsanevi Mecnun”nu 
adlandırılmıştır. Hüseyin Kulu Sarabski “Leyla ve Mecnun” operası ile beraber Üzeyir 
Hacıbeyli’nin “Aslı ve Kerem” operasında Kerem, “Şeyh Senan” operasında Şeyh Senan, “Şah 
Abbas ve Hurşit” eserinde Abbas, “Rüstem ve Söhrab” eserinde Söhrab, “O olmasın, bu olsun” 
komedisinde  Seyit, “Koca ve karı” eserinde Mercan bey, “Arşın malalan” operasında Asker 
bey, diğer Azerbaycanlı besteci olan Müslüm Magomayevin “Şah İsmail” operasında Şah 
İsmail, besteci Zülfügar Hacıbeyov’un “Aşık Garip” operasında ise Aşık Garip rollerinin ilk 
oyuncusu olmuştur. Ünlü oyuncu 1947 yılında Bakü’de vefat etmiştir.

Eski Bakü’nün mimarisi 
Hüseyin Kulu Sarabski “Eski Bakü” eserinde Bakü şehrinin mimarisi ile ilgili çok önemli bilgiler 
vermiştir. Zaten Hüseyin Kulu Sarabski kendi eserine Bakü’nün mimari yapısının tasviri ile 
başlar: ‘O zamanki Bakü petrol alanında ün kazanmış, gerçekte ise yoksul, tozbulutlu, 
kir pas içinde bulunan bir kapitalist şehriydi. Şehir “İçeri şehir” ve “Dış şehir” adlı iki kısma 
bölünmüştür. “İçeri şehir” temel parça idi. Herşey burada yerleşmişti. Bakü’nün eski sakinleri 
ile beraber, birja, büyük ticaret merkezleri, esnaf dükkanları, önemli hökumet kurumları, 
camiler, rus kilsesi ve hetta rus askerî kışlası da oradaydı. Şehrin bu kısmı üç taraftan taş 
duvarla (burçla) çevriliydi (119).”

Hüseyin Kulu Sarabski Bakü şehrini çevreleyen kale duvarları  ile ilgili de bilgiler vermiştir. 
Yazara göre: “bir zamanlar bu duvar iki kat olup şehri sadece karadan değil, deniz 
tarafından da muhafaza ediyormuş. Rusya ordusu Bakü’yü işgal edince duvarın bir kısmı 
sökülüp-dağılmış, sadece içeri duvar kısmı muhafaza edilmiştir. Halihazırda Azneft’in 
binasından başlayarak Komünist (şimdiki İstiklaliyyet) sokağına, Komünist Sokağı’ndan 
Zevin (şimdiki Aziz Aliyev) sokağı’na, Zevin Sokağı’ndan de deniz kıyısındakı tüm yapılar 
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bu ikinci duvarın yerinde yapılmıştır. Vali bahçesi (şimdiki Filarmoni bahçesi), Bakü Sovyeti 
(şimdiki Şehir Belediyesi), Sanayi Politexnikum’u (şimdiki İktisat Unversiteti), Azerbaycan 
Genel Kurulu binası (şimdiki AMEA Elyazmaları Enstitüsü), Kültür Vakfı (İsmayilliyب binası), 
Sabir bahçesi vesaire binalar birinci kale burcu ile ikinci kale burcu arasındaki alanda 
inşa edilmiştir(119-120). Halihazırda “İçeri şehir”in beş kapısı mevcuttur, fakat, geçmişte 
bunlar dört tane olmuştur. Kapılardan birincisi ve önemlisi çift kale kapısıdır. Bu kapı 
evvelki dönemlerde tek idi. Rus general Sisiyanov bu kapıdan Bakü’ye dâhil olmak isterken 
öldürülmüştür. Sabir bahçesinin yanındakı tek kale kapısını sonradan Bakü tüccarı ve mülk 
sahiplerinden biri tarafından açıldığı bildirilir. Bu şahsın Katır Hacı Zeynelabidin olduğunu 
söylüyorlardı. Katır Hacı Zeynelabidin’nin Sabir bahçesinde onun karşısındaki Hüsü Hacıyev 
sokağının güney tarafında karşı karşıya iki saf dükkanları vardı. Müşterilerin fazla olmadığını 
gören Hacı Zeynelabidin Bakü Şehir Belediyesinin izni ile kale düvarlarından bir kapı açtırır. 
Bunun sonuçunda sokağın bu ucundan gidiş-dönüş başladığından, hacının dükkanlarının 
müşterileri de çoğalıyor. Çok açıkgözlü olduğuna göre halk ona “katır” lakapını takmıştı” 
(120)

Hüseyin Kulu Sarabski “İçerişehrin” üçüncü kapısı ile ilgili şöyle bilgi veriyor: “ İçerişehrin” 
üçüncü kapısı şimdiki Sanayi Politexnikumu’nun avlusuna açılıyordu. O zaman burası imar 
edilmemişti. Orası “Kömür meydanı” adlanırdı. Burada dağ köylerinden ve Nevahi’den 
mandalarla taşınan arabalarla ve develerle getirilen tahıl, kömür vesayre ürünler satılıyordu. 
Okul binası yapılırken bu kapı kapandı, yerine Sanayi Politexnikum’u ile Bakü Soveti 
arasındaki alana merdivenler yapıldı (121). Dördüncü kapı Bakü Sovyeti’nin (Şehir belediyesi) 
güneyindeki büyük kapıdır ki, bu kapı öncelerde çok düzensiz idi, şimdiki restore edilerek 
yeniden yapılmıştır. Beşinci kapı Vali bahçesine (Filarmoni bahçesi) açılıyordu” (121).

Hüseyin Kulu Sarabski’nin verdiği bilgiye göre, “Bayırşehir” kale duvarından dışarıda olan 
kısma deniliyordu. Burada yurt edinenler esas itibariyle Bakü’ye yakın çevre köylerden ve 
genel olarak başka kentlerden gelenler idi. Bu yüzden ‘içeri şehirliler’ “bayırşehirlilere” hor 
bakar, onlara “yalınayak bayırşehirliler” derlerdi.

Eski Bakü’nün dükkan ve pazarları 
Hüseyin Kulu Sarabski “Eski Bakü” eserinde Bakü şehrinin dükkan ve pazarları ile ilgili çok 
önemli bilgiler vermiştir. Hüseyin Kulu Sarabski’ye göre: “İçeri şehir’de” Cuma Câmi’sinin 
önünden başlayarak Kız kalesine kadar ve Kız kalesi’nin yanından başlayarak kale kapısına 
doğru giden sokaklarda dükkan ve pazarlar mevcut idi. Buradaki dükkanların büyük 
bölümü, özellikle Kız Kulesi’nden Cuma Mescidi’ne doğru olan dükkanlar üstü kapalı pazar 
idi. Kapıları yan tarafta değil, aşağıdan yukarıya kaldırılarak açılırdı. Bu pazar iki kısma 
bölünmüştür: Cuma Câmisi’nin etrafında olan bölüm Aşağıpazar, Kız Kulesi yanında olan 
bölüm ise Yuxarıpazar adlandırılıyordu. Yuxarıpazar’a Üstü Kapalı çarşı da derlerdi. Ama 
sadece bir kısmı örtülü idi. Bu bölüm de Kız Kulesi yanından Çukur kervansarayına kadar olan 
parça idi. Buradaki dükkanlar karşı karşıya, iki saf olup üstü kapalı bir bina içine sığdırılmıştı. 
Burada büyük tüccarların, dükkanları bulunmakdaydı.Yukarı pazarın bitiminde karşı karşıya 
dikilmiş iki kervansaray vardı ki, bunalara Çift kervansaray derlerdi. Aşağıpazarda küçük 
alışverişçiler: bakkallar, terzi ve papakçılar, Yuxarıpazar’da ise bezzazlar, hallaclar yerleşmişti 
(121)”. O zamanlar Şamahı ve Kubaya giden yollarından ve yukarıda isimlerini zikrettiğimiz 
mahallelerden aşağıda, biralanda, o zaman “Haftapazarı” olurdu. Orada satılan sunulan 
ürünlerin çoğu Kuba’dan getirildiği için oraya “Kuba meydanı” derlerdi”
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Eski Bakü’de zanaatkarlık 

  Zanaat,  sermayeden  çok nitelikli  emeğe  dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve 
ustalık gerektiren  meslektir.  Bu tür mesleklerin erbâbına  zanaatkar  denir. Marangozluk, 
ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, çömlekçilik, berberlik, bakırcılık gibi 
mesleklerin hepsi birer zanaattır. Bir kimsenin zanaatkâr olması için el becerisi gerektiren bir 
malı veya hizmeti sadece satması değil, bilfiil üretmesi gerekir. Hüseyin Kulu Sarabski “Eski 
Bakü” eserinde Bakü şehrinin zanaatkarları ile ilgili çok önemli bilgiler vermiştir. Yazar Bakü 
şehrinin zanaatkarları ile ilgili şöyle bilgi veriyor. “Bakü’de profesyonel zanaatkarlar - duvarcı, 
marangoz, demirci, boyacı, sıvacı, taş işlemeci, taş yonan, dam tamircisi, kuyukazıyan, 
nalbend, kundaksaz, balıkçı, başmakçı, keçeci, dabbak, terzi, hancersaz, halıcı, kuyumcu, 
papakçı, saatçi, minasaz, berber, boyacı vesaire meslek sahipleri fazlaydı. Aynı zamanda 
ahalinin bir kısmı ziraat - tarım, bağcılık, deyirmançılık, atçılık, hayvancılıkla meşgul olmakla 
beraber, bir kısmı da küçük esnafçılıkla özelliklede - çaycılık, kababçılık, tatlı üretimi, 
halvaçılık, ekmek pişirme, hamamçılık ve  bakkalçılıkla uğraşırdı. Bakü’de büyük ticaretle 
uğraşan pirinc tüccarları, xuşgebarçılar, halıcılar, şeker-çay ticareti ile uğraşan tüccarlar ve 
siyah petrol ticareti ile meşğul olan şahıslar da az değildi (127).

Eski Bakü’nün mahalleleri 
Hüseyin Kulu Sarabski “Eski Bakü” eserinde Bakü şehrinin mahalleleri ile ile ilgili çok önemli 
bilgiler vermiştir. Yazar Eski Bakü’nün mahalleleri ile ilgili şöyle bilgi verir: “İçeri şehir” dokuz 
mahalleden oluşuyordu ve her mahalle, kendisinde bulunan bir caminin adıyla anılıyordu: 
Cuma Câmii Mahallesi, Şah Câmii Mahallesi, Mehmmedyar Câmii Mahallesi, Hacı Gaybi 
Câmii Mahallesi, Hamamcılar Câmii Mahallesi, Sınıkkale Câmii Mahallesi ve Kasımbey Câmii 
Mahallesi. Her caminin hükümet tarafından atanmış bir ahundu - imamı vardı (121-122). 
İçerişeher’de nüfus yavaş yavaş çoğaldığından, ahali İşerişehrin dışında imar yapadığından 
yeni mahalleler oluşmağa başladı. İçerişehir’den biraz yukarıda, şimdiki “Tezepir” Caddesi’nde 
yaşayan bir kişi kendisine su kuyusu kazırken, yer altından büyük bir mezar bulmuştu. Halk bu 
mezarı kutsayarak ziyaretgah sanmış ve adını da “Tezepir” koymuşlar. Şeyh Ebuseyid adlı birisi 
onun yerinde kısa sürede bir câmi yaparak etrafını kapatmış ve burayı pir adlandırmıştır. Bu 
câminin etrafında inşa edilen evlere şimdiye kadar “Tezepir” mahallesi denir. Bu mahalleden 
yukarıda usta Hüseyinkulu adlı bir kişi de kendisi için kuyu kazar ve bu kuyunun suyu tatlı 
çıkıyor. Bu nedenle kısa sürede burada birçok ev yapılıyor ve mahalle kuruluyor. Mahalleye 
o zamandan Hüseyinkulu Pınarı Mahallesi denir. Bakü’nün Muhammedi köyünden göçüp 
gelenler ise bu mahallenin güney tarafında mesken edinmişlerdir. Bu nedenle o mahalleye 
İmamlı Mahallesi denir. “Muhammedi” Mahallesi’nden aşağı olan yer çukur olduğu için akan 
sular oraya birikirmiş.Su orada çok kaldığından çamur oluşuyormuş. Onun için bu mahalleye 
“Çamurlu” Mahalle derlermiş. Çamurlu Mahalle’den kuzeydoğuda tuğla yapıldığı için o 
mahalleye “Kerpicbasan” Mahallesi demişler.“Kerpicbasan”dan yukarıdaki, dağda bir kişi 
öldürüldüğü için oraya “Kanlıtepe” adını vermişler (126-127).

Eski Bakü’nün içme suları 
Hüseyin Kulu Sarabski “Eski Bakü” eserinde Bakü şehrinin içme su sorunu ile ilgili de bilgi 
vermiştir. “Eski Bakü” eserindeki bilgilere göre: “Bakü ahalisi içme suyu için çok sıkıntı 
çekiyordu. Önceler “İçeri şehir” ahalisi Tatlı Ovdan’dan (ovdan suyu süzerek temizleyen 
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taşdan hazırlanan bir aletdir) istifade ediyorlardı. Bu ovdan şimdi de mevcuttur. O, Han 
Sarayının yanındaki küçük bahçenin batı tarafında bulunmakdadır (s.122). Bu Ovdan’ın 
ne zaman ve kim tarafından yapıldığı belli değildir. Su şehire dışarıdan kehriz vasıtasıyla 
açılan kuyulardan gelirdi. Anlatılanlara göre, Karakolluk denilen yerden “Yukarı Kabiristan” 
sokağının yukarısından yeraltı akan bir su borusu vardı ki, buna Nağı kuhulu derlerdi. 
Kuyuların suyu bu boru aracılığıyla gelip İçeri şehir’deki Ovdan’la Tatlı hamama akıyordu 
(Tatlı hamam geçmişte Şirvanşahlar saray kompleksine dahil olup, Han sarayının yanındaki 
küçük bahçenin yerinde idi) (122).

Eski Bakü’nün  köyleri ve kutsal mekanları
Hüseyin Kulu Sarabski Bakü’nün kutsal yerleri, ziyaretgahları hakkında da bilgi vermiştir.
Yazara göre: “Bakü’nün güney tarafında denize doğru uzanan iki burun vardır. Bunlardan 
birincisi Bayıl burnu, ikincisi Bibiheybet başıdır. Bu buruna bakülüler “Kırk kızlar” diyorlardı. 
Efsaneye göre, bir zamanlar orada kırk kız kaybolmuştur ve onlar her zaman ağlıyor, sesleri 
de güya duyulmaktadır. Kayaların arasından sızan damlalar ise bu kızların göz yaşlarıdır” 
(123). Hüseyin Kulu Sarabski Bakü’nün etrafında bulunan otuz sekiz köy hakkında da bilgi 
vermiştir. Yazarın malumatına göre: “Bakü’nün etrafında bulunan köylerin hepsi tarım, 
bağcılık ve hayvancılıkla (koyunculukla) uğraşırdı. Hatta petrol tesisleri arasında bulunan 
Balahanı, Sabunçu, Ramana ve başka köylerde yaşayan ahalini büyük bir kısmı petrol üretim 
tesislerinde çalışmalarına rağmen köy işlerinden (tarım ve hayvancılık) vazgeçmemişlerdi. 
Bu köylerde çok sayıda pir, ziyaretgah ve kutsal mekanlar vardı. Biz zamanlar bu mekanlar 
kalabalık olurdu, şimdi onların birçoğu yapısal olarak bozulmuştur. Her pirin ve kutsal 
mekanın kendi kerameti vardı. Örneğin, korkudan hastalanan adamları Maştağa Çildağ 
pirine, doğuramayan kadınları Novhanı Beyaz Taş pirine, yel hastalarını ise Kaleye (Pirvero) 
götürüyorlardı (125). Buzovna köyünde, deniz kenarında bir sövmiyyب vardır. Ona “Ali ayağı” 
diyorlar. Ahali buradakı ayak izleri Hz. Ali’ye ait olduğu inancında idi.(126).

Eski Bakü’nün Bayramları
Hüseyin Kulu Sarabski “Eski Bakü” eserinde Bakü ahalisi tarafında büyük özenle kutlanılan 
Nevruz, Ramazan ve Kurban bayramlarından, Bakülülerin düğün geleneklerinden, çeşitli 
oyun ve eylencelerinden, Kerbela şehitlerinin anısına düzenlenen Muharrem ayinlerinden 
de genişce bahsediyor. Örneğin, Nevruz bayramı hakkında bilgi veren H. Sarabski yazıyor: 
“O zamanlar Nevruz bayramı çok tantanalı geçirdi. Bu bayramı bir ay önceden karşılamaya 
hazırlanırlardı. Haftanın her çarşamba akşamı evlerin avlusunda veya kapısında ateş yakılır 
ve bu  ateşin üzerine kadınlar üzerlik dökerek şarkılar okurlardı. Nevruz bayramı öncesi 
kapı-baca’nı kireçle beyazlatır, sokakları süpürmek, halı-kilimi temizlemek, evleri süslemek, 
yeni yılı temizlikle karşılamak bir tutku idi. Bayrama özel olarak şeker ekmeği, badamçöreyi, 
baklava vesayre şirniyyyat pişirip hazırlardılar. Böyle tatlı pişirmeye imkanı olmayanlar 
bayramı sadece xuşgebarla geçirirlerdi (128).

Bayrama bir hafta kala ister Aşağıpazarda, gerekse Yuxarıpazarda bir kusur gözlemleniyordu. 
Bakkallar dükkanlarını aynalarla, çeşitli şekillerle süslerlerdi. Her esnaf kapısından büyük 
bir çan asılırdı ve çan sesi çıkarmakla satmak istediği ürünü överdi. (128). Bayram akşamı 
fakir, zengin - galiba hep pilav pişirebilir idi. Bizim ineğimiz olduğundan annem südlü 
pilav pişirirdi. Cemaat ise birbiriyle karşılaştığında “Sizin bu taze bayramınız mübarek” diye 



144

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

bayramlaşıyorlardı (18). O zaman Bakü’de evlerin çoğu küçük ve  tek katlı olduğundan, 
erkekler dama çıkıp ipin ucuna bir torba bağlayarak, bacadan evin içine indirirlerdi. Ev 
sahibesi de onların torbasını boş bırakmaz, içerisine bayram tatlısı bırakıp uğurlardı (131).

Nevruz bayramı’nda mezarlığı ziyaret etmek de bir adet idi. Bu sahneyi tasvir eden Hüseyin 
Kulu Sarabski yazıyor: “Bayram akşamları kadınlar elvan tepsilerle mezarlığa da giderlerdi. 
Mezarlıkta herkes tepsisini ölünün mezarı üzerine dizdikden sonra, mezarı okşayıp 
ağalamağa başlardı:

Geldim gördüm seni,

  Derdim örüm seni,

  Elimde anahtarım yok,

  Bir çözüm, göreyim seni.

  

Arkamı dağa verrem,

  Dağdan da dağa verrem,

  Bilsem ne zaman gelirsin,

  Canımı sadağa verrem.

  

Ben aşık adı kardeş,

  Ağzımın tadı kardeş,

  Çağırram dert vermessen,

  Alırım yadı kardeş (132).

 21 Mart’ta - yıl tamam olunca semaya doğru tüfeklerden kurşun sıkılırdı. Sabaha doğru 
camilerin minarelerinden sabah ezanının sesi duyulurdu. İçeri şehir’de Cum Câmii’nin 
müezzini Molla Kasım’ın sesi Bakü halkını uykudan uyandırırdı. Şehirde yavaş yavaş hayat 
başlardı. Sokaklarda çocukların rengarenk kıyafetleri, kınaya boyanmış kakülleri, hayderili 
anıları ve köşelerde bölük bölük elvan renge boyanmış yumurta tokkuşdurmaları göze 
ilişirdi. Ara-sıra tabancadan kurşun sıkılırdı (133).

Bayram akşamı zengin bayram sofrası süslenirdi. Hüseyin Kulu Sarabski bayram sofrasını 
şöyle tarif etmiştir: “evin ortasında halının üstünde büyük kalamkar sofra döşenirdi. Sofra 
üzerine renkli tepsilerde şeker ekmeği, şekerbura, baklava, noğul, nabat, antep fıstığı, badem, 
renkli boyanmış yumurta, kaselerde islanmış albuhara, bunu yemek için desenli tahta 
kaşıklar dikerlerdi. Sofranın ortasında ara-sıra tabaklarda yeşil Semeni koyarlardı. Semeni 
bayramdan bir hafta önce sıcak odalarda, tabaklarda bir karış çıkarırlardı. Bu tatlılardan 
başka, sofrada dut kurusu, miyanpur, innap, leblebi kuru üzüm, sebze, elma, portakal da 
olurdu. Evde bayram törenine gelenleri kabul etmek için evin ya büyük oğlu veya yeğen 
veya kuzen görevlendirilirdi. Görevlendirilen şahıs yeni bayram kıyafetlerini giyip, kınalı 
elinde kapıda, eli göğsünde, ayakta durup, gelenlerin eline gülsuyu serper, tokalaştıkdan 
sonra onlara oturmaları için yer gösterirdi. Bayram sırasında hill, tarçın, zencefil, kahve çayı 
vermek adet idi. Ayrıca şerbet verirlerdi” (135). Nevruz’dan bir ay veya ay yarım geçmeden 
her mahallenin gençleri kendi aralarında para toplayıp eğlenmek için şehrin etrafına seyre 
çıkarlardı. Burada onlar haftalarca gülüp-eğlenmekle vakitlerini geçirirlerdi. Genellikle 
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şehrin Kuba meydanı, Kömür meydanı ve Şamahı yolu denen meydanlarında Dağıstan’dan 
gelen pehlivanlar cemaat için gösteriler yapırlardı.

Ramazan bayramı
Hüseyin Kulu Sarabski “Eski Bakü” eserinde yaziyor: Ramazan ayının da özgün sofrası 
vardı. Fırın, bal helvası, ince yufka, şorgoğalı, beyimçöreyi, baklava, sütlü bulamaç vesayre. 
Bozbaş pilav da başta olurdu. Akşama yakın tüm evlerde sofralar kurar, bahçede semaver 
kaynatılır ve herkes ezanı beklerdi. Ezan sesini duyarken herkes kendi evine gidip sofra 
başlarına otururlardı. Oruç tutanların çoğu öğle vakti yatardı. Öğle vakti saat 12 tamamda 
mü’minler abdest alıp, Kur’an’larını alarak câmiye giderlerdi. Câminin içinde ise başka bir 
alem vardı. Burada yüzü mihraba sarı, sıra ile saf çekip otururlardı. Bu sırada imam gelip öğle 
ve ikindi namazını kılardı (179-180). Vaiz minbere çıkıp biraz yerden-gökten konuştuktan 
sonra uydurma Kerbela olayından konuşmaya, cemaati ağlatmaya çalışırdı.  Ramazan ayının 
son günlerinde ise gökte ayı aramaya başlarlardı. Fakat, bazen hava bulutlu olduğundan 
ay görünmezdi. Bu sırada şehirde böyle bir söylenti dolaşırdı ki, ay tutulmuştur. Yani ayı 
cinler, bir yerde saklamışlar. Bu sırada herkes bir bakır tencere eline  alarak dama çıkar ve 
onu döverdi. Bazen de erkekler tüfekle semaya doğru kurşun sıkarakdılar ki, ayı “tılsımdan” 
kurtarsınlar.

Bir de görürsün ki, bir kişi hocanın karşısına geldi “Ben ayı gördüm” diye bağırıyordu. Bunun 
gerçek olduğuna emin olmak için ona Kur’an’a yemin ettirirlerdi. Bu adam yemin ettikten 
sonra cemaat inanır ve oruçlarını açarlardı. Bazen de farklı bölgelerden – Şeki den, Şirvan’dan, 
Karabağ’dan aşağıdaki içerikte telgraflar gelirdi: “Ay görünüp, Bayramınız mübarek olsun, 
Oruç namazınız kabul olsun”. Akşam bayram sofrası açılır, sabah erkenden ise cemaat abdest 
alır ve öncelikli fitre parasını getirip fakir-fukaraya dağıtırlardı (183-184).

Kurban Bayramı
Kurban Bayramı da büyük tantana ile geçirdi. Bayrama bir hafta kala koyun alıp avluya 
bırakırlardı. Bayram günü beslene-beslene, hantallaşmış koyunu avluya çıkarıp gözüne 
sürme çekip, sulayıp, ağzına bir parça şeker verirlerdi. Kurban duasını okuduktan sonra ise 
koyunu keserlerdi. H. Sarabski’nin yazdığına göre, Kurban bayramı günlerinde Bakü’de ve 
çevre köylerde 10 bin koyun keserlerdi.

Muharrem Ayı
Muharrem Ayı’nın da kendine özgü ayinleri ve törenleri vardı. Bu törenler câmilerle beraber, 
tekkelerde de yapılırdı. İçerişeher’de her aşiretin veya ailenin kendi tekkesi vardı: Şirvanlılar 
tekkesi, Sinoplular tekkesi, İranlılar tekkesi, Karabağlılar tekkesi (226). Muharrem Ayı’nın 
1’den 10’a kadar tekkelerde ve câmilerde geceler saat 11’e kadar çocuklar dizleri üstünde 
oturarak avaz ile ağıt diyor ve göğüslerine vururlardı. Sonra tekkenin ya da caminin halı-
kilimi toplayıp, şebih gösterirlerdi (226). Kerbela faciasını sahneye uyarlayarak gösteri 
yapırlardı. Daha sonra Orta törenleri büyük bir kalabalıkla şehrin sokaklarında de yapılırdı.
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Düğün
Hüseyin Kulu Sarabski’nin Bakü düğünleri hakkında bilgileri de ilginçtir. Yazar bu düğünleri 
fakir ve zengin düğünleri gibi karakterize etmiş ve her birinin izlenimini vermiştir. 
Onun yazdığına göre, fakir düğünleri zengin düğünlerine benzemezdi. Servet sahipleri 
fakir düğününe çağırmazdı. Eğer çağrılsaydı bile onlar fakir evine gitmeyi kendine 
yakışdırmazlardı. Fakat fakirin kapısı da yüreği gibi açık olurdu. Herkes oraya gelebilirdi. Fakir 
toyları çoğu zaman kış’ta olurdu. Düğün sahibi zengin komşusunun evini büyük bir minnet 
ve tevekke ile iki gecelik alırdı. Eğer bu mümkün olmasaydı, düğün meclisi alanlarda, büyük 
dükkanlarda ve ürün depolarında kurulurdu. Düğünün yapıldığı yere toyhana derlerdi.

Toyhana’nı süpürüp temizler, komşulardan halı-kilim toplayıp düzen ile duvarı ve  yeri 
döşerdiler. Duvarın dibinde tahtadan devre sıralar koyup üstüne halı ve kilimle süslüyorlardı 
ki, göze iyi çarpsın. Akşamdan bir saat geçtiğinde komşulardan ödünç olarak alınmış elvan 
lambalara petrol koyarak direklerden asır ve toyhana’nın kapısında meşale yakılırdı. İçeri 
girdiğinde aşağı baştan veya yandan sazandalar için şilte konurdu. Önlerine ise def ve 
dumbul isitmak için iki-üç mangal yapılırdı. Def çalan, zurnacı, balabançı, her zaman mangalın 
başında otururdu. Her türlü dünbبkçi İran’dan gelirdi. Gece yarısına çalıb-oynayardılar. 
Düğünün ikinci gecesi ise toyxana’ya o kadar renkli tepsi gelirdi ki, toyhana gerçekten de bir 
çırağban olurdu. Uzaktan bu manzarayı seyreden adam eski egzotik Doğu’nun bir parçasını 
görmüş gibi olurdu (201-202).

Düğün sahibine yardım amacıyla düğünlere hediye verirlerdi (para) ve bunun tutarı değişik 
olurdu. Örneğin kardeş 50 manat, kuzen 25 manat, dayı 40 manat, yakın dostları 10 manat, 5 
manat verirdi. Düğünün sonunda bazen 1000 manata kadar para konulurdu ki, bu da düğün 
eden fakir oğlanın işini biraz hafifletiyordu (203).

Zengin düğünü ise 7 gün 7 gece devam ederdi. Düğünün birinci gecesinde mahallenin 
delikanlıları iştirak eder, ikinci gecesinde pilavı yerlerdi. Üçüncü ve dördüncü gecede 
mahallenin ihtiyarları ve delikanlıları  davet edilerek, onlara da aynı kural ile pilav verilirdi. 
Beşinci, altıncı gece tanıdık, dost, aşina gelip iştirak eder ve yine pilavı yerlerdi. Yedinci 
gece ise mollaları ve aksakkaları davet ederek pilav verilirdi. Bazen düğünün sonunda 
şahseven oyunu da oynarlardı. Düğün gecelerini yönetene serpayı derlerdi. Düğün geceleri 
çeşitli oyunlar oynardılar (sبh.204). Adamlar dağıldıktan sonra düğün sahibinin yakın 
adamları kalıp meyhane der ve atıştılar. Düğünün üçüncü gününün sabahı beyin hamama 
götürülmesi özel törenle müşaiyyبt ediliyordu. Onu dansla, müzikle hamama götürür, 
hediyeler verirlerdi. Havai fişek yapılırdı.

 Kız evinde ayrıca kız düğünü olurdu. Bu düğün sonrası kızı çal-çağırla baba evinden 
çıkarlarken erkek evinden gelen bir çocuğun eline kurşak verirlerdi ve gelinin beline 
bağlayarak okurdu:

Annem, ablam kız gelin,

  Eli, ayağı düz gelin.

  On bir oğul isterem,

  Bir tane kız gelin (208).

Kızın başında al duvak, sağdıcı ve soldışı yanında, ellerinde yanan mumlar, gelini beyaz 
örtünün altında sokağa çıkarıp arabaya bindiriyorlardı.O zamanlar Bakü’de gelinin bindiği 
faytonun önünü kesmek de bir adet idi. Mahalle gençleri arabanın önünü kesecek ve sadece 
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oğlan evinden herhangi bir hediye aldıktan sonra bırakırlardı.

Gelin, kaynana evine geldikten sonra, kapı eşiğinde onun ayakları altında kurban kesilirdi. 
Kaynata ona ya 10 emperyal (altın para) ya bir ev ya da bir yelkenli gemi (uşkun) bağışlardı. 
Gelinin başı üzerinde ekmek keser, üstüne şekerleme, şeker, para atarlardı. Müzik eşliğinde 
gelin odasına sokup tahtın üzerinde oturturlardı (s. 211-212).

Sonuç
 Ayrıca H.Sarabskinin “Eski Bakü” eserinde Bakü’nün kültürel hayatı, bazı tarihi anıtlar, XIX 
yüzyılın sonu, XX yüzyılın başlarında şehir’de yaşanan sosyopolitik olaylar, bakülülerin 
geleneksel yaşam tarzı, halk oyun ve eğlenceleri hakkında da bilgiler yer bulmuştur.

Kaynakca
1.  Hüseyngulu Sarabski. Eski Bakü. Bakü, “Yazar” yayınevi, 1963.

H.Sarabski. Genclik yılları
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H.Sarabski Mecnün rolünde

Eski Bakü’den bir görüntü
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Eski Bakü’den daha bir görüntü

Cift Kale kapıları
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Eski Bibiheybet mescidi

Eski Bakü pazarı
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Çayhane veya Kalyanhane

Su satanlar
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       Eski Bakünün esas nakliyyatı – Fayton                       Eski Bakünün Pazar meydanı

Baküde deve kervanı
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Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehrinin 
Kültürel Gelişimi 
(Etnografik Araştırma)

Memmedova İlhame
Doç. Dr. , Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü “Tarihi Etnografya” 
Bölümü,

Rus-İran savaşları sona erdikten sonra (1828) Azerbaycan`ın güney hanlıkları “Azerbaycan 
eyaleti” adı ile Kaçarlar devletinin terkibinde kalır ve devletin vahit kural ve kanunlarına tâbi 
edilir. Tebriz`de toplum-siyasal, sosyal-ekonomik durum normalleşir, Rus ordusunun yağ-
maladığı şehir önceki durumuna dönüyor. Ülkenin genel istikrarı şehrin sürekli gelişimini 
koşullandırmış oldu.

Bu dönemde ülke veliahtı ile beraber, yabancı diplomatlarda Tebriz`de yaşıyor, şehir “veli-
ahtneşin”, “darüsseltene” adlanırdı. 19. yüzyılın ortalarında Tebriz`de 4 diplomatik merkez 
– Osmanlı (şahbenderi Ali Mustafa Behçet), İngiltere (Büyükelçisi general Ebert), Fransa (Bü-
yükelçisi general Berne), Rusya (Başkonsolosu general Petrov) Büyükelçiliği bulunuyordu [1, 
143-145]. Avrupalıların Tebriz`i seçmesinin birkaç nedeni vardı: tebrizliler hâla ortaçağdan 
avrupalılarla iletişim kurarak onlarla ticaret yapıyor, Tebriz`den Trabzon limanı aracılığıyla 
Batı`ya gitmek kolay olurdu ve sonuçta, şehrin her açıdan atmosferinin temizliği burada 
yaşamayı kolaylaştırıyordu. Şehirde ticaretin gelişmesi, sarrafhanelerin çokluğu, kendi ül-
kelerinde bulunmayan gidaların ucuz fiyata satılması vb. faktörler Avrupa`nın diplomat ve 
tacirlerini Tebriz`e çekiyordu.

Kaydedilen tarihi aşamada Tebriz`in şehir kültürüne özgü tamamlanmış maddi sosyal komp-
leksi mahalleleri, imaretleri, Pazar dergisi, kervansarayları, camileri, ziyaretgahları (türbe, ha-
negah, tekye, zâviye), hamamları, yüzyıllar geçmiş eski mezarlıkları, meydanları, bahçeleri, 
sakkahaneleri, derphanesi, nağarahanesi1, çeşitli mutfağı, zengin giyim kültürü, geleneksel 
iç ve uluslararası yolları, ulaşım sistemi vs. vardı.

Ortaçağda İpek Yolu üzerinde bulunan, Hindistan ve Konstantinopol (İstanbul) arasındakı 
ticarette aracı olan Tebriz 19. Yüzyılda halen uluslararası ekonomik öneme sahipti. 1801 yı-
lında (h.-k. 1216) Feteli Şahın verdiği fermana esasen Tebriz tacirlerinden ithalat ve ihracat 
için ücret alınmaması şehrin gelişimini daha da hızlandırır. Fermanın metni Talibiyye medre-
sesinin giriş kapısında nestelik hatla kazınmıştır [2, 31]. Bu ferman Tebriz pazarını canlandırır, 
ayni zamanda şehre çevre bölgelerden nüfus akışını arttırır. 

19. yüzyılın 30-40. yıllarında siyasi durum sabitleştiği için çoğu Avrupa şirketleri ticaret mer-
kezlerini Tebriz`de açıyor, burada piyasaya sürülen malların çoğu yabancı sermaye temsilci-

1  Nağara-davul
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lerine aitti. Bu sanata olumsuz etki gösterir, ülkenin öncü tekstil endüstrisini sarsıdırdı. Fakat 
Tebriz ve diğer şehirlerde üretilen kumaşlar eski gelenekler üzere komşu Kafkasya`da sahip 
olduğu pazarı henüz kaybetmemişti. 1833-1851`lı yıllarda Tebriz`den gönderilen malların 
yarı kısmı Rusya`ya ihraç edilirdi [3, 19]. Bu malların önemli bölümünü el sanatları ürünleri 
oluşturuyor ve onların çoğu Güney Kafkasya`ya satılıyordu. 

Şehrin durmadan gelişimi Abbas Mirza`nin (1789-1833`lı yıllarda yaşamıştır) veliahtlığı dö-
nemine rastlar. Rus-İran savaşları sırasında ali baş komutan olan Abbas Mirza savaşlartaki 
seri mağlubiyetleri görünce çeşitli alanlarda reformlara başlıyor. O, “nizami-cedit” adı altın-
da askeri, mahkeme, mali-ticaret vb. alanlarda reformlar yaptırır. Veliaht İngiliz ve Fransız 
talimatcılarını kullanarak orduyu yeniden avrupasayağı oluşturuyor. Zorunlu askerî mükel-
lefiyet onun döneminde uygulanır. Bu çalışma daha önçe gönüllülük esasında idi. Abbas 
Mirza`nın talimatı ile Tebriz`de asker ve subaylara elbise dikmek için birkaç dikiş fabrikası 
dahil  mahud  dokuyan  fabrikanın temeli konulur, matbaa, barut üretimi, askerî mühimmat 
üretimi için atölyeler açılır. O, İngilizlerin katılımıyla tatbikatlar geçiriyor, onların yardımıyla 
Tebriz yakınlığında bakır ve demireritme zavotu tasis edir. 

1807 yılında (h.-k. 1222) Abbas Mirza Tebriz`de makineyle gümüş sikke kesen darphane 
tahsis ediyor. Bu, İran`da resmi darphaneydi ve bu nedenle ülkede faaliyet gösteren diğer 
darphanelar kapatılıyor. Burada 25 miskal 200 adet gümüş sikke kesilir [4, 513]. Fakat sonra-
lar maddî sıkıntıyla ilgili şehirdeki para darpi durdurulur. Günümüzde bu sikkelerden cemi 
3 adet vardır. 

Abbas Mirza`nin döneminde tıp, mühendislik, çevirmenlik, resim ve diğer alanlarda eğitim 
almak için ilk kez olarak Avrupa`ya (İngiltere) öğrenciler gönderilir. Çeviri işi eski zamanlar-
dan oluşmuş olsa da, Avrupa dillerinden çeviri ilk kez bahsettiğimiz dönemde gerçekleşir [5, 
113]. İran`da ilk kez Tebriz`e daktilo getirilir ve “Cehadiye Risalesi” adlı kitap basılır. 

Tebriz`de Abbas Mirza`nin veliahtliği döneminde ticaret özellikle gelişir, ülkenin her yerin-
den tacirler buraya akışıyor. Özellikle, devletin ticareti himaye etmesi bu konuda önemli rol 
oynuyordu. Gerçekleşenler prensin vatana olan sevgisinden kaynaklanmaktadır, veliahdın 
tüm çabalarının esasını ülkenin  gelişmesine yönelik çizgi oluşturuyordu. Amine Pakrevan 
kendi eserinde gördüğü işlere göre veliahti reformator gibi sunarak yazıyor: “1815-1825`lı 
yıllar prensin en verimli ve neşeli yıllarıydı. O yıllarda Tebriz`in sokaklarında, pazarlarında 
görünen insanların davranışında sevinç ve güven sezilmekte idi. O yıllarda Tebriz Tahran`dan 
daha önemli görünmekte idi. Çünki Tebriz esnaflar için daha güvenli ve para kazandıran şeh-
re dönüşmüştü. Abbas Mirza`nin bu reformları Tebriz`i kültürel dünyanın bir kısmına dönüş-
türdü” [6, 53]. 

Abbas Mirza`nın valiliği döneminde Tebriz`de yapılan yapılanma çalışmaları sonrakı dönem-
lerde, onyıllarca devam etmekte idi. Bu süreç Nasreddin Şah`ın (1848-1896) iktidarı döne-
minde de devam ediyordu. Başbakan Mirza Tağı Emir Kebir (1847-1851) şehrin imarı adına 
çok işler görür. O, sokaklar ve geçitleri restore eder, yolların düz ve pürüzsüz görkeme dü-
şürülmesine gayret gösterir, kamu binaları yüceltiyor, şehirde bir huzur sağlamak amacıyla 
karavulhaneler2 ve ticareti genişletmek için kendi adına “Emir kervansarayı”nı inşa ettirir. 

Emir Kebir bir süre Tebriz`de yaşadığından şehrin abadlaşması hakkında özel emirler verir. 

2  Gözetim yerleri
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Onun gösterişile şehirlerde cemaatın ark suyunu içme suyu olarak kullanılmasını dikkate 
alarak oraya çöp atılması resmen yasaklanıyor [7, 149-150]. Emir Kebir 1850 yılında (hicri-
kameri 1267) devlet çapar hizmetini düzenliyor. [8, 290]. Yaptığı önemli reformlara göre 
“Emir Nizam” adını kazanmış Başbakan kısa bir süre görev yapmasına rağmen, ülkenin imarı 
adına çok işler görür. 

19.yüzyıl tarihçisi Etimadüsseltene`nin yazdığına göre, Muhammed Rahim Han Kaçarın ta-
limatı ile 1883 yılında (h.-k. 1301) Tophane meydanı ve Acıçay köprüsü tamir edilir[9, 113]. 
1881yılında (h.-k. 1299) şehrin tüm sokak ve hiyabanlarına taş döşenmesi tamamlandı[9, 90, 
110]. Fakat yirminci yılın başlarında Tebriz`e sefer eden V.Cekson ise yazıyor;- şehir 24 man-
takadan (arazi ) oluşmuştur ve yalnız çok az sayıda sokaklar çay taşları ile kapanmıştır [10, 
41]. 1911.yılında şehirde olmuş Rus seyyahı B.M.Guryev ise sokaklara isim verilmemesi ko-
nusunda yakınıyor [11, 998]. Belki bu yazarlar mahalle içinde küçük sokakları kastediyorlardı, 
çünki geniş hiyabanlar (park) taşla kapanmış ve onların isimleri halk arasında hâla birkaç 
yüzyıl önce formalaşmışdı. 

19.yüzyılda deprem, sel ve diğer doğal afetler Tebriz`in kültürel gelişmesine mola oluşturur-
du. Seyyahların yazdığına göre, bu dönemde baş veren güclü tekanlar sonuçu şehrin kale 
duvarları3, binaları, camileri yıkılmış, su temini, özellikle kehrizler kullanıma yararsız idi. Dep-
remden sonra yeniden restore işleri yapılır, şehir çevresine çit çekilir, hendekler kazılır. 

Feodal şehirleri gibi Tebriz`de de Narınkale (içkale), Şehristan (asılların yaşadığı arazi) ve Ra-
baddan (sanat adamları ve tüccarlerin mahalleleri) oluşuyordu. Şehrin ticari ve politik önemi 
yükseltikçe toplumu artıyor. 19. yüzyılın sonunda nüfus artışı hızlanıyor. Avrupa kaynakları-
na göre, gösterilen dönemde şehirin 200 bin sakini vardı [12, 98]. Rus kaynaklarında nüfus 
sayısı çeşitli rakamlerle ifade olunuyor. Bazı yazarlar sakinlerin 210 bin, bazıları ise 250-300 
bin kişi olduğunu kaydediyorlar [13, 45; 14, 163]. Bahsedilen dönem için İran kaynağında 
nüfusunun sayına göre tüm ülke genelinde ikinci yeri tutan Tebriz`de 270 bin kişi olduğu 
belirtiliyor. Aynı kaynağa dayanarak karşılaştırma için söyleyim ki, Tahran`da anda 280 bin 
kişi yaşıyordu [15, 285]. 

Nüfus artışı ile ilgili yerleşim mahallelerinin alanı genişler, yenileri salınırdı. Ortaçağ kaynak-
larına göre, Tebriz`de 24 eski mahalle vardı. 19.yüzyılda ise onların sayısı artırdı. 1880 yılında 
(hicri-kameri 1297) düzenlenen Tebriz`in (Darüsseltene) harıtasında mahallelerin isimleri 
verildi. Tarihi kaynaklara ve etnografik bulgulara dayanarak, 19–20 asrın başlarında mevçut 
olan aşağıdakı mahallelerin ismini kaydediyorum.

-Surhap, Şam Kazan, Şeşgilan, Paye-çerağ, Hökmabad (Hökmaver), Emirhiz (Emirkiz), Pole ب
sengi (Taş köprü), Ehrap, Leylava, Çarmenar, Çustduzan, Hiyaban, Şotorban (Deveçi), vercu (Vi-
cuye), Mehad-Mehin )Miyar-miyar), Maralan, Sencaran, Zigler (Zihler), Rey mahallesi, Demeş-
kiyye darvazası, Pol bağı darvazası ve ya mahallesi ve b. Belirtmem gerekir ki, halk arasında 
onlardan bazıları “dervaze” adlansa da, mahalle adı olarak tanınıyordu. Tebriz kapıları hâla 
ortaçağda ekonomik ve askeri-stratejik amaclarla 4yapılmış, daha sonra çevresindeki mahal-
leler de onların adı ile adlanmıştır. Bahsedilen dönemde şehrin Surhap, Bağmeşe, Hiyaban, 
Nober, Mehad-Mehin, Gecil, Vicuye, İstanbul, Şotorban kapıları faaliyyette idi. 

3  Surlar 

4 
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Ekonomik gelişme nüfus arasında tabakaleşmeni güclendirir ve bu süreç halkın yerleşim ev-
lerinin inşasında daha çok gözlemlenmektedir. Kaçarlar devletinin Avrupa ile ilişkilerinin yo-
ğunlaşması ve kültürel etkiler sonuçunda halk inşaat kültürüne Batı ve Rusya etkileri nüfuz 
edir, bununla da avropasayağı imaretler meydana geliyordu. Doktor Genceyizade, Selmasi, 
Niknam, Behnam, Hacı Şeyh, Alevi, Gedeki, Emir Nizam Gerusi, Kelenter, Sovuçbulaği, Şerbetoğ-
lu, Haydarzade, Mirza Mehdi Han Ferraşbaşi, Hacı Muhammed ağa Hebeşi, Mirza Muhammed 
Hüseyin Müctehid, Mirza Hasan Vayez, Nikdel, Hacı Sefer Asker, Tacirbaşi, Soltan Gerayi ve baş-
kalarının imaretleri etnografik geleneklerden uzak, Batı mimari üslubu ile inşa edilmiştir. Bu 
imaretler anda müze olarak faaliyyet göstermektedir. Kaynaklara baktığımızda, yapılanma 
çalışmaları 19. yüzyıl boyunca devam ediyor, bir takım kamu binaları ب Yanğın (Ateşneşani) 
burcu, Alakapı (Alikapı) ve ya Şemsülimare ve b. binalar inşa edilir. 

Tebriz`de hâla ortaçağda üretimi ve satışı birleştiren pazar kompleksi gelişerek Doğu`nun 
büyük ticaret merkezine dönüşür. Pazar hem ticaret ve sanatkarlık, hem de sosyal, siya-
si, dini fonksiyona sahip mekan sayılırdı. Günümüzde faaliyyet gösteren ve 2010 yılında 
UNESCO’nun kültürel miras listesine dahil edilen Tebriz Pazar Kompleksi Kaçarlar  döne-
minde esaslı restore edilir ve bir kısmı yeniden inşa edilir. Şehirde türlü ölçüde 200 sayı-
da kervansaray faaliyet gösteriyordu. Aynı dönemde eski kervansaray binaları tamir edilir, 
eyni zamanda gövde yolların üzerinde yenileri de yapılıyor: Tebriz-Eher yolunda Arpaderaz, 
Tebriz-Marağa yolunda Cenubi Ecebşir, Horanek, Tebriz-Ordubad yolunda Çaparhane ve di-
ğer kervansaraylar inşa edilir [16, 486-504]. Tebriz`in 1880 yılına ait haritasında şehirde 141 
özel imaret, 215 câmi, 8 ziyaretgah, 70 hamam, 12 meydan, bahçeler, 14 köprü, 15 buzhane, 
50 mezarlık ve diğer yapı ve mekânları kaydedildi. 

Araştırılan dönemde Tebriz`in kültürel gelişiminde Avrupa unsurları gücleniyordu. Gen-bol 
kumaşlardan dikilen geleneksel giysilerin yerini Avrupa etkileri ile hazırlanan rahat libaslar 
alıyor, askerî ve devlet adamlarının vahit uniforması formalaşır, nisbeten muhafazakar olan 
mutfağa yabancı yemekler dahil oluyordu. Bölgede yüzyıllarca oluşmuş iç yollar değişir, 
yabancı sermaye bazında yeni demiryolları çekilir, dönemin en modern faytonları (kalyas-
ka vs.) at arabalarını evez ediyordu. Bu etkileri halkın inşaat kültüründe izlemek olur. Yerel 
ustaların gelenekleri temelinde zengin şehirlilerin yaptırdıkları iki katlı imaretler Avrupa 
modelini andırırdı. Asıl aileler ev-meişet ekipmanları arasında tahta mobilyalar, semover, 
fotoraf makinası ve diğer elektrik cihazları kullanıyordu. Şehrin elektrikle teminatı halk me-
işetinde büyük darbeye imza attı. 

Tebriz`in çok sayıda maddi sosyal yapılara sahip olması burada yüksek şehir kültürünün 
göstergesidir. Tarihsel kaynaklardan belirlenir ki, Tebriz ortaçağ sanatkarlık (zanaat), ticaret 
merkezi olmasına rağmen, savaşlar ve depremler sonuçunda bir sonrakı gelişiminde mola-
lar oluşur. Fakat, Kaçarlar döneminde, özellikle reformlar sonuçunda şehir önceki gücüne 
döner, kültürel, ticari ve diplomatik merkez görevi görmektedir. Kültürel gelişme Avrupa ge-
lenekleri ile birlikte şehrin modernleşmesi süreçine yol açıyor.
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Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehrinin Kültürel Gelişimi 

Memmedova İlhame

Özet

Tebriz şehri anda İran İslâm Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan vilayetinin (ostan) merkezidir. Şehir ortaçağda 
birkaç imparatorluğun başkenti olmuştur. Kaçarlar döneminde ikinci başkent olsa da, aslında kültürel, siyasî, 
ekonomik açıdan devletin birinci şehiri sayılırdı. Kaçarlar döneminde ülkenin Avrupa ile kültürel yakınlaşması, 
halkın meişet ve kültürüne Batı etkilerinin daha belirgin nüfuz etmesi görülüyordu. Bundan önce (Ağkoyunlu, 
Safevi zamanı ve b.) Avrupa devletleriyle gerçekleşen ilişkiler siyasi ve ticari bir nitelik taşıyordu. Batı kültürü-
ne yakınlaşma Nasredin Şah Kaçar`ın Rusya ve Avrupa seferleri (1873, 1878, 1889) ile belli bir şekilde hızlandı. 

Depremler ve dış saldırılar ortaçağ boyu Tebriz`in gelişimini engellemiş olsa da, fakat 19. yüzyılın 30`lu yılla-
rında savaşlara son verilmesi, siyasi istikrar şehrin kültürel kalkınması ile sonuçlandı. Tebriz`de ülke çapında 
çok sayıda yenilikler (ilk kez çaphane5, telefon hattı, elektrik, genel kütüphane, yeni tip okul, anaokulu, dilsiz 
ve sağırlar için okul ve s.) uygulandı. Burada yeni kamu binaları (camiler, medreseler, hamamlar, kervansaray-
lar ve s.)inşa edilir, meydanlar, bahçe ve parklar salınır, pazar dergisi restore edilir, şehir gelişir, güzelleşirdi.

5  Burada;yayıncılık
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The Role of Mosques in the Development 
of Civic Behaviours : The Algerian Context

Author : Dr.YAHIAOUI ZAHIR, 

 University Centre Relizane –Algeria-

Introduction : 
Some authors report that the islamic culture and civilization is retrograde because of the 
behaviours of the muslims who live abroad, particularly in Europ or USA. Besides, their 
argument is also made up regarding the radical groups who justify the terrorist acts.
It is obviously recognized that the mosques have played a great role in the civilization 
and the education of the citizens through the history of Islam. Because of its role in the 
illumination of the city, the colonialism used all the means to eliminate and to reduce their 
role and sometimes resorted to their destruction.
In the field of science and literature, the islamic civilization has illuminated the modern 
scientific thoughts. The development of the computer science and later the modern 
Information and Communication Technology is due to the invention of algorithms by the 
scientist Al-Khawarizmi in the first era of Islam. The development of Psychology knews 
its apogee in the early era of Islam with the other scientists Al-Ghazali and Ibn-Sina who 
healed cases of melancholy. The same case is known in Sociology with the contributions 
of Ibn-Khaldoun many centuries before Emile Durkheim and Auguste Comte. The field of 
librarianship and Information Sciences is also marked by the important work of Ibn-Nadim 
in Bibliography.
Problem statement : 
What is the role of the mosques in the modern era ?
Hypotheses :
- some factors constitute an obstacle for the mosque to play its modern role in the society 
of nowdays,
- religious authorities have a real volonty to deal with the problems of the society in order 
to improve the spiritual life,
- the religious persons (the imams) believe on their role to improve the spiritual life and to 
reduce the bad behaviours of the citizens.
Method : 
We plan to fulfil the study by using the descriptive approach. We use a questionnaire to the 
religious persons (imams) who are working in the mosques. 
 The objectives of the study is to analyze the missions of the mosques and to reveal the 
dysfunctions.
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I- Theoretical background :
1- Foreign views on Islam :
Islam is considered by some authors such as Bernard Lewis as the cause of the social and 
economic decline because of the fact that religion is not separated from politics and then 
all the democratic rights recognized in the civilian laws are rejected, and that « islam and 
democraty are antithetical ». In Islam, to be a member of the community of muslims, it is 
required solely to have a minimum of belief (to recognize the unity of God). There is no 
hierarchy in Islam  : the muslim can have a direct contact with God. According to some 
occidental views, in the first era of islam, they begin to blend politics with religion by 
stating different interpretations of Islam through the different califes giving the two great 
tendencies to religion  : sunna and shia. As a result of the use of politics in religion is its 
manipulation leading to islamist movements (Plateau J.P., 2008). These movements are 
influenced by the thinkers of the twentieth century Abu al-Ala Mawdudi (1903-1979) and 
Sayyid Qutbs (1929-1966) who see the issues for Muslims in the jihad only. The other causes 
emphasized by the authors are the under-development of the countries belonging to MENA. 
It appears in the low scores of public accountability. The indicators are the oil wealth, the 
authoritarian regime and the interstate conflicts leading to social and political disorders. We 
can observe less democraty and absence of free civilization. The muslim society suffers from 
individual freedom, social pluralism, civil society and representative government ; whereas 
these elements are present in the occidental society. It is the reason that stands behind the 
idea of Hutington and asserts the clash of civilizations (Plateau, 2009). In this context, we 
should recognize that the clash of civilization is not due to the religions that oppose one 
to the other but it is in the manipulation of this religion by the politicians who have the 
supreme law of the city. In order to appear as conciliant, tolerant and democratic, muslim 
rulers concede autonomy to the religious scholars and institutions in order to maintain its 
legitimacy (Plateau, 2009). The reality of the facts reveals that Islam is a reformulation of what 
is ancient and universal « yunus ». The muslims made it ethnical although the Islam speaks 
about all the human beings (Le Soir d’Algérie, 2014). We should nuance these assertions of 
the foreign thinkers that are right concerning some states. However, it is not always true as 
we see that there are states which apply Islam in the politics in the sens of development. They 
put all the efforts to improve the different aspects of the life of their citizens: economical, 
social, cultural and civilizational. The example of Turkey can be highlighted as an illustration.
2- The role of Islam in the human civilization :
As authors of scientific works mentioned, Islam played a great role in the development of 
science and human civilization. Arabia before Islam didn’t have any tracks of science. The 
advent of Islam contributed to the development of science by encouraging scientists and 
other persons to acquire culture and sciences of the ancient nations. Thus, the science 
included scientific branches  ; teaching methods, principles of philosophy and history of 
islamic education (Yahyaei D., 2012). The first verse of Koran advocated for reading. The 
prophet Mohammed highlighted the importance of acquiring knowledge and science 
from the cradle to the grave and encouraged the persons to seek knowldge even in China 
(Elayyan, 1990). The development of science in the first era of islam allowed scientists 
like Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn-Sina and others to contribute to the human 
civilization. The centers of islamic education through history are the mosque, the maktab, 
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the beitolhekma, darolelm and nezamiye university.
- the mosque is an important institution of islamic culture provided learning in the arabic 
literature, the interpretation of Koran, the hadith of the prophet with its history and sira, 
jurisprudence, islamic law and beyond that the philosophical sciences,
- the maktab is an institution where the children learn reading, writing and calculation by 
the teachers called moallem,
- the beitolhekma or darolelm are the institutions of the different sciences including 
philosophy, mathematics, astronomy and medicine,
- the nezamiye university and school  : as the teaching and learning become important 
for the state in the early era of Islam, the Universities are developed during the fourth 
century of Islam and began to be well organized in the mid fifth century. The names given 
to the professions in religion are imam, moalem, modares etc. As the modares refers to 
the profession in religious jurisprudence, the sheikh is used to those specialized in other 
sciences (Yahyaei, 2012).
The mosques provided courses of Koran and other sciences and had a same role as the 
school in today’s era. They used the libraries as a means to teach knowledge relating to 
Koran, biographies of Moslem rulers and leaders. There were private libraries owned by 
califes and scholars that included different sciences. As an example Ibn-Al-Jazzar owned a 
private medical library. Many of the private libraries were open to students, scholars and to 
the public. In addition, there were public libraries that provided culture and knowledge to 
all people without distinction. The schools and colleges in Damascus, Baghdad and Cairo 
provided knowledge in the different fields such as history, grammar, philosophy, medicine, 
mathematics and used the libraries to reinforce this purpose. The fisrt great library known 
in the islamic era was the house of wisdom –dar al-hikma- in Baghdad. It was founded by 
the Abbassid Caliphs (750-1100). All the books including the Greek manuscrpts which were 
translated into arabic could be found by the scientists. The house of science –dar-al-ilm- 
was a great library founded during the ninth and the tenth centuries in Egypt. It holded 
books in Koran, as well as books in jurisprudence, grammar, rhetoric, history, biography, 
astronomy and chemistry. The library of Cordova in Spain was founded in 976 by the caliph 
Al-Hakim II and contained from 400.000 to 600.000 books covering the different fields of 
knowledge (Ellayyan, 1990).

3- The role of the Mosque in the civic life in Algeria : 
By the advent of Islam in Algeria, the mosque begins to play the role of spreading 
culture and islamic precepts. It was the first great institution that discusses the religious, 
economical, social and political topics. Through history the different civilizations in the 
Maghreb built mosques. The Zirides, the Hamadites and the Almoravides had their edifices. 
Algiers nowdays still have mosques that belong to the Ottoman state. As reported by 
Devoulx, in 1830 Algiers counted 13 great mosques, 109 little ones and 12 zaouias. The 
colonization destroyed the mosques. Instead he built military edifices and other buildings 
for a commercial purpose. The motivation beyond this transformation of services showed a 
real volonty to remove the spiritual values to the society in order to destroy its personality 
and its motives of being (Abdelhamid A., 2006). The motives of the colonialism was also to 
remove the vehicle of science that the libraries of the mosques continue to provide. The 
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historians found books of theology and of other branches of science in the mosques through 
history. The collections of the mosque’s libraries are weakened by the colonialist policy. The 
example below imforms us about the situation of the library of the mosque during the 
colonialist period. The inventory of 1911 showed that the library of Sidi-Abderrahmane al-
Thaalibi Mosque owned 177 titles of books representing 290 volumes in different topics :

Topics Titles Volumes
Tradition 06 18
Prophet behavior 19 29
Law 29 45
Principles of law 03 03
Grammar 17 19
Theology 10 10
Rhetoric 04 04
Medicine 04 04
Literature 07 09
Mysticism 25 31
History 07 11
Metric and versification 18 23
Others 28 84
Total 177 290

The inventory of 1911 showed also that the library of the Malekite Mosque of Blida owned 
91 titles representing 218 volumes in different fields of knowledge :
Topics Titles Volumes 
Comm of Koran 05 20
Tradition of the prophet 13 42
Malekite law 10 29
Hanefite law 10 23
Theology 05 05
Grammar 07 14
Arabic language 05 19
History and geography 09 14
Medicine 06 06
Uçul (Principles) 07 10
Arithmetic 05 05
Mysticism 06 11
Literature 03 04
Total 91 218

 

 II- Practical part : 
The sample is a group of religious persons (imams) who study in order to become imams. 
Their number is 17. The results appear through the following axes :
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1- The mission of the mosque : 
The results show that the missions deal principally with the religious tasks such as  : cult, 
prays, cousels with providing dourous and the discourse of Friday, night courses and the 
teaching of the Koran. The second missions are social such as the education of society, 
the solutions to the problems of society, the social solidarity, the alphabetization and the 
sensibilization to the problems of society. Other tasks are also assured like zakat and the 
construction of the mosques.
The religious persons are divided about the existence of material means. Some of them 
see that the material means exist, which are made by the society, the associations and the 
religious administration, whereas others  see that these means are little. They see in their 
majority that the moral means exist and proceed from the society.  They see that the missions 
of the mosques are accomplished mostly by the contributions of the Ulemas. Others see 
that these missions are not completly reached. The failings appear in the understanding of 
the religious discourses, the missing of the religious reference, the social aspect, the unity, 
the zakat and the divorce.

2- The relationship to authority :
The relationship to authority appears in the laws, the application of the religious reference. 
Some see that the relationship is good and is characterized by the counsels, whereas others 
see that it is weak. The application of the instructions are determined by the laws and the 
application of the religious reference and the application of the Koran and sunna. They see 
also that the imam has a margin of freedom in the application of the instructions and in 
some cases the instructions are urgently executed if there is any bad event like a crime or 
a chid kidnapping. The religious persons participate in the decision making through the 
scientific counsels, the forums, by giving opinions and also by society.

3- The accomplishment of the missions by the views of the imams :
Their perception of the discourse of the mosque is not satisfying for 53%  of them. For the 
rest 47%, it is situated on the average and tends a little bit to the acceptable level.
The learning of positive behaviors is mostly situated in the average and tends to the 
acceptable level.
The cognitive perception of the negative behaviors is mostly situated in the little score and 
average. It tends to the acceptable level.
The values of the social solidarity go from average to acceptable to excellent.
For 59% they see that the diminution of the negative behaviors are insatisfatory. It tends 
however to the average score and acceptable level (41%).

Conclusion :
Through the theory it apperaed that the mosques had always played a great role in the 
learning and teaching religious tasks and scientific branches. The practice revealed that the 
missions of the imams are principally religious and deal with cult. The social aspects are 
also taken into account. The material means proceed from the authority, the associations 
and the society. The missing of the religious reference is among the failings of the mosque’s 
missions. The laws determine the relationship to the authority. The participation to the 
decisions is facilitated by the forums, the scientific counsels. Both the learning of positive 



168

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

behaviors and the social solidarity are satisfactory. The other aspects such as the discourse 
of the mosque and the diminution of the negative behaviors have lacks that require efforts 
to remedy. The reforms in the mosques must be fulfilled. 
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Abstract :
Through history the mosque has played its role in the education of the individual as well as 
the teaching of reading, writing and the acquisition of scientific skills to the society. So, the 
problem statement is about its role in the modern era.
The results of the study are the following :
- the mosque deals with cult and religious tasks as well as social phenomena,
- the relationship to authority is established by laws. The participation to the decisons is 
made by the scientific counsels and forums,
- the accomplishment of the imams missions are realized in the learning positive behaviors 
and the social values of solidarity. The lacks appear in the perception of the discourse of the 
mosque by the society, the perception of negative behaviors and the diminution of them. 
The fact that leads to remedies.
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Giriş

Merkez ve Çevre isimli makalesinde Edward Shils, toplumun bir merkezi olduğunu ve 
toplumsal düzenin sağlanmasının merkez tarafından kodlanan değerler sisteminin 
sağlıklı işleyişi ile mümkün olacağını belirtir. Ancak merkezi değer sisteminin toplumun 
tüm kesimlerince benimsenip, söz konusu toplumsal konsensüsü sağlamada daima 
başarılı olmadığının da altını çizer. Değerler sisteminin geçerliliği merkezden çevreye 
doğru gidildikçe zayıflayabilir1 ve bu durum merkez karşısında ayrıksı bir çevrenin vücuda 
gelmesiyle neticelenebilir. Çalışmamız, Osmanlı’da devlet ve taşra münasebetlerini Shils’in 
merkez-çevre teorisi ekseninde irdeleme gayesini gütmektedir. Bu işlem, çevreleşmenin 
asal belirleyicilerinden olan sivil toplum zihniyetinin Osmanlı dünyasındaki varlığının 
sorgulanmasıyla gerçekleştirilecektir.

1-Sivil Toplumun Osmanlı’daki Varlığına Yönelik Tartışmalar 

Toplumsal gelişmişlik düzeyini belirleme aracı olarak sivil toplum, toplumcu bakış açısının ön 
plana çıkmasıyla eş zamanlı olarak, günümüz sosyal bilimcilerinin üzerinde yoğunlaştıkları 
bir olgu haline gelmiştir. Ancak olgusal düzlem öncesinde, henüz kavramsal düzlemde dahi 
farklı tanımlama ve yorumlamaların belirtilmesi, sivil toplum hakkındaki karşıt görüşlerin 
değerlendirilmesini ve çalışmamızda hangi anlamıyla kullanılacağının belirlenmesini 
gerekli kılmaktadır. Hegel, Machiavelli ve Jean Bodin gibi Kıta Avrupa’sının devlet merkezli 
düşünürleri için sivil toplum, yüzü devlete dönük, devlet ve şahıs arasındaki tüm teşekkülleri 
ifade eder.2 Aralarında Adam Smith, John Locke ve David Hume’un bulunduğu liberal kesim, 

1 *Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doç.Dr. Doğan Yörük danışmanlı-
ğında Ömer Faruk Çakır tarafından hazırlanan Sivil Toplum Bağlamında Osmanlı Kent Yapısı: Kayseri Örneği adlı Yüksek  
Lisans Tezinin ön bulgularını ihtiva etmektedir.

  Edward Shils, “Centre and Periphery”, in The Logic of Personal Knowledge: Esssays Presented to Michael Polanyi, Routledge 
& Kegan Paul, 1961, s.117-123.

2  Ömer Çaha, “Osmanlı’da Sivil Toplum”, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol. 49, No 3-4, Jan. 1994, s.81;  aynı yazarın, 
Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi, İz Yayıncılık, İstanbul 1999, s.115-116.
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öncekilerin aşkınlaştırdığı devleti -sivil toplumu öncelemek kaydıyla- araçsallaştırır.3 Bu 
karşıt görüşle birlikte, sivil toplumun Batı dünyasında devletçi ve bireyci olmak üzere iki ayrı 
mihrakta ele alındığını ifade edebiliriz.

Avrupa’da sivil toplum üzerine yapılan yorumlamalarda görülen düalizm, ülkemizde 
de, bilhassa Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Türkiye’si dönemlerinin toplumsal yönünü 
çözümleme girişimlerinde, görülmektedir. Ne yazık ki, bu defa tanımlamaların daha yüzeysel 
ve konuyu çatallaştıran bir keyfiyete büründüğünü söyleyebiliriz. Kavramın, son derece 
yuvarlak bir izahla, devlet dışındaki toplumsal zümre şeklinde açıklanmaya çalışılması4 
yahut benzer bir diğer açıklama girişiminin karşıtını askeri kesim olarak saptaması5, kavram 
hakkındaki bilgi seviyemizi göstermektedir. Diğer taraftan, sivil toplum Osmanlı tarihi içinde 
taranırken, referansların bu defa cami, vakıf, han, hamam ve medrese gibi imar faaliyetleri 
üzerinde odaklandığını belirtmek mümkündür.6 Külliye adı verilen kompleksin unsurları 
olan bu imar çalışmaları, tabakalaşma çizgilerini silebilecek bütünleşmeyi sağlayabilmesi 
hasebiyle kuşkusuz sivil toplum kapsamında ele alınabilir, ancak ilginin toplumsallaşma 
süreci üzerinde değil de kurumlar noktasında temerküz etmesi, kavramın tam olarak neyi 
karşıladığının idrak edilmediğini göstermektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunda sivil toplum analizlerinin bir diğer zayıf yönü ise, Batı modelinin 
merkeze alınıp7, devletin kendi merkez ve çevre doğasının dikkate alınmamasıdır. Sivil 
toplumun olmadığı kanaatini taşıyanlara göre, bu yoksunluk, patrimonyal devlet algısının 
bir neticesiydi.8 Batı’da gelişen iktidar, güçlü bir toplumsal örgütlenme tarafından 
sınırlandırılmış olmasına karşın imparatorlukta merkez dışındaki tüm birimler iktidar çemberi 
içine çekilmiş ve eritilmiştir. Yine patrimonyal anlayışa içkin bir surette, devlet düzenin 
kurucusu ve koruyucusu, reayanın hamisi bir başka deyişle babası olarak takdim edilmiş ve 
bu düşünce doğrultusunda ona karşı olan her türlü oluşum sindirilmeye çalışılmıştır.9 Aynı 
grup tarafından, devletin halkın sosyo-ekonomik kalkınmasına olanak tanıyacak kanalları 
tıkaması, aristokrasi tabakasının doğuşunu engelleyecek müsadere uygulaması ve özel 
mülkiyet hususundaki yasaklamalar sivil toplum yoksunluğunun hayati amilleri olarak 
sunulmaktadır.10 

Öte yandan bir din ve devletin tüm müesseselerine yön veren bir ideoloji olarak İslam 

3  Çaha, Sivil Toplum, Aydınlar, s.116.

4  Nuray Mert, “Türkiye’de Merkez Sağ Siyaset: Merkez Sağ Politikaların Oluşumu’’, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, 
İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s.60.

5  Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum”, Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam, Vadi Yayınları, Ankara 1997, 
s.95; Şerif Mardin, “Sivil Toplum”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s.9-10.

6  Ahmet Cihan – İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, 3F Yayınevi, İstanbul 2007, s.14; Abdülkadir Buluş, “Si-
vil Toplum Kuruluşlarına Tarihsel Bir Örnek: Osmanlı Vakıfları”, Selçuk Üniversitesi, İ. B. B. F, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 
Dergisi, Yıl: 9, Sayı 16, Ekim 2008, s.24.

7  Aristokrasi sınıfı, Batı toplumsal yapısına münhasır bir birim olarak görülmüş ve sivil toplumun gelişimi bu birimin ak-
tifliği ile açıklanmış olup, imparatorlukta bu sınıfın olmamasından hareketle dolaysız surette sivil toplumun doğmadığı, 
görüşünün ileri sürülmesine neden olmuştur

8  Şerif Mardin, “Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul 
2009, s.209.

9  Halil İnalcık, “Comments on “Sultanism”: Max Weber’s Typification of the Ottoman Polity’’, Princeton Papers In Near Eas-
tern Studies, (Number 1) 1992, s.51.

10  Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Siyaset, İleti-
şim Yayınları, İstanbul 2009, s.44-47;  Cihan – Doğan, Osmanlı Toplum, s.29.



173

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

akidesinin sivil topluma ne ölçüde izin verdiği ise tartışmanın öteki yüzünü teşkil etmektedir. 
Olgunun bireyci yönüne işaret eden vatandaş yahut yurttaş gibi mefhumlar Kur’an’da ve 
İslam siyaset terminolojisinde yer almamaktadır. Her şeyden önce İslam, ümmetçi bir 
yaklaşımı benimser ve ümmet yurttaşlardan değil, inananlardan meydana gelen kütleyi 
ifade eder.11 İslam ve sivil toplum ilişkisinde olumlayıcı tutumu benimseyenler ise, sivil 
toplumu İslami devlet ve toplum yapılanmasının köşe taşlarından biri olarak sunmaktadırlar. 
Dahası bu paradigmanın tam da İslam’ın gaye edindiği toplum yapısını temin edici 
niteliklere haiz olduğunu savunmaktadırlar. Zira sivil toplumun, her sosyal kümeyi bir araya 
getirecek örgütlenme ruhuna sahip olduğuna inanmaktadırlar. Sivil toplum anlayışındaki 
fert, hürriyet, mahremiyet, serbest teşebbüs gibi kavramların İslam’ın bireye tanıdığı hakları 
ifade ettiğini belirtmektedirler.12

Sivil toplum hakkında yapılan bu tanımlama ve değerlendirmeler, evvel-emirde mefhumun 
vurgusu olan kent şuurunu ıskalamaktadır.13 Bireyin cemaat ruhundan sıyrılmasına ve 
topluluğun özgür bir ferdi konumuna gelmesini sağlayan kent zeminidir. Bilinçli yurttaşlardan 
oluşan kent topluluğu, merkezi hukuk sisteminin kent üzerindeki sultasını kıracak yahut 
hukuk sistemini çevreleşmeyi sağlayacak bir şekilde kullanma yetkinliğine ancak ekonomik 
anlamda devlet baskısından kurtulabildiği oranda ulaşacaktır. Son yargıdan hareketle, sivil 
toplumun ön koşulunun kent halkının ulaşacağı iktisadi gelişmişlik ve devletin hegemonik 
aygıtlarına karşı mahalli çıkarları savunacak hukuki bilinç olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 
hemen belirtilmelidir ki, kent cemiyetinin sivil topluma evrilmesi, kentin tüm toplumsal 
tabakalarının ve hinterland bölgesinin bütüncül bir birim haline gelmesi ile mümkündür. 
Osmanlı’da merkez-çevre ilişkilerinin haritasını çıkarmak için sivil toplum varsıllığının, sivil 
toplum zihniyeti için ise şehir adabının mercek altına alınması gereklilik arz etmektedir. Bu 
bağlamda, devlet – taşra ve sivil toplum ile kent hayatı arasındaki bağıntıyı görebilmek için 
imparatorluğun kent yapısı ve onun değişen doğası üzerine odaklanmak gerekecektir.

 2-Sivil Toplum Açısından Kentin Önemi

Nüfus yoğunluğunun fazla olması, ekonomik etkinliklerin genellikle tarım dışı iş 
kollarından oluşması ve mesleki uzmanlaşma ile iş bölümü bir yerleşim yerinin kent 
olarak değer görmesinin temel kriterleri arasındadır.14 Teorisyenlerin kentleşme derecesini 
modernite ölçümünde bir araç olarak kullanmalarının ardında, şehirlerin insanlara, diğer 
yerleşim birimlerinin sunamadığı farklı algılama, düşünme ve reaksiyon gösterme yetileri 
bahşettiği anlayışı vardır. Tarihsel süreç içerisinde, Avrupa şehrinin monarşinin baskı ve 
denetlemesinden kurtulup, otonom bir siyasal, ekonomi ve kültürel birim haline gelmesi 
kentin, sakinlerine verdiği özgür hava ile açıklanmıştır.15 Bu kertede, şehir gelişimi için 

11  Nur Vergin, “İslam’da Çağdaşlık ve Türk Demokrasisine Geçişte Rolü”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İletişim Yayın-
ları, İstanbul 2011, s.61-65; Mümtaz’er Türköne, Siyaset, Etkileşim Yayınları, İstanbul 2013, s.302.

12  Gerard Groc, “Milliyetçilik, Sivil Toplum ve Dinci Parti: Fazilet Partisi ve Demokratik Bir Geçiş Denemesi” Türkiye’de Sivil 
Toplum ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s.108-9; Çaha, Sivil Toplum, Aydınlar, s.89, Sarıbay, “Türkiye’de De-
mokrasi”, s.99.

13  Mardin, “Sivil Toplum”, s.9-10. 

14  Özer Ergenç, “Osmanlı Şehir Tarihi Araştırmalarının Kuramsal Çerçevesi Nasıl Oluşturulabilir?”, Selçukludan Cumhuriyete 
Şehir Yönetimi, Ed. Erol Özvar-Arif Bilgin, İstanbul 2008, s.50. 

15  Max Weber, Şehir, Ed. Don Martindale-Gertrud Nevwirth, çev. Musa Ceylan, Yarın Yayınları, İstanbul 2002, s.127; Henri 
Pirenne, Orta Çağ Kentleri, çev. Şadan Kardeniz, İletişim Yayınları, İstanbul 2014, s.142.
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aktörlerinin nasıl bir rol oynadıkları, merkez karşısındaki yarı bağımsız konumlarını hangi 
kanallar ve gelişmeler neticesinde elde ettikleri soruları meselenin çözümlenmesinde 
belirleyici bir niteliğe sahiptir. 

Avrupa şehirciliğinin tekâmülü konusunda etraflı inceleme ve tespitlerde bulunan Henri 
Pirenne ve Max Weber, orta sınıf tüccar ve zanaatkâr grubuna -kent zenginliğinin ana 
kaynağı olan ticari faaliyetlerin yürütücüleri olmalarından dolayı- dikkat çekmişlerdir. Feodal 
beyler, kentsel iktisadi gelişim sayesinde kendilerine karşı oluşacak toplumsal direniş krizini 
avantaja çevirmenin kent aristokratlarıyla uzlaşmak ile mümkün olacağını düşündüler. Bu 
uzlaşı, hukuki anlamda tüccar ve zanaatkâr grubun tanınması anlamına gelmekteydi.16 
Şehir hayatını dinamizme eden aktörler olarak orta sınıf, içinde bulundukları toplumsal 
taban nezdinde temsil gücü hükmündeydi.  Böylelikle hem feodal yapı hem de toplumun 
alt kesimince tanınan kentli aristokratlar, kent hukukunu ve hayatını muhafaza edebilmek 
için yerel milis birlikler kurmaktaydılar ki, bu alt sınıfın gönüllü katılımıyla mümkün oldu. 
Hükümet dışı toplumsal organizasyon için elzem olan gönüllü birliktelik ve ortak hareket 
etme düşüncesi, yalnızca kent uzamı ile mahdut olmayıp, karşılıklı bir hizmet alışverişinin 
bulunduğu kırsal kesimi de kapsamaktaydı.17 Kırsal alanlar kentin beslenme deposu 
niteliğinde iken kent, kır insanına ticari emtia ve pazar ortamı sağlamaktaydı. 

Kentli aristokratların (tüccar ve zanaatkâr) türemesi ve kentin sosyo-ekonomik imkânlarını 
çevreleşme adına kullanmalarını ve nihayet kent hukukunu, elde edilen zenginliği devlete 
karşı koruma ve bu vasıtayla kentteki yığınların topluluktan toplumsallaşmaya doğru 
evrilmesini Batı şehirciliğinin asli payandaları olarak gören Max Weber, aynı tarihsel 
determinantlar ile İslam dünyasındaki şehircilik telakkisini kritize eder. Ona ve onun bu 
konudaki teorilerini esas alan diğer Batılı araştırmacılara göre,  İslam şehirciliğinde devlete 
karşı bir kimlik oluşturma gayesi etrafında kümelenme şöyle dursun, bilakis biteviye 
birbirleriyle çatışma içerisinde olan toplumsal zümreler mevcuttur. Fiziksel ve toplumsal 
vaziyete göre biçimlenen Avrupa kentlerinin farklılığına karşın, İslam kentleri son derece 
ilkel ve tek tiptir.18 Kentli aristokrat zümrelerin merkezi bürokrasi tarafından sindirilmesi, 
ekonomik kaynakların dolaysız surette merkeze akması ve Doğu toplumlarının kent hukuku 
anlayışına yabancı olmaları gibi keyfiyetler ışığında, İslam kentlerini uydu kent statüsüne 
indirgemektedir.

Weber’in, Doğu şehirlerine yönelik merkez için var olan kenar nitelemesi, Osmanlı 
İmparatorluğu özelinde pek de isabetli görünmemektedir. Klasik dönemde, varoluş amacı 
siyasal, ekonomik, askeri ve kültürel anlamda payitahta eklemlenmek olan Osmanlı taşra 
kentlerinin yerini XVI. yüzyıldaki nüfus patlaması ile demografik açıdan belli bir yeterliliğe 
sahip olan,19 XVII.-XVIII. yüzyılda ayanlık furyası20 ile temsil edilme fırsatı yakalayan ve merkezi 

16  Pirenne, OrtaÇağ Kentleri, s.126-127; Korkut Tuna, Şehir Teorileri, İz Yayıncılık, İstanbul 2011, s.92-93; Weber, Şehir, s.191.

17  Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s.1.

18  Weber, Şehir, s.110; Erol Özvar – Arif Bilgin, “Şehir Yönetimi ve Tarihi Üzerine”, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, Ed. 
Erol Özvar-Arif Bilgin, İstanbul 2008, s.16; Tuna, Şehir Teorileri, s.131; Ergenç, “Osmanlı Şehir Tarihi”, s.52-53.

19  Suraıya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, çev. Neyyir Kalaycıoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2004, s.250.

20  Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization in the Ottoman Administration”, Studies in Eightteeth Century İslamic 
History, der. Naff, T and Owen, R., Carbondale and Edwardsville: Southern Illionois University Press, 1997, s.27-8; aynı 
yazarın “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700”, Archivum Ottomanicum, 1980, s.323; Ro-
bert Zens, “Provincial Powers: The Rise of Ottoman Local Notables (Ayan)” International Journal of History, Vol. 3/3 2011, 
s.442-4.
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hukuk sistemini fiili otonomi için değerlendiren kentler almıştır. Kaldı ki, modernite öncesi 
dönemde Avrupa’da bile tam anlamıyla oturmamış olan sosyal devlet zihniyeti, halkın doğal 
ihtiyacı olan sağlık ile sosyal ve eğitim hizmetlerini karşılamak amacıyla kurulan küçük ve 
orta büyüklükteki vakıflar vasıtasıyla21, Osmanlı kentlerinde tesis edilmekteydi. Ancak aynı 
klasik dönemin, devletin merkezi bir patrimonyal rejimi benimsemiş olmasından ötürü, 
kentlerde bilinçli bir toplumsal birlikteliğe tanıklık ettiğini belirtmek oldukça güçtür.

XVI. ve XVII. yüzyılda Akdeniz havzasında görülen nüfus patlamasının, Anadolu kentleri 
üzerindeki yansıması kayda değerdi. S. Faroqhi demografik dalgalanmayı, 1520’lerde 
3000’in (toplam nüfus olarak yaklaşık 10.000) üzerinde vergi mükellefi olan kent sayısı 
iki iken (Ankara ve Bursa) yüzyılın sonlarına doğru bu sayının ona (Ankara, Bursa, Konya, 
Kastamonu, Tokat, Sivas, Kayseri, Ayntab, Halep, Urfa) yükseldiği tespiti ile göstermiştir. 
XVI. yüzyılın sonlarına kadar bir köy durumunda olmasına karşın22 XVII. yüzyılın sonlarında 
nüfusu 50.000’i aşan İzmir, Anadolu’daki nüfus dönüşümünün karakteristik örneklerindendir. 
Andre Raymond ise artışın Arap kentlerindeki karşılıklarını rakamlara dökmüştür: XVI. 
yüzyılda 80.000 olan Halep, XVIII. yüzyılda 120.000’e, Şam 52.000’den 90.000’e, Kahire 
150.000’den 263.000’e ulaşmıştır.23 Senkronik bir biçimde, askeri sahadaki yenilgiler ve buna 
bağlı yaşanan maddi kayıplar, siyasal yetersizliklerin yanı sıra mevcut iktisadi kaynakların 
artan nüfus kütlesinin ihtiyaçlarını karşılayamamasına tepki olarak ortaya çıkan eşkıya ve 
başıbozuk tayfaları, kent ortamındaki toplumsal dönüşümün hızlanmasına yol açmıştır. 
Ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler, ilk olarak, kentleri başkentin deposu haline getiren 
komuta ekonomisinin çözülmesine sebebiyet vermiştir. D. Goffman, XVII. yüzyıl İzmir’inde, 
gümrük vergisi ödemekten kaçınma, malların yasa dışı nakli ve devlet görevlilerine gemileri 
arama noktasında karşı durma hadiseleriyle laissez-faireci bir havanın estiğini belirtir. 
Dönem İzmir’inin ekonomik zenginliği, yalnızca liman kenti olmasında değil, tüccar sınıfının 
iç ve dış ticaretteki girişken ve liberal tutumunda da aranması gerektiğini belirtir.24 Benzer 
bir diğer örneği, Kahire’de kumaş ticareti ve kahve satışı ile büyük ticaret burjuvazisi haline 
gelen tüccarlar oluşturmaktadır.25 Ankara, Konya, Bursa ve Kayseri gibi diğer Anadolu 
kentlerindeki mesleki örgütlenmeler ise çevre kasaba ve köylerdeki ham madde ve insan 
gücünü sınırlarına çekerek toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamaktaydılar. Bu surette, kent 
ortamında hem maddi, hem de kültürel bütünleşme yaşanmaktaydı.

XVIII. yüzyılda yerli aristokrat ailelerin, ticari faaliyetlerinin yanı sıra malikâne-mukataa 
satışlarına yönelik ilgileri sonrasında elde ettikleri zenginlik,26 hem devlet tarafından 
taşradaki bürokrasi işlerinin yürütücüsü, hem de toplum tarafından temsil edilme birimi 
olarak görülmenin ön koşulu idi. Ancak zenginlik maddesi, imparatorluktaki merkez-çevre 
krizinin zirve dönemi olan XVIII. yüzyılda anlam kazanabilirdi. Bu yüzyıldan kârlı çıkan 
tek toplumsal birimin ayanlar olduğunu belirtmek, yanlış olmayacaktır. İncelemelerinde 

21  Halil İnalcık, “İstanbul: An Islamic City”, Journal of Islamic Studies 1 (1990), s.10.

22  Faroqhi, Osmanlı’da Kent, s.16. 

23  Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1985, s.28-9

24  Daniel Goffman, “İzmir: Köyden Kolonyal Liman Kentine”, Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti: Halep, İzmir ve Halep, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, s.122.

25  Raymond, Osmanlı Döneminde, s.54-55.

26  Dina Rizk Khoury, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Taşra Toplumu: Musul 1540-1834, çev. Ülkün Tansel, Türkiye İş 
Bankası Yayınları, İstanbul 2007, s.108-115.
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merkezci bakış açısını benimseyip ayanları bozguncu, asi yahut derebey olarak niteleyen 
araştırmacıların aksine27, ayanları kentlerdeki hükümet-dışı toplumsal organizatörler olarak 
görmekteyiz.28 Ayanların seçilmelerinde soyluluk, zenginlik ve devlet tarafından tanınma 
kadar, halkın takdirine mazhar olmak da önemliydi.  Seçilmiş ayanlardan oluşan kent 
kurulu, halkın haklarını korumak adına yerel idarecileri dahi pasifize edebilecek yetkinliğe 
sahipti.29 Mahkemelerde başta yetimler, zihinsel engelliler ve dullar olmak kaydıyla reaya 
adına vekillik yaparak hukuki anlamda himaye etmek30 ve vergilerin ödenmesi konusunda 
(örneğin imdâdiyye ve avârız vergileri)  borç vermek gibi ekonomik yardımda bulunmak,31 
halkın nezdinde ayanların itibarını artırmaktaydı. Yine ayanların yetkesi dâhilinde olan il-eri 
organizasyonları32 (günümüzdeki kolluk kuvvetleri), kent ve çevresinde asayişi sağlamakla 
yükümlü idi. Son olarak, Osmanlı kentindeki sivil toplumun boyutunu göstermek için 
sıraladığımız unsurları –kentin sosyo-ekonomisi, hukuki alana olan ilgisi ve bunları 
toplumsallaşma çerçevesinde sentezleyecek kent elitleri-  bütüncül bir şekilde Kayseri 
örneğinde bulabilmekteyiz.     

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA SİVİL TOPLUM ARAYIŞI: KAYSERİ ŞEHRİ

1-Kentin Nüfusu ve Konumu

Kentlerin ilk oluşum dönemi olan Sümerlilerden beri varlığı bilinen Kayseri, Anadolu’nun 
Doğu-Batı (Antalya’dan başlayıp Tebriz’e ulaşan yol) ve Kuzey-Güney (Sinop’tan başlayıp 
Halep’e ulaşan yol) istikametindeki ticaret yollarının kesişme noktasında bulunmasının33 
yanı sıra İpek Yolu üzerinde yer almasından ötürü,34 her dönemde ilgi görmüş bir kent 
konumundadır. Uzun süre Osmanlı ile Memlük devleti arasındaki mücadeleye konu olan 
kent, ilk defa 1398’te I. Bayezid döneminde Osmanlı topraklarına geçici olarak katılmış ancak 
mutlak hâkimiyet I. Selim’in Memlük devleti üzerindeki kesin zaferiyle mümkün olmuştur.35 
İlhakın ardından Karaman vilayetine bağlı bir liva olarak tayin edilen Kayseri, 1867 tarihli 
Vilayet Nizamnâmesi ile Ankara vilayetine dâhil edilmiş, II. Meşrutiyet sonrasında ise müstakil 
bir sancağa dönüştürülmüştür.36 

XVI. yüzyılda Akdeniz havzası boyunca görülen nüfus patlaması, Kayseri’yi teğet geçmedi. 
Fethedilene kadar yaşanıla gelen askeri mücadelelerle başlayan kırılma ve dalgalanmalarıyla, 

27 Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Yerli Ailelerin Ayanlıkları Ele Geçirişleri ve Büyük Hanedanlıkların Kuruluşu”, 
Belleten, S.168, Ankara 1978, s. 675.

28  İnalcık, “Centralization and Decentralization, s.51-52.

29  İnalcık, “Centralization and Decentralization, s.42-48.

30  Hülya Canbakal, 17. Yüzyılda Ayntab: Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset, çev. Zeynep Yelçe, İletişim Yayınları, İstanbul 
2009, s.182.

31  İnalcık, “Military and Fiscal”, s.326-329.

32 Zens, “Provincial Powers”, s.445; İnalcık, “Military and Fiscal”, s.309.

33 Mehmet Karagöz, “XVII. ve XVIII. Asırlarda Kayseri (1650-1750)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:19, Sayı 1, 
Elazığ 2009, s.261-3.

34 Mehmet İnbaşı, XVI. Yüzyıl Başlarında Kayseri, Kayseri 1992, s.70.

35 Ronald Jennings, “Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century: A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon 
and Erzurum”, International Journal of  Middle East Studies, 7, 1976, p.26.

36  Rıfat Önsoy, “XIX. Yüzyılın Sonunda Kayseri’nin İktisadi ve Ticari Durumu”, I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve 
Tebliğleri, Kayseri 1987, s.41.
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söz konusu yüzyıla 9.000-10.00037 dolaylarında bir nüfusla giren Kayseri, yüzyıl sonlarında 
tahmini olarak 30.000-35.000’lere ulaşmıştı.38 XVII. yüzyıl ortalarında toplam nüfus 16.000’e 
düşmüş olmasına karşın XVIII. yüzyıl ortalarında 40.000’e yükselmiş ve XIX. yüzyılda ise 
70.000’e ulaşmıştır.39 XVII. yüzyıldaki istikrarı bozan azalma dışında, XVI. ile XIX. yüzyıl 
arasındaki artış Kayseri’nin demografik anlamda belli bir yeterliliğe ulaştığını gözler önüne 
sermektedir. 

Kayseri, doğuya yönelik seferlerde (bilhassa İran) bir koridor niteliği taşımış, ordular 
Meşhed Ovası denilen yerde dinlenmişlerdir. Savaş zamanlarında, imparatorluğun tüm 
idari birimlerinin ikmal temini ve askeri takviye noktalarında, üretim kapasitesi ve nüfus 
yoğunluğuna göre diyet ödedikleri bilinmektedir. Diğer taraftan, sorumlulukların ağırlığını 
tayin etmede kentlerin işgal ettiği yerlerin dikkate alındığı belirtilmelidir. Otlukbeli (1473), 
Çaldıran (1512),  Mercidabık (1516) ve Revan Seferi gibi mühim askeri operasyonlar kent 
güzergâhı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1750’de Kayseri’de bir alaybeyliğinin kurulması, 
1770’de Rusya’ya ve 1798’de Mısır’a yönelik seferlerde, sırasıyla 500 ve 450 adet deve verme 
yükümlülüğü kentin, Osmanlı seferlerindeki ehemmiyetine işaret ediyordu.40 1809 tarihli 
bir fermanda, yine Ruslarla yapılacak muharebe için Kayseri ve kazalarından 500 devenin 
gönderilmesi istenmişse de bir yıl sonra gönderilen fermanda, 500 deve yerine bedeli 
olan 75.000 guruşun ordu-yı hümayuna teslim edilmesi emredilmiştir.41 Yalnızca devletin 
maddi beklentilerini karşılama ve nüfus artığına kaynak temin etme maddeleri bile, kentin 
ekonomi örüntüsü ve örgütlenmesinin değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

2-Kentin Ekonomik Potansiyeli ve Orta Sınıf

Bu bağlamda, ticari etkinlikler ve esnaf birliklerinin organizasyonu, üretim ve pazarlama 
yeri olan çarşı ve pazarlar kent iktisadiyatının bütüncül olarak görülmesini sağlayan 
kalemlerdir, denilebilir. Ticari emtiayı piyasaya sokan tüccar, kaynakların temininde, ziraat 
ve hayvancılıkla uğraşan köylülere dayanmak zorundadır, üretici olan köylü ticaret kanalıyla 
şehir ekonomik hayatına dâhil olur. Gayesi meslek ehillerini (ehl-i hirfet) ortak bir şema içine 
alma olan esnaf birlikleri, cemiyete dâhil olmak isteyen adaya, kıdem derecelendirmesini 
esas almak kaydıyla (usta-çırak usulü), sanatın inceliklerini ve meslek ahlakını öğretip 
üretim hayatının sürekliliğini temin ederdi. Nitekim XVIII. yüzyılda Anadolu’daki ticaret 
güzergâhlarının, Kayseri şehir ekonomisinin aleyhine, yön değiştirmiş olmasına rağmen 
şehirdeki dinamizmin devam etmesindeki problem, ticari canlılık ve esnaf cemiyetlerinin 
varlığıyla çözümlenebilir. Merkezin transit ticaret bölgesi olma yolundaki çabasını ifade 
eden % 3-5 seviyesindeki gümrük vergisi, Avrupalı tüccarların Anadolu’nun iç kesimlerindeki 
kentlere sızmalarına imkân tanımış, bu yolla bölgede oluşan ticari etkileşimden Kayseri de 
hissesine düşeni almıştı. 42 Her yıl Pazarören beldesinde kurulan Yabanlu Pazarı’na İtalyan, 

37 Jennings, 1500’de nefer sayısını 2,287 (1,848) olarak vermektedir. Bkz. Jennings, “Urban Population”, s.27.

38 Faroqhi, Osmanlı’da Kentliler, s.301.

39 Doğan Yörük, “H. 1259/M. 1843 Tarihli Cizye Defterine Göre Kayseri’de Rum ve Ermeniler”, Turkish Studies-International 
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol 8/11 Fall 2013, s.442-443.

40 Özen Tok, ”XVIII. Yüzyılda Kayseri Sancağının İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, C. 1, 2009 Kayseri, s.775. 

41 Erdal Şekeroğlu, 183 No’lu Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri (H. 1224-1225/M. 1809-1810) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erci-
yes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999, s.56-87.

42  Karagöz, “XVII. ve XVIII. Asırlarda”, s.260-272.
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İngiliz ve Fransız tüccarlar gelerek ihtiyaçları olan mal ve eşyaları satın almışlardır. Avrupalı 
işadamlarının bayiliklerini alıp Kayseri’de açılan büyük mağazalar, yerli tüccarların yoğun 
endüstrileşmenin yerel piyasada açtığı yarayı kapama girişimlerinden biriydi.43 

Yabancılarla kurulan ticari etkileşim, Kayseri tüccarının merkezin ekonomik kodlarına 
karşı bir tavır sergilemesine de meydan verdi. Güherçile üzerine yabancılarla yapılan yasa 
dışı alışveriş, yerli üreticilerin tepkisini göstermekteydi. Kayseri’deki üretimi eski tarihlere 
dayanan ve barut yapımında kullanılan güherçilenin, satış fiyatını devlet tayin ederdi. Devlet, 
güherçileyi piyasa değerinin altında olan bir ücretle aldığı gibi yabancılara satılmasını da 
yasaklamıştı.44 Örneğin 1770’te Kayseri’den elde edilen güherçilenin okkası otuz akçe idi. XIX. 
yüzyılda bile devlet, XVIII. yüzyılda bütün malların fiyatları iki üç kat artmasına rağmen, aynı 
fiyattan almayı sürdürünce üreticiler, güherçileyi daha fazla fiyata yabancılara satmayı tercih 
etmişlerdir.45 Güherçilenin Baruthane-i Âmire’ye eksik gönderilmesi46, güherçile vergisini 
ödememek için bahane öne sürülmesi47 ürün üzerinden gösterilmek istenen tepkinin 
yalnızca yasa dışı satış ile sınırlı kalmadığını göstermektedir. Bu noktada, Kayseri esnafının 
sergilediği tavır, kanundaki bir ihlalden ziyade devletin kent ekonomisini ve insanını dikkate 
almayan hükümlerine karşı bir tepki olarak değerlendirilmelidir.    

3-Farklı Cemaat ve Zümrelerin BirlikteliğiYerli iş adamlarının kurdukları şirket, kentteki ticari 
çeşitliliğin zenginliğini gösteren bir diğer uygulamadır. Lûgattaki karşılığı ortaklık (ticaret 
için meydana gelen kurul) olan şirketler, bir tek kişinin yapamayacağı işi gerçekleştirmek 
için bir araya gelen iş adamlarının sermayelerini katlama girişimi olarak ifade edilebilir. 
Konaklar mahallesinden el-Hac Osman ile es-Seyyid Ahmet Çelebi arasındaki ortaklık48, 
Taşkıncık mahallesi sakinlerinden Ömer Ağa’nın sermayesi ile Mustafa Çelebi’nin emeğinin 
birleştirilmesi ile yapılan ortaklık yine aynı mahalleden es-Seyyid el-Hac Ebu Bekir Ağa 
ile Ömer Ağa ve Mustafa b. el-Hac Süleyman’ın kurdukları şirket ortaklığı49 söz konusu 
girişimlere örnek olarak gösterilebilir. Enderlük köyü sakinlerinden Sefer veled-i Abraham 
ile Sefer Hader veled-i Yasep arasındaki ortaklık50 ise gayrimüslimlerin de bu minval üzere 
ticari etkinliklerde bulunduğunu göstermektedir. Müslümanlar ile gayrimüslimlerin kendi 
aralarında kurdukları şirketlerin yanı sıra Müslümanların ve gayrimüslimlerin bir araya 
gelerek kurdukları şirketlerin de var olması, azınlıkların ticari etkinlikler vasıtasıyla kent 
toplumuna eklemlendiğini göstermektedir.51 Sayeci mahallesinde Evrac veled-i Eflaş isimli 

43  Mustafa Keskin, “XIX. Yüzyılda Çarşılar, Pazarlar, Hanlar ile Mesleklerin Toplumsal Dağılımı: Kayseri Örneği” Geçmişteki 
İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s.114-116

44  Yunus İnce, “Kârhâneden Baruthâneye Karaman Eyaletinde Güherçile Üretimi (18-19. Yüzyıllarda)”, Osmanlı Bilimi Araştır-
ma Dergisi, XIII/1, İstanbul 2011, s.22.

45  Tok, ”XVIII. Yüzyılda Kayseri”, s.779-80.

46  Şekeroğlu, 183 No’lu Kayseri Şer’iyye, s. 91-92.

47  İsmail Kaya, 15/2 No’lu Kayseri Şer’iyye Sicil Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (H. 1019-1020/ M. 1611-1612, 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1995, s.84.

48  Songül Caner, 138 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1161-62/M. 1748-49) Transkripsiyon ve Değerlendirme,  Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1997), s.148-149.

49  Süleyman Öcal, 133/1 Numaralı Şer’iyye Sicili (H. 1155/M. 1742) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2010), s.129-296.

50  Abdullah Danacı, 133/2 Numaralı Şer’iyye Sicili (H. 1155/M. 1742) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2010), s.247.

51  Karagöz, “XVII. ve XVIII. Asırlarda”, s.275.
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zimmî ile Sinan Çelebi52 yine Yörük veled-i Haçek ile Hacı Yerli bin Sultan53 arasında kurulan 
ortaklıklar ticari bütünleşme açısından önemlidir. 

Selçuklular, Eratna Beyliği ve Kadı Burhaneddin dönemlerinde Türklük kimliği ile özdeşleşen 
ve Osmanlı imparatorluğunda da bu yönünü muhafaza eden Kayseri’nin, azınlıklar 
cihetinden zengin oluşu ilgiye şayandır. Kayseri’deki azınlıklar ile Ermeni ve Rumların 
kastedildiği belirtilmelidir. XVI. yüzyıl başlarında toplam nüfusun %14’ü54, XVII. yüzyılda 
%53’ü, XVIII. ve XIX. yüzyılda yaklaşık olarak %35’i gayrimüslimlerden müteşekkildi.55 
Nüfustaki azınlık oranı, sivil toplumun ön koşulu olan toplumsallaşma yolunda bir zaaf 
gibi görünse de, kentin ekonomi ve kültürel anlamda, azınlıkları bünyesine katması bu 
krizi aşmada katkı sağlamıştır. Ermeni ve Rumlar, yukarıda belirtilen iş ortaklıklarına aktif 
katılımlarıyla ticari sahada demirci, sıvacı, taşçı, çerçi ve keresteci gibi geçim uğraşıları ile 
de esnaf örgütlenmelerindeki yerlerini almışlardır.56 Ağırlıklı olarak Müslüman dericilerin 
konumlandığı Tabbağin (Dericiler) mahallesine aynı işte ehil olan bazı Hıristiyanların 
da katılması, mesleki bütünleşme için bir temsil hükmündedir.57 Kültürel anlamdaki 
içselleştirme ise zimmî ailelerce Türkçe isimlerin kullanılmasında, farklı inanç mensuplarının 
birbirlerine borçlanmasında ve hatta hukuki tanıklıkta bile kendini göstermektedir. Murat, 
Kaya, Kıymet, Sultan gibi adlar zimmîlerde görülen Türkçe isimler arasındadır. Mehmet 
Ağa’nın Kıryed isimli zimmî kadına cizye ve salyane ödemesi için verdiği 120 esedî guruş 
borç58 ile Sefer, Başık ve Mığırdiç’in Ali Çelebi’den aldıkları borçlar59, Sultan mahallesinden 
Aydoğdu oğlu Murad’ın gayrimüslim olmasına karşın mirasının İslam hukukuna göre 
taksim edilmesi, Andiryas oğlu Kaya’nın varislerinden Andoryan ile Abdullah oğlu Ali Bey 
arasında gerçekleşen mülk satışının şahitleri arasında Sinan oğlu Ayas, Todor gibi zimmilerin 
bulunması etkileşimin farklı durumlardaki örneklerini sunmaktadır.60 

XV. yüzyıldan beri, kentlerdeki politik akışın yönünü tayin etmede, yerli halk ve nüfuz 
sahiplerinin (hükümet-dışı birimler) devlet temsilcileri kadar etkin oldukları, hatta adem-i 
merkezileşmenin zirve dönemi olarak nitelendirilen XVIII. yüzyılda idarecileri pasifize ettikleri 
bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, kent seçkinlerinin yükselişi yahut düşüşü, kentin özerklik 
derecesini saptayan asal ölçüydü denilebilir.61 Diğer taraftan, kentin saygın ailelerinin büyük 
hanedanlara dönüşmesi, iktisadi imkânlarını kullanma, siyasal nüfuz ve halk tarafından 
tanınma kadar, küresel olayların da onlar lehine gelişmesi ile mümkün oldu. Süreç Osmanlı 

52 Zeynep Kalıpçıoğlu, 75 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (H. 1073-1074/M. 1663-1664), 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1996, s.320-321.

53 Selahattin Döğüş, 25 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (İlk 100 Sahife) H. 1034 /M. 1624-1625, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1994, s.205.

54  Jennings, “Urban Population”, s. 27.

55  Yörük, “Kayseri’de Rum ve Ermeniler”, s.442-443.

56 Yörük, “Kayseri’de Rum ve Ermeniler”, s.455. 

57 Jennings, “Urban Population”, s. 31.

58  Muhammed Ali Kalıpçıoğlu, 65 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicil Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (H. 1066-1067/
M. 1655-1656), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1996, s.188-189.

59  Gültekin Şen, 69 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1069/M. 1658-1659) Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 199), s.39-40.

60 Mustafa Keskin, “Osmanlı Toplumsal Hayatına Ait Tespitler: Kayseri ve Yöresi Örneği”, Kayseri ve Yöresi Örneği, Geçmişteki 
İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s.21.

61  Canbakal, Ayntab, s.20.
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maliyesinin düştüğü kritik dönem ile kentlerdeki tüccar ve zanaatkârların iş birliğine dayalı 
gerçekleştirdikleri organizasyonlarla eş zamanlı yürümekteydi. Çoğu tüccar kökenli olan 
ayanlar voyvoda, mütesellim ve muhassıl gibi mevkileri ele geçirip zenginliklerini artırma 
ve bu minval üzere hem merkez hem de halk tarafından tanınmaya çalışmışlardır. Bilhassa, 
mütesellim olmak, mukataaların -devletin dönemsel nakit para ihtiyacını karşılamak için- 
malikâne sistemine dönüştürülmesiyle birlikte, ayanlar için cazip bir hale gelmişti.62 

4-Kentin Temsil Birimi Olarak Ayan

XVIII. yüzyıl başlarında, genel görüntüye aykırı olmayacak şekilde, Kayseri’de de pek çok 
kişi (1701’de Fincanıbüyük Mehmet, 1707’de Zennecizadeler, 1712’de Deli Mehmet, 1725’te 
zimmî Dunik)63 ayanlık iddiasında bulunmuştur. Zikredilen ayanları tek tek incelemek yerine 
bunlardan sadece Zennecizâdeler üzerinde durulacaktır. Zira Zennecizadeler, Kayseri’nin 
ekonomik ve toplumsal yapısı üzerindeki uzun soluklu etkileri ve kentin temsil gücü olma 
girişimleriyle, diğerlerinden farklılaşmaktadırlar. Zennecioğulları XVIII. yüzyıl Kayseri’sinin 
saygın ve tüccar ailelerinden biridir. Zennecioğulları’nın tanınmış ilk ismi olan Ahmet Ağa 
ile oğulları Mustafa ve Osman Ağalar, ayanlık için gerekli olan maddi zenginliğe ulaşmada 
ticaretin yanı sıra, mâlikâne satışlarının da ne denli önemli olduğunun farkındaydılar. 
Bu bağlamda, 1708’de Enderlik köyünü malikâne olarak almaları, ailenin ayanlığa doğru 
evrilmesinin ilk basamağı olarak değerlendirilebilir.64 1742-1762 yılları arasında, aileden 
Mustafa, Mehmet ve Ahmet’in mütesellimlik görevini elde etmiş olmasının65, söz konusu 
görevin kent idaresinde ve toplumsal temsilde kilit bir konumu ifade etmesinden ötürü, 
ayrı bir anlamı vardı. Nitekim ekseriyeti eşraf ve ayandan olan yerli mütesellimler, sancak 
beyinin ve mutasarrıfın Kayseri’ye gelmemeleri sebebiyle, kent idaresinde aktif konuma 
gelmişlerdir. Dahası, çoğunlukla sancak yöneticilerini ve mutasarrıfları etkileyip kent idare 
mekanizmasının baş aktörü olmuşlardır. Öte yandan, ailenin en ünlü ismi Zennecioğlu 
Seyyid Mehmet Ağa askeri, maliye ve hayır işlerinde hem devlet hem de toplum nezdinde 
itibar kazanmasına vesile olacak faaliyetlerde bulunmuştur. 1760 tarihli bir vakfiyesi bulunan 
Seyyit Mehmet Ağa, vakıftan sağlanan geliri yine kendisinin yaptırdığı çeşme ile su yolunun 
bakımına, mukaddes aylarda halka yemek dağıtılmasına ve yaptırdığı okulun masraflarına 
hasretmiştir.66 Diğer ayanlarla olan mücadelede halkın ciddi bir kısmının Zennecioğullarının 
yanında yer almasında ve onun çevresinde oluşan toplumsallaşmada bu faaliyetlerin önemli 
bir payı olduğu muhakkaktır. 

Seyyid Mehmet Ağa, yaklaşık otuz sene Kayseri’nin sosyal ve ekonomik hayatında etkili 
oldu. Zennecizâdeler ve diğer ayan aileleri (Kalaycıoğulları, Emirağazadeler gibi), bilhassa 
mütesellimlik gibi kilit mevkilere Kayseri dışından yapılacak atamalara güçleri yettiğince 
karşı durmaya çalışarak, kentin yerel birimlerce kent çıkarlarına göre idare edilmesine gayret 

62 İnalcık, “Centralization and Decentralization”, s.33-37.

63 Muhammet Karakaş, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri’de Ayan ve Mütegallibeler”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempoz-
yumu Bildirileri, Kayseri 1998, s.260.

64 Özcan Mert, “Kayserili Bir Ayan: Zennecioğlu Seyyid Mehmet Ağa”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 
1998, s.323-4.

65  Tok, ”XVIII. Yüzyılda Kayseri”, s.771. 

66  Mert, “Kayserili Bir Ayan”, s.326.
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gösterdiler. Nitekim Kayseri’deki ehl-i örf (muhzırlar, çuhadarlar, muhtesipler, şehir ve bölge 
subaşıları ve sancak beyinin kethüdaları) genellikle yerli halktan olurdu ve bunlar uzun 
yıllar boyunca kente hizmet etmekteydiler. Makamların yerli şahıslarca işgal edilmesinde 
gösterilen bu gayretin sebebi, imparatorluğun çıkarlarının yanında kentin çıkarlarının da 
düşünülüyor olmasıdır. 

5-Hukuk Bilinci

Kayseri şehrinin çalışmamız için örnek olarak belirlenmesinin, belki de en kayda değer 
gerekçesi, sakinlerinin hukuki alana olan ilgisiydi. Kayseri tarihi çalışmalarıyla maruf Ronald 
Jennings, bu durumun kentin karakteristik yönlerinden birini teşkil ettiğini ifade eder.67 
Saray, üzerinde atama ve azletme gibi yaptırımlara sahip olsa da kentin hukuki işlerini, pek 
de müdahale etmemek kaydıyla, kadıya devretmişti. Bu yönüyle kadılık müessesesi, Osmanlı 
rasyonel bürokrasisi göz önüne alındığında, bir sapma keyfiyetindedir.  Kayseri’nin sakinleri, 
kadı yetkesinin kaynağının, meşruluklarını sultana ve onun otoritesine borçlu olan diğer 
büroların aksine, ilahi otoriteye ve İslam geleneğine yaslandığının farkındaydılar. Halkın 
hukuki alana yönelik alakası, kentin imparatorluk yetkesi ile değil, hukuk ile yönetilmesini 
sağladı.68

Hem İslâm, hem de Osmanlı tarihinde, kadı ile beylerbeyi ve sancak beyi gibi lokal otoriteler 
arasında ezeli bir çekişme söz konusuydu. XVII. yüzyıl Kayseri’si de bu rekabete tanıklık etti. 
Sancak beyinin başlıca görevi, militarist alana yönelikti. Kayseri sancakbeyinin emrinde 
-çoğu sipahi olmak üzere- silahlı gücü vardı ve onları savaş zamanlarında idare etmekle 
mükellefti. Diğer taraftan Kayseri’de vazife alan çoğu sancak beyinin toplumda kökleri 
olmayan, yabancı şahıslar olması, yerli askeri ve sivil zümrenin sadakatlerini kazanma gibi 
bir eğilim taşımamalarına sebebiyet veriyordu. Kadılık kurumu, Kutsal Kitap’tan yahut 
Peygamber uygulamasından türemeyip tamamen tarihsel ilerleme içerisinde gelişim 
gösterse de, tüm ahali yetkenin mukaddes olduğunu ve onun kadınların, çocukların ve 
mallarının koruyucusu, evkafın denetleyicisi kısaca kendilerini himaye eden bir birim olarak 
algılamaktaydı.69 Bu zihniyet ve yaklaşım ışığında, tercihlerinin kadı ve hukuk yönünde 
olması anlaşılır bir durum olarak görünmektedir.

Kayseri sancak beyinin ataması ile görev alabilen subaşı ile muhtesip, mesleklerine verilen 
sınırı aşarlar ise karşılarında -gelen şikâyetler ile- mahkeme duvarını buluyorlardı. Muhtesibin 
ismi, resmi fiyatları belirleme işinde geçerdi. Narhı ihlal etme, ağırlık ve ölçülerde dürüst 
olmama davalarında bulunmasına karşın, pazar meseleleri dışında kimseyi mahkemeye 
getirme yetkesi yoktu. Asayişi sağlamaya ek olarak merkez adına bazı vergileri toplama 
vazifesi olan subaşı için yetki ihlali, kendini, yersiz bir suçlamada gösterirdi. Suçlamanın 
haksız olduğu tespit edilirse, diğer insanlar gibi mahkemeye çağrılır ve yargılanırdı. Zimmîyan 
mahallesinin yiğitbaşıları, şehir subaşını kanuna aykırı şekilde, her mahalleden bir vukiyye 

67 Ronald Jennings, “Limitations of the Judicial Powers of the Kadı in 17th Century Ottoman Kayseri”, Studia İslamica, No. 
42 (1975), s.162.

68 Ronald Jennings, “Kadı, Court and Legal Procedure in 17th Century Ottoman Kayseri: The Kadı and Legal System 
Author(s)”, Studia İslamica, No. 48 (1978), s.141-2.

69 Jennings, “Kadı, Court and Legal”, s.142-57.
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kahve almasını70 ve Tomarza karye ahalisinin, vakıf subaşını yetiştirdikleri ürünlerden fazla 
miktarda öşür istemesini şikâyet ve bu işten men edilmesini talep etmesi71 söz konusu yargıyı 
doğrulamaktadır. Yine, Kalenderhane mahallesinden Ali, subaşı İbrahim kendisine eşkıya 
Afşarlara barut, kurşun, nal ve çeşitli mühimmat temin ettiği yönünde iftirada bulununca 
durumun mahalle halkına sorulması talebinde bulunmuştu. Şahitler Ali’nin Afşarlar ile bir 
münasebetinin bulunmadığı ifade edince, durum subaşı aleyhine kayıt altına alınmıştı.72

Şuhûdü’l-hâl, kadı ve mahkemeyi denetleme ile davaların sağlıklı bir surette işlemesi gibi 
amilleri olan hukuki temsil birimi statüsündeydi. İslam’ın ilk dönemlerinden beri –toplum 
üyeleri için- mahkeme oturumlarına iştirak eden ve davayı ihtiva eden sicilin altında 
isimleri bulunan73 bir zümre vardı ki, Osmanlı’da bu zümreye şuhûdü’l-hâl denmekteydi. 
Her ne kadar, Batı mahkemelerindeki jüri’nin aksine, mahkeme oturumlarına istikrarlı bir 
surette katılmasalar da74 üyeleri genellikle ayan, ulema ve mahkemeye katılan diğer ileri 
gelenlerden oluşan şuhûdü’l-hâl’in hukuki meselelerde uzmanlaşmış olması elzemdi.75 
Bahçıvan mahallesi sakinlerinden el-Hac Mehmet b. Ahmet’in vefatının ardından mirasının 
paylaşılmasını içeren bir davanın şuhûdü’l-hâli arasında el-Hac İzzet İbn Ebubekir, Molla 
Mehmed bin el-Hac Mustafa, el-Hac Mustafa Halife, Mehmed Bey bin Yusuf gibi saygınlık 
ifade eden unvanlar taşıyan kişiler vardı.76 Mancusun karyesinden Ağzar oğlu Merkus ile 
Ogos oğlu Dorosi arasında geçen mülk satışı davasının şuhûdü’l-hâli ise Umdetü’s-sâdâti’l-
kiram es-Seyyid Abdullah Ağa, es-Seyyid Mehmed Ağa, Ali Beşe Muncusun77 adlı ilmiye 
sınıfı mensuplarının kullanacağı unvanlara sahip kimselerden müteşekkildi. Osmanlı adalet 
sisteminin bireye, içinde bulunduğu sosyal kümeye göre yaklaşması –ki tipik bir modern 
öncesi hukuki uygulamaydı-, toplumsal ayrışmayı tetiklemekteydi. Şuhûdü’l-hâl olarak, ileri 
gelenlerin mahkeme davalarına düzenli katılımı ve duruşmaları takibi, insanların herhangi 
bir istismar, haksızlık ve şer’den sapmaya maruz kalmalarına karşı güçlü bir denetleme 
mekanizması oluşturmalarıyla Kayseri, bahsi açılan toplumsal parçalanmayı minimize 
edecek bir niteliğe haizdi. İmparatorluktaki pek çok mahkeme bu tür istismarlardan tam 
anlamıyla kurtulamamış olmasına karşın Kayseri’nin bu anlamda arzu edilene en yakın 
olması, toplumun hukuki alana yönelik ilgisi ile izah edilebilir.78 Aynı yerli ileri gelenler, 
tüm vatandaşları bilgilendirmekle yahut daha geniş yetke ile vatandaşları hukuki anlamda 
temsil ve onlara malumat aktarıp, bağımsız, yerel çıkarlar ve ihtiyaçlar lehine mahkemeyi 
etkileyecek bazı uygulamalar yapacak birimdir. 

Vekil yetkesi (vekâlet), halkı hukuki müdâfaada, daha az etkili olan bir aracılık konumunda 
değildir. Kanuni olarak vekilin vazifesi, müvekkilinin çıkarlarını temsil etmektedir. Genel 

70 Mustafa Oğuz, 59 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1062/ M. 1652) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1998, s.132-133.

71 Meltem Akkan, 60/2 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1065/ M. 1655) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2003, s.266.

72 Danacı, 133/2 Numaralı Şer’iyye, s.101-102

73 Jennings, “Limitations of the Judicial Powers”, s.162-163. 

74 Hülya Taş, “Osmanlı Kadı Mahkemesindeki “Şühûdü’l-Hâl” Nasıl Değerlendirilebilir?”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 
2008, S.44,  s.29-30.

75  Jennings, “Kadı, Court and Legal”, s.143-144.

76  Öcal, 133/1 Numaralı Şer’iyye, s.83-84.

77  Öcal, 133/1 Numaralı Şer’iyye, s.116-117.

78  Jennings, “Limitations of the Judicial Powers”, s.163.
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kanının aksine, ne İslam hukuk terminolojisinde ne de günlük Arap dilinde müvekkilin 
savunucusu anlamında değildir. Vekilin yasal görevi, davacının en iyi yargılamaya muvaffak 
olması için kanıtları çarpıtmak ya da gizlemekten ziyade, konu ile alakalı doğruları kadıya 
aktarmaktır. Davacının rızasını almak koşuluyla herkes vekil olabilir. Davacının rahatsızlığında 
yahut yokluğunda ise onun rızasının alınması dahi göz ardı edilebilir. Örneğin, 1741’de 
Şebinkarahisar dönüşü vefat eden Niğdeli Hacı Abdullah oğlu Osman’ın Kayseri’de bulunan 
mallarının vekili olan Veli Halife, mahkeme tarafından atanmıştır.79 Görüldüğü üzere, şehrin 
mu’teberânı itibarı ile vekâlet sürecine etkide bulunabilmektedir. Bu surette, halkı korumada 
yani hukuki savunmada ileri gelenler bir kez daha aracı rolü oynamaktadır.80 Kayseri’deki 
uygulamalar ışığında, İslam hukuku ve bölgesel pratikler olmak kaydıyla, vekâletin iki alt 
kümeye ayrılması olasıdır. Ayrışma sınırını, vekilin ya genel olarak yahut özel olarak tayin 
edilmesi çizer. Anglo-Amerikan adalet sistemindeki savcı gücü ile mukayese edilebilecek 
olan genel vekâlette vekil,  yasal olarak müvekkilinin tüm hakları üzerinde söz sahibi 
durumundadır.81 1626’da Emine binti Bali’nin tüm hakları üzerinde Hacı Abdullah bin Haci 
Himmet’i vekil yapması, aynı şekilde Yovan binti Kaya’nın Hızır bin (?) mutlak vekili olarak 
göstermesi, XVII. yüzyıl Kayseri’sinde genel vekâlet uygulamalarına örnek olarak sunulabilir. 
Çoğunlukla miras, bir evin satımı, bir borcun tahsili, başka bir şehre bazı eşyaların nakli yahut 
müvekkilin eşinden boşanması gibi hukuki işlemler özel vekâletin alanına girmektedir: 
1605’te Hacı İsa bin Mehmed’in Hızır Bali’ye olan borcunu ödemesinde müderris Ibadullah 
Efendi’yi vekil olarak göstermesi yahut 1626’da (?) binti Mahmud’un zaim Musa bin Mezid’i 
kendisine kalan mirası konusunda vekil yapması gibi.82 

Vekillik konusunda son olarak değinilmesi gereken ve Kayseri hukukunun esnekliğinin 
dayanağı olan zimmî ve kadın vekiller maddesidir. Kayseri uygulamalarında örneklerine sıkça 
rastlanmasa da, Hanefi okuluna göre kadınlar erkekler için vekil olarak tayin edilebilirlerdi. 
Nitekim Mehmed bin Ahmed mutasarrıfı olduğu tımar karyelerinin öşürlerini alması için 
eşi Emenullah hanımı83, Enderus ve Murat’a mülkünü satacak olan Nazlı Hanım, Kuriş 
kızı Bali’yi kendine vekil yapmıştır.84 Diğer taraftan zimmîler de Müslümanlar adına vekil 
olabilmekteydi. Mehmed Beg bin Hacı Mustafa zimmî Kaya’yı Halep’teki zimmi Tatardan 
elbise ve kırmızıbiber alması için vekil yapmıştı. Yine Ahmet Çelebi Muqaddesli’yi (?) 
Medine-i Münevvere evkafı cizyesinin tahsiline vekil yapmıştır.85 Rumdegin köyünde ölen 
Mehmed b. Hüseyin’in mirasçıları köyden diyet istediklerinde, köy ahalisi adına vekil ve köy 
kethüdası olan Manok veled-i Kesber isimli bir gayrimüslim idi.86 Aralarında borç alıp verme, 
ticari ve zanaat kapsamı içerisinde bütünleşme yahut isimler noktasındaki etkileşimlerden 

79 Sevda Yıldırım, 133/3 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1155/M. 1742) Metin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2011, s.63-64.

80 Ronald Jennings, “Office of Vekil (Wakil) in 17th Century Ottoman Sharia Courts Author(s)”, Studia İslamica, No 48, 
(1978), s.148-149

81 Jennings, “Office of Vekil”, s.150.

82 Jennings, “Office of Vekil”, s.149-153.

83 Muhittin Aydoğan, 91/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1094/M. 1683) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2002, s.89-90.

84 İsmail Altun, 125 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1143/M. 1730-1731) Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2002), s.118-119.

85 Jennings, “Office of Vekil”, s.154-155.

86 Danacı, “133/2 Numaralı Şer’iyye”, s.152-153.
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ziyade hukuki alanda inanç farklılığı tabusunun aşılması, Kayseri halkının toplumsallaşmada 
katettiği yolu göstermektedir. 

6-Şehir ve Köylülerin Vergi Konusundaki Duyarlılıkları

Avarız vergisinin miktarının belirlenmesinde kent insanının ortak hareket etme çabaları, 
ma’şerî vicdanın derecesini göstermek için uygun bir referans olacaktır. Hükümet, bütçe açığını 
kapatmak ve militarist gereksinimleri (askerlerin maaşı, ordunun ihtiyaçları) temin etmek için, 
önceleri olağandışı hallerde alınan avarızı 1593-1606 harp dönemlerinde düzenli vergi haline 
getirdi. Verginin meblağı net değildi, bölgesel olarak belirlenme görevini kethüdanın seçtiği 
bir kişi üstlenir ve verginin tahsilinde, temsilci ile vergi mükellefi reaya arasında problemler 
yaşanırdı. Kayseri’nin sakinleri, avârızhane sayısının belirlenmesi sürecine aktif olarak 
katılarak bir grup bilinci ile hareket etmiş ve bu surette toplanacak paranın mükellefiyetini 
de üzerlerine almışlardır. Nitekim Kayseri şer’iyye sicillerinin, avarız sistemindeki güçlükler 
hususundaki yetersizliği, halkın avarız konusunda şikâyet ve yolsuzluklara yönelik itirazlarını 
–sistem hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlaması hasebiyle- kıymetli hale getirmektedir.87 
Avarız vergisiyle alakalı olarak, farklı kent mahalleleri ve köylerinden yapılan şikâyetler 
mevcuttur. Şikâyetlerin çoğu mahalli kadıya sunulurken, bir kısmı da ya davacı yahut kadı 
vasıtasıyla İstanbul’daki divana arz edilmiştir. Kayseri’nin Vönk köyü halkı 1618’de, divana 
bir adam gönderip tüm köy için tayin edilen 4 avârızhanenin, yoksulluktan ötürü ikiye 
düşürülmesini talep etmiş, gönderilen cevapta talebin onandığı belirtilmiştir.88 Yine aynı 
tarihli benzer bir vaka da Mükremin mahallesinde meydana gelmiştir. Hasan, Mustafa 
ve Seyyid adlı kişilerin kadıya gelerek mahallenin bir avârızhane bile ödeyecek durumda 
olmamasına karşın iki avârızhane vergisine mükellef oldukları yönündeki şikâyetleri kadı 
kanalıyla halledilmeye çalışılmıştır.89 Kayseri kazası naibine hitaben 1742 tarihinde yazılan 
fermanda ise, Tavlusun köyü sakinlerinin 1057 / 1657 yılından 1130 / 1717 yılına kadar avarız 
ödemelerine karşın, bu tarihten sonra avârızı Yahyalı halkına yükledikleri ve bu duruma son 
verilmesi emredilmiştir.90 Pek muhtemeldir ki, bu ferman Yahyalı halkının şikâyeti üzerine 
kaleme alınmıştır. Son olarak, Şarkiyan Mahallesi’nin vergiden muaf olması örneği verilebilir. 
1682’de mahallenin sakinleri 6.25 avârızhaneyi ödemekle mükellef iken dönemin Kayseri 
kadısının, divana gönderdiği dilekçede; mahalle halkının ekonomik durumunun zayıf 
olduğunu, şayet vergiden muaf olmazlar ise ahalinin dağılmaya meyledeceğini ifade etmesi 
üzerine, merkezi yönetim vergi muafiyetini onaylamıştır.91 

Kayseri halkının vergi konusundaki rahatsızlıkları yalnızca avarız ile sınırlı değildi. Gümelkan 
köyündeki zimmîler, 1625 yılı cizye vergisini ödemelerine rağmen vergi tahsildarı Ali 
bin Abdullah’ın tekrar toplaması üzerine meselenin sorgulanmasını istemişlerdir.92 
Yine, Kayseri’nin cullah taifesinin ileri gelenleri, kirbas damgasını toplamakla mükellef 

87 Süleyman Demirci, “Complaints About Avariz Assessment and Payment in the Avariz-Tax System: An Aspect of the Rela-
tionship Between Centre and Periphery. A Case Study of Kayseri, 1618-1700”, Journal of the Economic and Social History 
of the Orient, Vol. 46, No. 4 (2003), s.447-448. 

88 Demirci, “Complaints About Avariz”, s. 452.

89 Demirci, “Complaints About Avariz”, s. 453.

90 Yıldırım, 133/3 Numaralı Şer’iyye, s.220-221. 

91 Demirci, “Complaints About Avariz”, s.450-457. 

92 Ahmet Gündüz, 27/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili H. 1035-1036 (M. 1625-1626), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1994, s.83.
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olan Mustafa bin Abdullah’ı kanun dışı vergi toplaması nedeniyle mahkemeye şikâyet 
etmişlerdi.93 Van muhafazasında olan Murtaza Paşa’nın saltanat makamına sunduğu 
arzuhâlde, Kayseri livâsı’nın 1742 yılına ait imdâdiyyesinin 370 kuruşluk kısmının tahsil 
edilemediğini belirtmesi94, bölge halkının vergi konusundaki sıkıntısına işaret etmektedir. 
Durum böyle iken, vergi tahsilindeki her türlü istismarın halkın tepkisiyle karşılanması gayet 
doğal görünmelidir. Tüm bu iktibaslar, toplumun, en ücradaki köy kütlelerinin dahi, vergi 
konusunda neyin yasal neyin yasal olmadığını ve yine toplumun alt tabakasındakilerin 
bile adaleti arama yollarını bildiğini göstermektedir. Bu bilgiyledir ki, merkezin toplumu 
-patrimonyal devlet anlayışına muvazi olarak- aygıtlaştırmada kullanacağı hukuki alan, 
toplum tarafından periferileşmede, merkezi değerler sistemine karşı durmada bir kalkan 
olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç

Merkez-çevre ilişkileri bağlamında, sivil toplum ve kent yapısı arasındaki ilintiye dikkat 
çekme gayesi güden çalışmamız, Osmanlı imparatorluğundaki desantralizasyon sürecini, 
yalnızca küresel etkiler söyleminde yahut modernleşme kuramları çerçevesinde ele almaktan 
ziyade, toplumcu bakış açısıyla izah etmeye çalışan bir deneme olarak görülmelidir. Klasik 
dönemdeki katı patrimonyal uygulamalara odaklanma yahut imparatorluğun dönüşümü 
için ilk olarak konjonktürel dönüşüm ve merkezi idare mekanizmasının işlevselliğini yitirmesi 
maddelerine yoğunlaşma, elbette ki, sivil toplum hususunda olumsuz çıkarsamaların 
yapılmasına sebebiyet verecektir. Oysaki araştırmamızın da ortaya koymaya çalıştığı gibi, 
sivil toplumu belirtilen koşullar içinde arama girişimlerinin farklı neticeler elde etmeye 
meydan vereceği açıktır. 

Maddi refah düzeyi ve sakinlerinin hukuki alana olan ilgisi ile Kayseri, Osmanlı kent 
dinamizminin boyutunu görmemize olanak tanıyan özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, 
ayanlar dönemi olarak adlandırılan XVIII. yüzyılda –genel resme aykırı olmayacak şekilde- 
Kayseri’de yerli aristokrat ailelerin türemesi de hem sosyo-ekonomik imkânları kendi adına 
değerlendirmede hem de mahalli siyasal nüfuz oluşturmada kentin bir hinterland bölgesi 
yahut uydu kent imajından uzaklaşmasını sağlamıştır. Aynı ölçütler ekseninde diğer kentler 
üzerine yapılacak tetkikler, Kayseri’nin bu açıdan istisna olmadığına işaret edebilir ve 
imparatorluğun dönüşümünde kent toplumunun kapasitesine ışık tutabilir.

93 Rıdvan Yurtlak, 66/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1067/M. 1657) Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Erciyes Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1998, s.122.

94 Yıldırım, 133/3 Numaralı Şer’iyye, s.189-90.
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XVI. Yüzyılda Elbistan Şehri

Prof. Dr. İbrahim Solak

S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş
Elbistan, tarihte ticarî ve askerî yolların üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir şehirdir. 
Bu yüzden Türkler Anadolu’ya gelmeden önce Bizans-İslâm, Türkler Anadolu’ya geldikten 
sonra ise bu bölgede Bizans ve Türklerin nüfuz mücadelesi uzun süre devam etmiştir. 
İlçenin yayıldığı alan dört tarafı yüksek dağlar ile çevrili, Anadolu’nun en geniş ve verimli 
ovalarından birisi olan Elbistan Ovası üzerindedir. Bugün şehir merkezinden doğan Ceyhan 
Nehri irili ufaklı birçok ırmak ve çayların birleşmesi ile büyüyerek geçtiği geniş coğrafyaya 
hayat vermektedir. 

Geçmişte tarihçiler Elbistan için, Ablasta, Ablastayn, Ablastın, Abulustayn, Ablustyan, 
Ablistan ve Elbistan gibi isimler kullanmışlardır1. Bugün yöre halkı tarafından burasının adı 
daha çok hem Albıstan hem de Elbistan olarak telaffuz edilmektedir.

Ünlü İslâm komutanı Halid bin Velid tarafından fethedilen Elbistan ve çevresi bundan 
sonra Müslümanlar ve Bizanslılar arasında önemli bir mücadele alanı olur ve sık sık el 
değiştirir2. 1086 yılında ise Süleyman Şah’ın emirlerinden Buldacı tarafından fethedilir3. 
Uzun süre Bizans-Selçuklu, Selçuklu-Danişmendli, Moğol-Memluklu mücadelelerine sahne 
olan Elbistan ve civarı,  Anadolu’da İlhanlı hâkimiyetinin sona ermesiyle birlikte Dulkadirli 
Türkmenlerinin eline geçer ve 1337 tarihinden itibaren burada Dulkadirli Beyliği kurulur4.

Dulkadirliler ve Dulkadirli Beyliği Dönemi
Şam, Halep’ten başlayarak Elbistan, Maraş, Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Malatya, Harput 
(Elazığ) Antakya, Mardin, Diyarbekir, Antep, Adana, Kayseri, Sivas, Bozok, Yeni İl ve Karaman 
yaylalarını yaylak olarak kullanıp, kışlarını Maraş ve çevresinde geçiren Dulkadirli Türkmenleri 
Oğuzların Bozok koluna, boy olarak da Bayat boyuna mensup idiler5. Dulkadirliler’i 
oluşturan cemaatler genellikle Bayat, Avşar ve Beydilli boylarından olmakla birlikte 
bunların beylerinin hangi boya mensup oldukları bilinmemektedir. Dulkadirliler’i meydana 
getiren Türkmenlerin daha çok Bayatlar’dan olması beylerinin de Bayat boyundan çıkmış 

1 M. H.Yinanç, “Elbistan”, İA, IV, İstanbul 1993, s.223.

2 M. H. Yinanç, “Maraş Emirleri”, TTEM,  No.5 (83), İstanbul 1340, s.281.

3 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s.70; Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 
1991, s.108; İlyas Gökhan, “Maraş Haçlı Senyörlüğü”, VII-XVI. Asırlarda Maraş Emirleri, Kahramanmaraş 2008, s.64 vd.

4 Dulkadirli Beyliği hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Arifi Paşa, “Elbistan ve Maraş da Zülkadir (Dulkadir) Oğulları 
Hükümeti”, TOEM, No.30-31-32-33-34-35, İstanbul 1331; Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği, Ankara 1989.

5 F. Sümer, “Dulkadir Elini Meydana Getiren Oymaklar”, K.Maraş 1. Kurtuluş Sempozyumu 10-11 Şubat 1986, Ankara 1987, 
s.45; İbrahim Solak, “XVI. Yüzyılda Maraş ve Çevresinde Dulkadirli Türkmenleri”, S.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türki-
yat Araştırmaları Dergisi, S.12, Konya 2002, s.109-154.
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olabileceğini göstermektedir6.

Dulkadirli Beyliğinin merkezi uzun yıllar Elbistan olmuştur. Elbistan’ın beylik merkezi 
olmasında bazı sosyal ve siyasî sebeplerin yanında, coğrafî özelliklerinin de etkili olduğu 
söylenebilir. İki asra yakın bir dönem içerisinde Elbistan’a yapılan sayısız baskın ve istilâda 
düşmanların çevre dağları aşarak şehre ulaşmaları uzun bir zaman aldığından Dulkadirliler 
kolayca tedbir almak fırsatını bulabilmişlerdir7. 1337-1522 tarihleri arasında on Dulkadirli 
beyinin8 hüküm sürdüğü bölge Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı’ya bağlanır 
ve böylece Dulkadirli Beyliği tarih sahnesinden çekilir.

Osmanlı Dönemi ve Elbistan’ın İdari Yapısı
Dulkadirli Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla birlikte buraların tahriri yapılmıştır. 
Yapılan tahrirde, idari yapı tam olarak belli olmasa da, Elbistan’ın Vilayet-i Dullkadriye’ye 
bağlı bir sancak olduğu gözükmektedir. Dolayısıyla Elbistan bu tarihte sancak olup, başına 
da Behram Bey 345167 akçe hasla sancak beyi olarak atanmıştır9. Daha sonra yapılan 
tahrirlerde ise Elbistan, kaza statüsüne indirilerek Maraş Sancağı içerisinde idari yerini 
almıştır. (Tablo:I)

Tablo I: Elbistan Kazâsı’nın İdari Durumu

No 1523 1526-27 1540 1563 1579
1 N. Elbistan N. Elbistan N. Elbistan N. Elbistan N. Elbistan
2 N. Göksun N. Sarsab N. Ahsendere N. Nergele N. Sarsab
3 N. Gedik? N. Aynü’l-Arus N. Yarpuz N. Ahsendere N. Orta Niyabet
4 N. Çanak? N. Ahsendere N. Nurhak N. Sarsab N. Nergele

5 N. Hurman N. Nergele –
Çomak Pazarı N. Aynü’l-Arus N. Aynü’l-Arus

6 N. Nurhak N. Sarsab N. Nurhak N. Hurman
7 N. Nergele N. Hurman N. Orta Niyabet N. Ahsendere
8 N. Aynü’l-Arus N. Hurman N. Nurhak
9 N. Mancılık
10 N. İnce Su

N. Nahiye

Elbistan Şehri
Şehir, etrafının merkezi olup, içinde yaşayanların geçimini daha çok tarım dışı faaliyetlerle 
temin ettiği, özellikle ticaret ve pazar işleriyle uğraştıkları yerleşim birimidir10. Şehirler 

6 Arifi Paşa, “Dulkadir Oğulları” s.359; M. H. Yinanç, “Dulkadırlılar”, s.654;  R.Yinanç, Dulkadir Beyliği, s.8.

7 Arifi Paşa Elbistan’ın sağlamlığından bahsediyor, Arifi Paşa, “Dulkadir Oğulları” , s.359; M. Çetin Varlık, “Anadolu Beylikle-
ri”, DGBİT, X, İstanbul 1989, s.98.

8 Bu beyler; Zeyneddin Karaca Bey, Halil Bey, Sevli Bey, Sadaka Bey, Nasreddin Mehmet Bey, Süleyman Bey, Arslan Bey, 
Şehsuvar Bey, Alaüddevle Bozkurt Bey ve Şehsuvaroğlu Ali Bey’dir.

9  BA TD 124 s.1.

10 Max Weber, Şehir Modern Kentin Oluşumu, İstanbul 2003, s.86-87; Hatice Özçörekçi, “Anadolu’da Küçük Şehir Araştırmala-
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mahallelerden meydana gelirler ve klasik İslam şehirlerinde cami, pazar ve hamam gibi 
unsurlar bulunur ve şehirlerin bu üç unsur etrafında şekillendiği görülür11. 

Osmanlı şehri ise Cuma kılınır ve bazarı durur yer olarak tarif edilir12. Bir yerleşim yerinin şehir 
olarak tanımlanabilmesi için idari açıdan başında sancakbeyi veya kadı bulunmalı13, çarşı-
pazar faaliyetleri alınan-toplanan vergilerle tescillenmeli, içerisinde yaşayanların önemli 
bir kısmı geçimini tarım dışı faaliyetlerden, ticaretten kazandığı ispatlanmalıdır14. Şehirlerin 
bu özelliklerinin yanında, onun gelişmesindeki önemli etkenlerden birisi de külliyelerdir15. 
Külliyeler sayesinde şehirlerde önemli değişimin ve ilerlemenin olduğu bilinmektedir16. 
Diğer taraftan Osmanlı şehrinin genel yapısı ile ilgili, Osmanlı şehrini belirleyen ana unsurun 
nüfus, iktisadi hareketlilik ya da fiziki yapı mı olduğu konusunda değişik fikirler bulunduğu 
görülmektedir17.

Şehir Nüfusu
a-Mahalleler ve Demografik Durumları
Mahalle, şehrin sosyal ve fiziki bir birimi olup, birbirini tanıyan, kısmen birbirlerinin 
davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan insanların yaşadıkları yer olarak tarif 
edilmektedir18. Mahallelinin buluşma noktası ise genellikle camii veya mescittir. Osmanlı’nın 
son dönemlerine kadar mahallenin dinî ve idarî sorumluluğu imamlar tarafından yapılmıştır. 
Bu anlamda imam, devlet ile mahalleli arasındaki ilişkiyi yürüten yönetici konumundadır19.

Osmanlı şehirlerinde gayrimüslim tebaa ayrı mahallelerde otururken, bazı meslek 
mensuplarının da kendi mesleklerinin adlarıyla anılan mahallelerde yaşadığı bilinmektedir20. 
Elbistan şehrinin incelenen dönemdeki mahalleleri şunlardır.

rı”, AÜDTCFD, III, S.1, Ankara 1944, s.70; Korkut Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, 
İstanbul 1997, s.34; Süha Göney, Şehir Coğrafyası I, İstanbul 1995, s.1.

11  Ruşen Keleş, Şehirciliğin Kuramsal Temelleri, Ankara 1972, s.24; Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara 1995, 
s.103 vd.; Turgut Cansever, İslamda Şehir ve Mimari, İstanbul 1997, s.126.

12   M. Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, İstanbul 1999, s.320.

13  Osman Ergin, Türkiye de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İstanbul 1936, s.116; S. Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul 
2000, s.12.

14  Faroqhi, Kentler, s.13;Tuna, Şehirler, s.163-172; Maurice M. Cerasi, Osmanlı Kenti Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. 
Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, İstanbul 1999, s.47-73.

15  Barkan; “Şehirlerin Teşekkül ve İnkişafı Tarihi Bakımından: Osmanlı İmparatorluğunda İmâret Sitelerinin Kuruluş ve İşle-
yiş Tarzına Ait Araştırmalar”, İÜİFM, XXIII/1-2, İstanbul 1963, s.239 vd.; 

16  Buna örnek bir şehir olarak bakınız: H. Basri Karadeniz, Sultaniye (Karapınar)’nin Kuruluşu İlk Sakinleri ve Vakıfları (1560-
1585), K. Maraş 1995, s.1 vd.; Yusuf Küçükdağ, Karapınar Sultan Selim Külliyesi, Konya 1997, s.1 vd. 

17  F. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, Ankara 1989, s.46; Ünal,  Çemişgezek, s.57.

18  Doğan Kuban, “Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, 
S.VII, İstanbul 1968, s.66; Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, 
S.4, İstanbul 1984, s.69; T. Cansever, İslamda Şehir, s.128

19  D. Kuban, “Türk Şehri”, s.66, Y. Yücel, “Osmanlı İmparatorluğunda Desantralizasyona (Adem-i merkeziyet) Dair Genel Göz-
lemler”, Belleten XXXVIII/152, Ankara 1974,  s.664.

20  Ö. Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, S.4, İstanbul 1984, s.70
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Tablo II: Elbistan Şehri Mahalleleri ve Nüfus Durumları 

Mahalleler 
1526 1540 1563
Hâne Müc. Muaf1 Hâne Nefer Müc. Muaf2 Nefer Müc. Muaf3

Cami-i Alaüddevle 
Bey4 12 2 3 29 60 26 5 65 - 6

Zâviye-i Baba 
Ümmet nd. Hatib5 42 6 2 115 204 82 7 157 - 7

Hamza-i Habbaz 
nd. Boyacı6 16 1 1 24 37 10 3 35 9 2

Bâb-ı Derb 27 2 3 76 163 59 5 135 54 3
Hacı Kaplanlu nd. 
Cami-i Cedid7 18 2 1 57 127 47 23 114 - 2

Oğrunca Kapu nd. 
Debbağhâne8 31 6 3 50 74 23 2 100 - 23

Şeyhzade9 11 3 2 35 53 11 7 53 - -
Kızılca 35 7 5 75 125 46 4 119 41 -
Hacı Hasan nd. 
Hacı Osman10 34 2 2 66 107 37 4 94 39 3

Cedid nd. Şehre 
Küstü - - - - - - - 19 - -

TOPLAM 226 31 22 527 950 341 60 891 143 46

Müc: Mücerred, nd: nâm-ı diğer

Tabloda görüldüğü gibi Elbistan şehrinin mahalle sayısı 1526 ve 1540 tarihinde 9, 1563 
yılında Cedid nâm-ı diğer Şehre Küstü isimli yeni bir mahallenin kurulmasıyla birlikte 10’a 
çıkmıştır. İncelenen tarihlerde mahallelerin isimlerinde çok büyük değişiklikler olmadığı, 
bazı isim farklılıklarının olduğu görülmektedir. Cami-i Alaüddevle Bey 1526 tarihinde bu 
isimle zikredilirken, 1540 tarihinde sadece Cami ismiyle, Zâviye-i Baba Ümmet 1563’te 
nâm-ı diğer Hatib ismiyle, Hamza-i Habbaz nâm-ı diğer Boyacı, 1540’ta Boyacı nâm-ı diğer 
Ekmekci ismiyle, 1526’da Oğrunca Kapu 1563’te Oğrunca Kapu nâm-ı diğer Debbağhâne 
ismiyle, Şeyhzade 1540’ta Şeyhzade nâm-ı diğer Çerçioğlu olarak, Hacı Hasan 1540’ta Hacı 
İbrahim nâm-ı diğer Hacı Hasan, 1563’te ise Hacı Hasan nâm-ı diğer Hacı Osman şeklinde 
kaydedilmiştir. Her üç tarihte de ismi değişmeyen sadece Kızılca mahallesidir. 

Mahallelerden 6’sı ismini şahıslardan, (Alaüddevle Bey, Baba Ümmet, Hamza-i Habbaz, Hacı 
Kaplanlu, Şeyhzade, Hacı Hasan nâm-ı diğer Hacı Osman), bunlardan 2’si aynı zamanda cami, 
1’i de zâviye ismi taşımaktaktadır. 2’si mahalle meslek gruplarının (Boyacı- Debbağhâne) 
adını taşırken, 3’ü de (Bâb-ı Derb, Kızılca, Cedid nâm-ı diğer Şehre Küstü) herhangi bir gruba 
dâhil edilemeyen isimler taşımaktadır. Adı geçen şahısların isimlerinin bu mahallelere 
verilmesinin sebebi hakkında kesin bilgiye sahip olmamakla birlikte, Alaüddevle Bey 
isminin Dulkadirli Beyi olmasından dolayı, Baba Ümmet’in burada bulunan zâviye şeyhinin 
isminden dolayı, diğerlerinin kim olduğu hususunda ise bilgiye sahip değiliz. 

İncelenen dönemdeki Elbistan mahalle isimlerinden günümüze kadar isim olarak ulaşabilen 
mahalle bulunmamaktadır. Bugün Elbistan şehrinin 14 mahallesi bulunmasına rağmen 
hiçbiri eski ismiyle anılmamaktadır.
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b-Elbistan Mahallelerinin Nüfusları
Tahrir Defterleri içerdiği demografik veriler sebebiyle tarihçiler için büyük önem arzeden 
kaynaklar arasındadır. Fakat bu veriler doğrudan nüfus sayımı niteliğinde olmayıp, tımar 
sisteminin uygulandığı sancaklardaki vergi nüfusunu ihtiva etmektedir. Tahrir defterlerine, 
bennak (evli), mücerred (bekar) vergi ödemekle yükümlü yetişkin erkek nüfusla birlikte, 
hastalık, yaşlılık veya herhangi bir sebepten dolayı, yaptığı hizmet karşılığı vergiden muaf 
tutulan kişi ve gruplar ve müsellemler gibi askerîler de kaydedilmektedir.

Tahrir Defterlerindeki vergi nüfusu, ilgili sancak ya da kazânın genel nüfusunu tam anlamıyla 
yansıtmamaktadır. Bu verilerin içerisinde ergenlik çağına ulaşmamış erkek çocuklar, kız 
çocuklar ve kadınlar olmadığı gibi, bir hânenin ortalama kaç kişiden oluştuğu hakkında da 
net bilgi bulunmamaktadır21. Bütün bu hususlar göz önüne alındığında tahrir defterlerindeki 
nüfusla ilgili bilgilere günümüz modern nüfus sayımları gibi bakmamak gerekir.

Mufassal Defterlerde vergi nüfusu ile ilgili olarak karşımıza genellikle “hâne”, “mücerred” 
ve “nefer” tabirleri çıkmaktadır22. Bu defterlerdeki verilerden hareketle toplam nüfus 
hesaplamaları yapılırken, tarihçiler hâne tabiri ile ilgili olarak farklı katsayıları benimsemiş ve 
kullanmışlardır. Bu minvalde hâne karşılığı olarak Ö. L. Barkan, N. Göyünç ve W.D. Hütteroth’un 
5, F. Sümer’in 7, M.A. Cook’un 4.5, J.C. Russel’in 3.5, H. İnalcık’ın 9,  M.A. Ünal’ın 7 katsayısını 
esas aldığı görülmektedir23.  Bu katsayılardan özellikle Barkan’ın önerdiği 5 rakamı daha çok 
kabul gören katsayı oranı olmuştur. Tarihçiler tarafından bir sancağın veya kazânın tahmini 
toplam nüfus hesaplaması yapılırken hâne x 5 + mücerred formülü benimsenmiştir24. 
Toplam nüfus hesaplaması yapılırken kullanılan bir diğer yöntem ise, nefer sayısını 3 veya 4 
ile çarpmaktır25. Bir sancağın, kazânın toplam tahmini nüfusu ortaya çıkarılmaya çalışılırken 
kullanılan bu formüllerin üzerine muaf zümre veya bazı tarihçiler tarafından %10’luk yönetici 
zümrenin de ilave edildiği görülmektedir26.

Maraş Sancağı’na ait 402 numaralı Mufassal Defterde vergi toplamları hâne başlığı altında 
verilip nefer kaydı verilmez iken, 419 numaralı Elbistan Defterinde hem hâne hem de nefer 
kaydı verilmiş, 101 numaralı Mufassal Defterde ise vergi yekunları sadece nefer kaydı altında 
verilip hâne kaydı verilmemiştir. Toplam nüfus hesaplamaları yapılırken 1526 tarihli defter 
verilerinde hâne x 5 + mücerred formülü, 1540 ve 1563 tarihli defterlerde ise nefer x 3 
formülü kullanılacaktır.27. Daha sonra elde edilen rakamların üzerine şehirlerde yaşayıp da 

21  Huricihan İslamoğlu - İnan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İstanbul 1991, s.61-68; M. Öz, “Tahrir Defterlerinin 
Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler”, Vakıflar Dergisi, S.XXII, Ankara 1991, s.436-437.

22  A. Aköz, XVI. Asırda Karaman Kazâsı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 
1992, s.119.

23  Ö. L. Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, C.X 1951-53, İstanbul 1953, s.12; N. 
Göyünç, “Hâne Deyimi Hakkında”, İÜEFTD, S.32, İstanbul 1979, s.331-348; W. D. Hütteroth- Abdulfattah Kamal, Historical 
Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century, Erlangen 1977, s.36; F. Sümer, “Kayı”, İA, VI, 
İstanbul 1993, s.461; M. A. Cook, Population Pressure In Rural Anatolia 1450-1600, London 1972, s.90; Göyünç, “Hâne” s. 
332-333; Aköz, Karaman, s. 119; Ünal, Harput, s.63; Aynı yazar, Çemişgezek, s.71.

24  N. Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara 1991, s.81; İ.Şahin, Yeni-İl Kazâsı ve Yeni-İl Türkmenleri(1548-1653), (Yayın-
lanmamış Doktora Tezi), İÜEF., İstanbul, 1980, s.142-148; İsmet Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazâsı, Ankara 1990, 
s.137; Emecen, Manisa, s.154-156; B. Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi , Ankara 1985 s.104;  Ünal, Harput, s.56 vd.; Aynı 
yazar, Çemişgezek, s.58-59; Mehmet Öz, XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Ankara 1999,  s.61-78; Yücel Öztürk, Osmanlı 
Hakimiyetinde Kefe 1475-1600, Ankara 2000, s.205.

25   İnan, Devlet-Köylü, s.61;  Öz, Canik, s.42.

26  Barkan, “Tarihi Demoğrafi”, s.13; Doğan Yörük, XVI. Yüzyılda Ereğli Kazâsı, Konya 2009, s.27.

27  Elbistan Kazâsı’nın nefer oranını tespit edebilmek için 1563 tahririnde nâhiyelerin genel raiyyet toplamından hareketle, 



191

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

defterlere kaydedilmeyen %10 civarındaki yönetici konumundaki askerî zümreyi de ilave 
etmek suretiyle ilgili şehrin tahmini toplam nüfusu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

1526 yılında28 Elbistan mahallelerinin vergi nüfusu 226 hâne, 31 mücerreddir (Tablo II).  
Elbistan şehrinin tahmini toplam nüfusu ise 1277 kişiye tekabül etmektedir. Şehirde yaşayan 
nüfusun tamamını Müslümanlar oluşturmaktadır, bu tarihte Elbistan şehir merkezinde gayri 
müslim unsur yaşamamaktadır. 1526’da Elbistan şehrinin nüfus itibariyle kalabalık olan 
mahallelerinin sırasıyla Zâviye-i Baba Ümmet nâm-ı diğer Hatib, Kızılca ve Hacı Hasan nâm-ı 
diğer Hacı Osman olduğu görülmektedir.

1540 tarihinde Elbistan şehrinin vergi nüfusu 950 neferdir. (527 hâne, 341 mücerred, 60 
muaf). Zikredilen tarihteki verilere göre şehrin tahmini toplam nüfusu 3135 kişidir. Bir 
önceki tarihe göre nüfus yaklaşık % 145 civarında artış göstermiştir. 1540 tarihinde de şehrin 
en kalabalık nüfuslu mahallesinin Zâviye-i Baba Ümmet nâm-ı diğer Hatib, ikinci kalabalık 
mahallenin Bâb-ı Derb, üçüncü sıradaki mahallenin ise Hacı Kaplanlu nâm-ı diğer Cami-i 
Cedid olduğu görülmektedir.

1563 tarihinde Elbistan şehrinin vergi nüfusu 891 neferdir. Buna göre şehrin tahmini 
nüfusu 2940 kişiden oluşmaktadır. Bir önceki tahrire göre şehrin nüfusunda yaklaşık % 
6’lık bir düşüşün olduğu, 1526 tarihindeki nüfusa göre ise yaklaşık % 130 artış olduğu 
gözlenmektedir. Bu tarihte de en kalabalık mahalle sıralamasında ilk iki mahallenin yerlerini 
koruduğu üçüncü mahallenin ise Kızılca olduğu görülmektedir. 

Elbistan şehrinin 1526’dan 1563’e gelindiğinde nüfusunun yaklaşık % 130 civarında 
artmasında bazı faktörler etkili olmuş olabilir. Öncelikle Dulkadirli Beyliğinin Osmanlı 
Devleti’ne ilhak edildiği zaman ve takip eden sürede bölgede bazı huzursuzlukların olduğu 
bilinmektedir. Bu ortam elbette şehir ve civarında nüfusun azalmasına sebep olmuştur. 
Daha sonraki süreçte ise huzursuzlukların giderilmesi, savaşın bitmesi, asayişin sağlanması, 
insanların daha rahat ortam bulmaları gibi hususlar 1563 tarihinde şehirde nüfusun 
artmasını sağlayan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı yüzyılda benzer sebeplerden 
dolayı Maraş Kazâsı’nda da nüfusun arttığı görülmektedir29.

Elbistan şehrinde incelenen her üç tarihte de gayrimüslim unsur bulunmamakta, şehir 
nüfusunun tamamı Müslümanlardan meydana gelmektedir. Elbistan mahallelerinde 
bulunan toplam nüfus içerisindeki muaf zümrelerin oranı 1526’da % 8.6, 1540’ta % 9, 1563’te 
ise % 7.8 olarak gerçekleşmiştir30. 

hâne x 5 + mücerred / nefer formülü kullanılarak nefer katsayı oranı tespit edilmiştir. 1563 tahririndeki verilere bu formül 
uygulandığı zaman nefer oranı 3 olarak bulunmuştur.

28  BA TD 402, s.1037-1043; BA TD 998, s.468.

29  İbrahim Solak, XVI. Asırda Maraş Kazâsı (1526-1563), Ankara 2004, s.117-118.

30  Muaf zümrelerin toplamı her üç tarihte de hâneX5 formülü kullanılarak hesaplanmıştır.
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Elbistan Kazâsı’nın Toplam Nüfusu

Zümreler 1526
Toplam 
Nüfusa 
Oranı

1540
Toplam 
Nüfusa 
Oranı

1563
Toplam 
Nüfusa 
Oranı

Köylü 

Müslim 14658 86.1 28153 85.9 27288 80.5
Gayri 
müslim 750 4.4 1033 3.1 1086 3.2

Toplam 15408 90.5 29186 89.1 28374 83.7

Şehirli 

Müslim 1277 7.5 3135 9.5 2940 8.6
Gayri 
müslim 0 0 0

Toplam 1277 7.5 3135 9.5 2940 8.6

Aşiretler 
Aşiret 332 1.9 420 1.2 2556 7.5
Toplam 332 1.9 420 1.2 2556 7.5
TOPLAM 17017 100 32741 100 33870 100

Şehirdeki İktisâdi Hayat
İçinde yaşayanların geçimini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerin haricindeki işlerle uğraşarak 
sağladığı, özellikle ticarî, sınaî ve pazar işleri yaptıkları, yerleşim birimine şehir denilse de, 
Osmanlı sancak ve kazâları üzerine yapılan çalışmalara göre şehirde yaşayanların önemli 
oranda tarımsal faaliyetlerle de uğraştıkları görülmektedir31. 

Elbistan şehri, uzun yıllar Dulkadirli Beyliği’nin yönetim merkezliğini yaptığı için klasik Türk 
şehir yapısını ve özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Şehirlerin sosyal ve ekonomik 
hayatının canlı olmasında ki en önemli unsurlardan biri ulu cami iken, diğerinin bedesten 
olduğu görülmektedir32. Bedesten, şehirlerdeki ticari hayatın büyük çoğunluğunun 
etrafında şekillendiği, içerisinde birçok dükkânın yer aldığı, çarşı ya da arasta denilen alışveriş 
yerlerinin bulunduğu ticaret merkezleri olarak tarif edilmektedir. Tüccarların kıymetli malları, 
çarşı esnafının ve tüccarların kasaları, evrakları, defterleri, esnaf ve zanaatkâr loncalarının 
belgeleri bedestenlerde saklanmaktadır33. 

Elbistan’da bedestenin varlığını tahrir defterlerindeki kayıtlardan öğrenmekteyiz34. Elbistan 
çarşısının yerinin Alaüddevle Bey Cami mahallesinde olduğu, çarşı içerisinde 1526 tarihinde 
41 dükkân35, 1540’ta 193 dükkân olduğu, bunlardan 178’inin mülk, 15’inin vakıf olduğu36, 
1563’te ise kaydedilen dükkan sayısının 12 olduğu bunların bir kısmının harap olduğu 
gözlenmektedir37. 

31  Miroğlu, Kemah-Erzincan, s.176;  Ünal, Harput, s.223; Öz, Canik, s.108.

32  Gönül Tankut, “Osmanlı Şehrinde Ticarî Fonksiyonların Mekânsal Dağılımı”, VII. Türk Tarihi Kongresi Ankara 25-29 Eylül 
1970, Kongreye Sunulan Bildiriler II, Ankara 1973, s.778.

33  Osman Ergin, “Bedestan”, İA II, İstanbul 1993, s.440-441, Semavi Eyice, “Bedesten,  DİA V, İstanbul 1992, s.303

34  BA TD 402, s.1043; BA TD 419, s.22-23; BA TD 1099, s.298 vd.

35  BA TD 402, s.1037.

36  BA TD 419, s.22-23.

37  BA TD 1099, s.298.
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a. Sanayi ve Ticarî Faaliyetler
Elbistan’daki sanayi ve ticari faaliyetlere bakıldığı zaman,  kassâbân, bâc-ı bâzâr, bâc-ı 
rah, resm-i niyâbet, boyahâne, şemhâne, debbâğân, kirişciyân, arasta, kassarân, yapağı gibi 
kollardan vergiler alındığı görülmektedir. 1526 tarihinde zikredilen bu ticari ve sanayi 
faaliyetlerinden 52250 akçe, 1540’ta 77688, 1563’te ise 104755.5 akçe vergi alınmıştır.

(1) Boyahâne
Sanayi faaliyetleri içerisinde en başta geleni boyahânelerdir. Boyahâneler, genellikle 
dokuma sanayiinde kullanılan ipliklerin ve derilerin renklendirilmesi, kumaşların boyanması 
için çalışırlar. Son dönemlerde yapılan çalışmalar Osmanlı Devleti’nde deri ve dokuma 
sektörünün gelişmiş olduğunu göstermektedir38.

Boyahânelerin gelirleri yüksek olduğu için çoğu zaman bunların geliri padişah hassı olarak 
merkezi hazineye aktarılır. Fakat Elbistan Kazâsı boyahâne gelirlerinin has olduğuna dair 
tahrir defterlerinde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 1526’da boyahâne geliri 1500 
akçe olup, bu gelirin tamamı şehir merkezindeki boyahâneden tahsil edilmiştir. 1540’ta 
ise boyahânenin toplam geliri 33900 akçe olup, bunun 32800 akçesi şehir merkezindeki 
boyahâneden, 800 akçesi Yarpuz Nâhiyesi boyahânesinden, 300 akçesi de Mancılık Nâhiyesi 
boyahânesinden alınmıştır. 1563’te boyahânenin toplam geliri 31855 akçe olup, bunun 
28000 akçesi şehir merkezi, 3855 akçesi ise Orta Niyabet Nâhiyesi boyahânesinden elde 
edilmiştir. (Tablo III ) .

(2) İhtisab
Çarşı ve pazar fiyatlarının, ağırlık ve ölçü birimlerinin,  esnafın günlük alım-satım işlerinin 
kontrol edilmesi ve denetlenmesine ihtisab, bu işleri yapan, toplumun sanat ve ticaret 
hayatını düzenleyen ve kontrol eden görevliye muhtesib denilir. Muhtesibin temel görevi, 
çarşı-pazarda satılan bütün ürünlerin rayicini belirlemek ve buna uyulmasını sağlamak, 
uymayanların kontrolünü yapıp gerekli cezayı vermek, bozuk, çürük ve kötü mal satanları, 
eksik tartanları tespit edip gerekli cezaları uygulamaktır39. Elbistan’da 1526 tarihinde 
ihtisab kaydı bulunmazken, 1540’ta bu kalemden 500040, 1563’te ise 10000 akçe gelir elde 
edilmiştir41. (Tablo III ).

(3) Kassâbân
Kassabân, kasap esnafı ile ilgili bir vergi türü olan ve tahrir defterlerine kıst-ı kassâbân 
ismiyle kaydedilen vergidir. 419 numaralı defterde kasabın ne kadar vergi ödeyeceği  “…

38  Mehmet Canatar, “Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahâneler Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, S.XVIII, İstanbul 
1998, s.92-93.

39   Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. yy.’dan Tanzimat’a Mali Tarih), İstanbul 1986, s.250-
251; A. Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul 1990, s.156; M. Z. Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü II, İstanbul 1993, s.572; Miroğlu, Kemah-Erzincan, s.30; Ö. Ergenç, Osmanlılarda Esnaf Devlet İlişkileri”, Tarihte Türk 
Devletleri, II, Ankara 1987, s.627.

40  İhtisâb-ı nefs-i şehri ve hakkı bisat ve resm-i kabbân her kantarda dörder Osmânî ve her bisatda pazardan pazara yarım-
şar Osmânî alınır. BA TD 419, s.23.

41  BA TD 1099, s.297.
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kasab boğazladığı koyundan her iki koyuna bir akçe alınır…” şeklinde belirtilmektedir42. Bu 
vergiden 1526 yılında 5000, 1540’ta 1600, 1563’te ise 500 akçe alınmıştır. (Tablo III )

(4) Debbağhâne
Tarih boyunca derinin ve dericiliğin Türklerin hayatında önemli bir yerinin olduğu 
bilinmektedir43. Hayvanların derilerinin işlendiği yere debbağhâne, deriyi işleyen ustaya ise 
debbağ denilmektedir. Debbağlar deriyi birtakım kimyasal işlemlerle yapılacak eşyaların 
türüne göre işlemektedirler. Elbistan’da 1526 tarihinde debbağhâneden 500 akçe alınırken, 
1540 tarihinde ise debbağhânenin kaydı bulunmamaktadır. 1563’te ise debbağhâneden 
1000 akçe vergi alınmıştır. (Tablo III ).

(5) Kirişhâne
Kiriş, ateşli silahların henüz harp meydanlarında yaygın olarak kullanılmadığı tarihlerde 
ok yayının yapımında kullanılmaktadır. Bu işle uğraşan esnaf tahrir defterlerine kirişciyân, 
dükkânları ise kirişhâne ismiyle kaydedilmektedir. 1526 ve 1540 tarihlerinde kaydına 
rastlanılmayan bu esnaftan, 1563’te 10000 akçe vergi alınmıştır. (Tablo III )

(6) Başhâne
Hayvanların sakatatlarının, ağırlıklı olarak baş ve ayaklarının toplandığı ve satıldığı yere 
başhâne denilmektedir44. 1526 ve 1540 tarihlerinde kaydı bulunmayan başhâneden 1563’te 
250 akçe alınmıştır. (Tablo III )

(7) Şemhâne
Şemhâne, mum yapılan yerdir. Geçmiş tarihlerde mum yapımında kullanılan ana malzeme, 
kesilen hayvanların kuyruk ve iç yağlarının dondurulmasıyla elde edilen don yağıdır45. 1526 
ve 1540 tarihlerinde kaydı bulunmayan şemhânenin 1563 tarihindeki geliri 424 akçedir. 
(Tablo III ).

(8) Bedesten-Arasta-Dekâkin
Bedesten, içerisinde birçok dükkân bulunan çarşı veya arasta denilen alışveriş yerlerine 
denilmektedir. Elbistan çarşılarından ve burada bulunan dükkânlardan elde edilen gelir, 
1526 tarihinde arasta olarak kaydedilmiş olup 7500, 1540’ta dükkânlardan 4400, 1563’te ise 
hem arasta (11440) hem de dükkânlardan (1520) toplam 12960 akçedir. (Tablo III )

(9) Bâc
Bâc, genellikle vergi ve resim anlamında kullanılan, şehirlerde her türlü alım satım işlerinden, 

42  BA TD 419, s.23.

43  Zeki Tekin, “Deri” (Türklerde Dericilik), DİA IX, İstanbul 1994, s.176-177

44  Emecen, Manisa, s.70.

45  Ünal, Harput, s.145.
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şehirlere gelen mallarla esirlerden vb. işlemlerden alınan vergiye denilmektedir46. Tahrir 
defterlerine bâc-ı râh, bâc-ı bazar, bâc-ı ubûr, bâc-ı tamga, bâc-ı yapağı vb. adlarla kaydedilir. 
Bu vergilerden 1526 yılında toplam 25350, 1540’ta 21200, 1563’te ise 36486 akçe vergi tahsil 
edilmiştir. (Tablo III ). 

(10) Resm-i Keyl
Keyl-i bazar veya resm-i keyyâliye adları ile de zikredilen bu resim, pazara gelen hububat, 
meyve, odun, zeytin, pamuk vb. ürünlerden satıldığı zaman ürünün cinsine göre değişik 
oranlarda alınan bir vergidir. Sipahiler ve şehir halkı kendileri yemek amacıyla dışarıdan 
hububat veya kile ile ölçülür ürünler, mallar getirseler bundan vergi alınmaz, fakat bunları 
satarlar ise resm-i keyyâliye alınır47. Elbistan tahrir defterinde “resm-i keyl kıstı arsa pazara 
gelüb satılandan terekeden her yükden ki kazâ-i mezbûrede 400 kile alınır, bir yük 64 kiledir, 
her yükden 3’er kile alınırimiş”48 şeklinde izah edilmektedir. 1526 ve 1563 tarihlerinde kaydı 
bulunmayan resm-i keylden 1540 tarihinde 11048 akçe alınmıştır. (Tablo III).

(11) Kıst-ı Kassârân
Bez çırpıcı, ağartıcı, gâzûr, halı, kilim gibi şeyleri yıkayan kimse. Bu hizmetler karşılığında 
alınan ücrete kassârî, işlemin yapıldığı yere ise kassârhâne denilmektedir49. Elbistan şehir 
merkezinde her üç tarihte kaydı bulunan kassârândan 1526’da 400, 1540’ta 1500, 1563’te 
ise 1280 akçe vergi alınmıştır. (Tablo III ).

 (12) Bâd-ı Hevâ-Asiyâb
Yukarıda anlatılmaya çalışılan ve genel vergiler içerisinde toplamları verilen bâd-ı hevâ 
grubu vergilerin ve asiyabların şehirdeki durumunu vermek gerekirse, bâd-ı hevâ türü 
vergilerden 1526’da 10024 akçe50, 1540’ta 12708 akçe51, 1563’te ise 3000 akçe52 vergi tahsil 
edilmiştir. Asiyablardan ise 1526’da 315, 1563’te ise 805 alınmıştır. (Tablo III ).

b-Tarım ve hayvancılık
Elbistan kent merkezinde sanayi ticari faaliyetlerin haricinde kısmen tarımsal faaliyetler de 
yapılmaktadır. 1526 tarihinde tarımsal faaliyetlerden 236953, hayvancılıktan 322054 akçe, 
1540’ta öşr-i bostan 1260, resm-i yurd 4000 olmak üzere toplam 5260 akçe, 1563’te ise 
tarımsal faaliyetlerden 383755, hayvancılıktan 221556 akçe alınmıştır. (Tablo XXXVI ).

46  M.A.Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s.74-75.

47  Ünal, Tarih Sözlüğü, s.563.

48  BA TD 419, s.23

49  Ünal, Tarih Sözlüğü, s.386.

50  R.yave 436, r.arus 774, b.hevâ 1621, r.niyâbet 7000, zemin 193.

51  R.arus 3925, b.heva 3925, beytülmal 3000, zemin 1858.

52  R.yave 405, r.arus 815, b.hevâ 1630, r.deştbâni 100, r.duhan 50.

53  Galle 2284, arazi 85.

54  R. Yaylak 20, r. Koru 3200.

55  Hınta 1440, şair 1000, hums ve erzen 100, erzen 106, resm- i bostan-piyaz 150, bağ-eşcar 600, arazi 441.

56  Âdet-i ağnam 200, resm-i kevvâre 15, resm-i yatak 2000.
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Tablo XXXVI: 1526-1563 Elbistan Kent Merkezi Gelirleri

Gelirin cinsi 1526 1540 1563
Bâc-ı bazar 350 8400 16141.5
Bâc-ı bazar ve kassâb 0 1900 0
Kıst-ı kassâb 5000 1600 500
Kıst-ı kassâr 400 1500 1280
Boyahâne 1500 33900 31855
Bâc 1500 0 0
Bâc-ı râh 23500 0 15000
Arasta 7500 0 11440
Debbâğhâne 500 0 1000
Resm-i niyâbet 7000 0 0
Dekâkin 0 4400 1520
Bâc-ı yapağı 0 2400 1000
İhtisâb 0 5000 10000
Bâc-ı döğnük 0 2500 0
Bâc-ı Kaklı 0 6000 0
Resm-i keyl 0 11048 0
Beytülmal 0 3000 0
Kirişhâne 0 0 10000
Şemhâne 0 0 424
Başhâne 0 0 250
Bâc-ı haymehâ 0 0 1300
Bâc-ı hamr 0 0 3045
Ara Toplam 47250 77688 104755.5
Tarım ve hayvancılık (hububat, resm-i bostan, 
öşr-i bağ, öşr-i eşcâr-ı muhtelife, resm-i piyaz, 
resm-i kovan, adet-i ağnam, resm-i yatak, 
resm-i yaylak, resm-i koru, resm-i yurd, vs.)

5589 5260 6052

Resm-i yave, Resm-i Arus, Bâd-ı Hevâ, resm-i 
niyâbet, beytülmal, resm-i duhan vs. 10024 12708 3000

Ara Toplam 15613 17968 9052
GENEL TOPLAM 62863 95656 113807.5

Elbistan Kazâsı’nın 1526 yılında toplam geliri 1.1751357 akçe olarak gerçekleşmiştir. 1526 
tarihindeki toplam gelirin  %5.34 (62863 akçe) gibi çok da fazla olmayan bir dilimi kent 
merkezinden elde edilmiştir. Kent merkezi geliri 62863 akçe olup, buradaki gelirlerin 47250 
akçesi sanayi ve ticari faaliyetlerden elde edilmiştir. Kent merkezinin geliri içerisinde sanayi 
ve ticari faaliyetlerin oranı % 75.16 iken,  tarımsal faaliyetlerin ve arızi vergilerin oranı 
%24.84’tür. 
1540 yılında kazânın toplam geliri 1526’ya göre büyük bir artışla (artış oranı % 132) 
2.734.340 akçeye çıkmıştır.  Elbistan Kazâsı’nın 1540 tarihindeki toplam gelirleri içerisinde 
şehir merkezinin oranı % 3.9’dur (95656). Toplanan vergi esas alındığında bu tarihte şehir 
merkezinin gelirleri 1526 tarihine göre ise % 52 gibi artış göstermiştir. 
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Elbistan Kazâsı’nın 1563 tarihindeki toplam geliri 1.844.329 akçedir. 1526 tarihinin gelirine 
göre artış oranı yaklaşık % 56.94’tür. 1563 tarihinde kazâ genelinden elde edilen bu gelirin 
113807.5 akçesi şehir merkezinden elde edilmiş olup, bu rakamın toplam gelire oranı % 
6.17’dir. 1526 tarihine göre şehir gelirlerinin yaklaşık % 2.17 arttığı görülmektedir. 

Sonuç
Elbistan ve çevresi 1086 yılında Süleyman Şah’ın emirlerinden Buldacı tarafından fethedilir. 
Bu tarihten itibaren Türkler ve Haçlılar ve diğer unsurlar arasında sık sık el değiştirse de, 
Dulkadirliler ve Osmanlıların hâkimiyetinden sonra nihai olarak Türk yurdu olur.
İncelenen dönemde Elbistan şehri 9-10 mahalleden oluşur. Şehirdeki tahmini nüfus 1526’da 
1277, 1540’ta 3135, 1563’te ise 2940 kişiden oluşmaktadır.
İktisâdi duruma bakıldığı zaman boyahane, kasaphane, debbağhane, kirişhane, şemhane 
gibi sanayi faaliyetlerinin yapıldığı, ihtisab, bedesten ve arasta kayıtlarından ve bunlardan 
alınan vergilerden canlı bir ticari hayatın olduğu sonucuna ulaşılır.
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4  1540’ta Cami
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6  1540 tarihinde Boyacı nâm-ı diğer Ekmekci
7  1540’ta sadece Kaplanlu, Cedid ismi 1563’te var, 1526’da yok.
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9  1540’ta nâm-ı diğer Çerçioğlu
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Şehir Sevgisinin 
Hat Sanatındaki Tezahürleri

Fatih Özkafa
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı

Giriş
Hat sanatı, menşei doğrudan Kur’an-ı Kerim’e dayanan bir sanattır. Bu sebeple hat sanatında 
en çok karşılaşılan ibareler Kur’an âyetleridir. Ardından hadis-i şerifler, kelâm-ı kibar deni-
len hikmetli sözler ve şiirler hat eserlerinin konusunu teşkil etmiştir. Hattatlar farklı bir istif 
yapacakları zaman genellikle çarpıcı, hikmetli, nasihat verici bir ibareyi seçmeye özen gös-
termişlerdir. Aynı zamanda cami, çeşme, medrese, kütüphane, köprü, kapı, işyeri, mesken 
gibi birbirinden farklı yerler için o mekânla uyum arz edecek metinler seçerek yazmayı bir 
gelenek haline getirmişlerdir. Bu yüzden tarih boyunca hat sanatında mekân ile mütenasip 
olmayan ibarelere pek rastlanmamıştır. Dolayısıyla hiçbir zaman abesle iştigal edilmeyip her 
bakımdan yerli yerinde, sapasağlam bir gelenek inşa edilmiştir.

Şehir, bir insanın etrafını kuşatan mekânlardan, insanlardan, tabiattan ve mimariden teşek-
kül ettiği için insanı en çok tesir altına alan unsurlardan sayılır. Bir kimse yaşadığı şehirden 
hoşlanmıyorsa,  maddi ihtiyaçlarını karşıladığı halde ilk fırsatta orayı terk etmek ister. Mama-
fih, çok sevdiği ve kendisini ait hissettiği şehirden ise mecburiyet olmadıkça ayrılmak iste-
mez. Dolayısıyla şehirlerin de insan fıtratını tesir altına alan birer ruhu olduğu söylenebilir. 

Sanat ile şehir arasında her zaman bir münasebet olmuştur. Bir şehrin mekânları, insanla-
rı, caddeleri, sokakları, gelenekleri, iklimi, velhasıl her şeyi sanatkârları fazlasıyla müteessir 
etmiştir. Şehir üstüne şiirler, hikâyeler yazılmış; resimler yapılmış, hatta filmler çevrilmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bazı şehirlerin önemine dikkat çekilmiştir. Bu yüzden 
söz konusu şehirler kutsal kabul edilmiştir. Mekke, Medine ve Kudüs’ün İslâm dini bakımın-
dan ayrı bir kutsiyeti olduğu herkesçe bilinir. Derece farkı olmakla birlikte bunlara başka şe-
hirler de ilave edilebilir. Birçok eserde Müslüman sanatkârlar ve hattatlar, bu önemli şehirleri 
eserlerinin merkezine almışlardır. Bazı sanatkârlar içinde yaşadıkları şehre karşı hissettikleri 
tutkuyu, bazıları ise bir türlü gidemedikleri bir beldeye duydukları hasreti ifade etmişlerdir.

Hat sanatında da elbette öncelikle Mekke, Medine ve Kudüs ile ilgili metinler farklı şekillerde 
tasarlanarak yazılmıştır. Türk ve İslâm tarihi bakımından büyük ehemmiyeti haiz bir başka 
şehir olan İstanbul ise, yine pek çok sanatkârda etkisini gösterdiği gibi hattatları da tesiri 
altına alan şehirlerdendir. Zira tarih boyunca İstanbul, hat sanatının merkezi olma vasfını 
taşımış ve bu manada olmak üzere şu ifade sıkça tekrarlanmıştır: “Kur’an-ı Kerim Hicaz’da 
nazil oldu; Mısır’da okundu; İstanbul’da yazıldı.”
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1.Hat Sanatında Mekke-i Mükerreme ve Kâ’be-i Muazzama
İslâm dünyasının merkezi ve Yeryüzü’nün en mukaddes mekânı olan Mescid-i Haram, İslâm 
kültürünün ve medeniyetinin bütün unsurlarında etkisini hissettirmiştir. İbadet, tarih, dü-
şünce, edebiyat, sanat, ticaret, ulaşım… Kısaca Müslümanların hayatında her sahayı ilgilen-
diren bir hususiyeti olmuştur Kâ’be-i Muazzama’nın. Hz. Âdem (a.s.)’a kadar tarihlenebilen 
bu mübarek Beyt, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in dünyayı teşrif ettiği Mekke-i Mükerreme’nin de 
kalbi mevkiindedir. 

Dünya tarihi ve İslâm dini açısından böylesine mühim bir mekânın İslâm sanatlarında da 
ağırlıklı bir yer işgal etmesi gayet tabiidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’den neş’et eden kitap sanat-
larında da Kâ’be konulu çok sayıda eser vardır. Hat, tezhip ve minyatürün bir arada görülebil-
diği klasik hilye-i saâdet levhalarında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî minyatürleri bazen 
birlikte bazen münferit olarak yer almıştır. Bu tür levhaların merkezinde veyahut Besmele’nin 
iki kenarında söz konusu minyatürleri görmek mümkündür.

Bazı hattatlar ise hilyede klasik formun dışına çıkarak farklı tasarımlar yapmışlar ve Kâ’be 
formunu bir tasarım unsuru olarak ele almışlardır. Meselâ Kâ’be şeklindeki kübik alana nesih 
hattıyla “Allah (c.c.)” lafızları yazılmış; üst tarafa da kuşak halinde “Lebbeyk, Allahümme leb-
beyk. Lebbeyke lâ şerîke lek. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek.” İbaresi 
yazılmıştır. (Resim 1) Böylece yazılardan bir Kâ’be resmi meydana getirilmiştir. Tavaf esna-
sında zikredilen bu duanın anlamı şöyledir: “Ey Allah’ım; davetine uyup işte geldim. Senin 
eşin, ortağın yoktur; ben sana geldim. Hamd de nimet de senindir; senin içindir. Mülk sana 
mahsustur. Senin ortağın yoktur.” ب

Fatih Özkafa tarafından tasarlanmış bir başka eserde Mescid-i Haram kuşbakışı olarak görül-
müş ve eserin merkezine ma’kılî hattıyla “bundan böyle yüzünüzü Mescid-i Haram’a çeviri-
niz” mealindeki “Fevelli vecheke şatra’l-Mescidi’l-Haram (Bakara, 149)” âyeti tasarlanmıştır. 
(Resim 2) Kareye yakın şekildeki bu alan, Kâ’be’nin gerçek ölçüsüne nispetle 1/100 ölçeğinde 
küçültülerek çizilmiştir. Etrafa dairevî olarak dizilen celî sülüs vav harfleri ise Kâ’be’yi tavaf et-
mekte olan hacıları temsil etmektedir. Vav’ların farklı renkte yazılarak her ırktan Müslümanın 
müsavî bir şekilde Beytullah’ta bir araya gelişleri temsilen anlatılmıştır. Görüldüğü gibi bu 
eserde haccın ve umrenin temel rükünlerinden olan tavaf ibadeti, hat sanatının imkânları 
yorumlanarak üslûplaştırılmaya çalışılmıştır. 1

Muhtelif hat eserlerinde Fetih Sûresi’nin ilk ayeti olan “İnna fetahnâ leke fethan mübîna” 
(şüphesiz sana apaçık bir fetih ihsan ettik) ibaresi ve Saff Sûresi’nin 13. âyeti olan “nasrun 
minallahi ve fethun karîb” (yardım Allah’tandır ve fetih yakındır) ibaresi sıkça rastlanan me-
tinlerdendir. (Resim 3) Bu ayetlerde, fethi müyesser olacağı müjdelenen beldenin Mekke ol-
duğu tefsirlerde yer almaktadır. Bununla birlikte, Müslümanların fethetmek istedikleri bütün 
diğer beldeler için de “nusret-i ilahi”den nasipkâr olacakları ihtimalden hâlî değildir.

Klasik hilye metninin yeni bir tasarım anlayışıyla ve kûfî yazıyla tasarlandığı bir başka eserin 
merkezinde Mescid-i Nebevi’nin kubbe-i hadra kısmının minyatürü yer almaktadır. Hilyenin 
metin kısmı ise bu merkezden başlayarak dışa doğru çapı genişleyen daire biçimindeki satır-
lara yazılmıştır. (Resim 4) Kubbe-i hadra minyatürlü bazı hat eserlerinde ise Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in isimlerinden olan Ahmed, Mahmud, Muhammed ve Mustafa isimleri celî sülüs hat 
ile istiflenmiştir.2 (Aşk-ı Nebi, 2013)

1  Lisan-ı Hat İle Aşk-ı Nebî, Ankara, 2012

2  Aşk-ı Nebi, 2013: Aşk-ı Nebî Sanat Olunca, İstanbul
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Ahzâb Sûresi’nin 40. âyeti olan “Muhammed (a.s), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası 
olmamıştır. Fakat Allah’ın Resûl’ü ve Nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi en iyi bilen-
dir.” manasındaki “Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâliküm, ve lâkin rasûlallâhi 
ve hâteme’n-nebiyyine, ve kânallâhu bi külli şey’in ‘alîmâ” ibaresinin sülüs hattıyla kubbe 
eteği yazıları şeklinde istiflendiği ve onu etrafına ise Necm Sûresi’nin ilk on âyetinin yine 
aynı tarzda istiflendiği bir diğer eserin merkezine de Mescid-i Nebevî minyatürü yapılmıştır. 
Bu eserde bahsi geçen yazıların etrafına karalama şeklinde hilye metni dağıtılmış; harflerin 
nokta cinsinden ölçüleri farklı renkte mürekkeple belirtilmiştir. 3

Renkli karalama formunda bir hilye tasarımında ise kelime aralarındaki bütün boşluklar 
renkli noktalarla doldurulmuş; hilâl kısmı yine karalama tarzında kelimeler ve noktalar ile 
meydana getirilmiş; orta kısımda keza karalama şeklinde Mescid-i Nebevî kubbe-i hadra-
sı ve minaresi şekillendirilmiştir. Bu şeklin nerdeyse tamamı “Muhammed” ismiyle doldu-
rulmuşken sadece kubbe kasnağı kısmı “Allah” lafızlarıyla doldurulmuştur. (Resim 5) Ancak 
bu farklı tasarım, Allah lafızlarının Muhammed isimlerinin altında kalmayacak şekilde tadil 
edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Mavi zeminli gökyüzü kısmında ise yine İsm-i Nebi’ler yıl-
dız şeklinde yazılmıştır. Bu kelimenin yazılış şeklinin yıldız sembolünü andırması sebebiyle 
gökyüzüne de aynı isimlerin yazılması tercih edilmiş olabilir; fakat “ashabî ke’n-nücûm…” 
(ashabım yıldızlar gibidir…) hadis-i şerîfine atfen buraya hulefâ-i râşidîn (çehar yâr-ı güzîn) 
veya aşere-i mübeşşere isimleri de yazılabilirdi. 4

2.Hat Sanatında Kudüs
Kudüs denilince ilk akla gelen yapı elbette Mescid-i Aksâ’dır. Müslümanların ilk kıblegâhı 
olan bu kutsal mekân, İsrâ Sûresi’nin ilk âyetinde de zikredilen mescittir. Söz konusu âyetin 
ibare olarak seçildiği muhtelif hat eserleri olmakla birlikte bunlar içerisinde en güzellerin-
den biri Hattat Müsenna el-Ubeydî tarafından tasarlanan celî sülüs levhadır.

“Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen mine’l-Mescidi’l-Harâmi ile’l-Mescidi’l-Aksa’llezî bâraknâ 
havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehü hüve’s-semîu’l-basîr” (âyetlerimizi göstermek için, 
kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten 
Allah, bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir) âyeti 
bu levhada dairevî bir alana yazılmış olup ibaredeki “havlehû” kelimesinin lâm harfinden 
he harfine geçiş kısmı daire şeklinde keşidelendirilerek yazıyı çevrelemiştir. Havl, mescid (2 
kere), sübhan ve biabdihî kelimelerindeki toplam beş küplü harf alttan yukarıya ve yanlara 
doğru nizamî ve simetrik bir denge ile yerleştirilmiştir. Alt kısma ise hilâl formuna benzer bir 
satır üzerine “linuriyehu” kelimesinden âyetin sonuna kadarki kısmı yazılarak dairevî tasarı-
ma adeta bir kaide yerleştirilmiştir. (Resim 6)

Cim, ha, hı, ayn ve ğayn harflerinin küplü şekilleri, kendine mahsus estetik duruşlarıyla ilginç 
tasarım esprileri yapmaya elverişli olduğundan hattatlar bu küplü harflere ziyadece rağbet 
göstermişlerdir. Hakikaten bu harfler tasarımda odak noktası teşkil ettikleri için, doğru yere 
konumlandırıldıkları zaman, harf bünyeleri itibarıyla da kusursuz yazıldıklarında çok güzel 
istifler ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Ancak bir tasarımda dengenin illâ ki küplü harflerle 
sağlanması şart değildir. Keşideler, ma’kûs ya gibi harfler, şakülî harfler, çanaklar, kâseler, diş-

3  Lisan-ı Hat İle Aşk-ı Nebî, Ankara, 2012

4  Lisan-ı Hat İle Aşk-ı Nebî, Ankara, 2012
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ler, serenler, kuyruklar vs. unsurlar da istif esprileri için kullanılabilir. Nitekim bazı tasarımlar-
da küplü harflerin simetrik veyahut aynı hizada tutulması gereğinden fazla önemsendiği için 
kelimelerin genel âhengi veyahut teşrifat sırası bozulabilmektedir. Dolayısıyla, şayet zorlama 
olacaksa derhal yöntemi değiştirip başka bir istif dengesini aramaya koyulmak lâzımdır. 

 

3.Hat Sanatında İstanbul
İstanbul, tarih boyunca şairinden musikîşinasına, hattatından minyatür sanatkârına varınca-
ya kadar sayısız hüner erbabını derin tesirler altında bırakmış olduğu için bu övülmüş şehirle 
alâkalı birçok sanat eseri vücuda getirilmiştir. Şehirle bağlantısı olan bazı âyet-i kerimeler, 
hadis-i şerifler ve şiirler muhtelif hat eserlerine farklı şekillerde tezahür etmiştir. Sebe’ Sûresi 
15. ayette geçen “Belde-i Tayyibe” (güzel belde) tabiri konuyla bağlantısı kurulan ibareler-
dendir. Âyetin bu kısmının yalnız başına ma’kılî olarak ve modern bir yorumla tasarlandığı 
örnekler olduğu gibi, devamındaki “ve Rabbün ğafûrun” kısmının da ilave edilerek yazıldığı 
klasik celî sülüs istiflere de rastlanmaktadır.

Fetih Sûresi’nin ilk âyeti olan “İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ” (Şüphesiz biz sana apaçık 
bir fetih verdik) ibaresi, hat sanatında en çok karşılaşılan metinlerden biridir. Bu âyetin celî 
sülüs örnekleri olduğu gibi tuğra şeklinde yazılanları veyahut “yazı-resim” türüne giren, cami 
şeklinde nümûneleri de vardır.

Hadis-i şerif olarak ise İstanbul ile ilgili olarak şu meşhur rivayet çokça yazılmıştır: (Resim 7) 
“Letüftehanne’l-Kostantıniyye. Veleni’me’l-emîru emîruha veleni’me’l-ceyşu zalike’l-ceyş” (İs-
tanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır; onu fetheden 
asker ne güzel askerdir!)5

Merhum Hamid Aytaç’ın, ortasında Fatih Sultan Mehmed Han tuğrası olan ve etrafına dairevî 
olarak yukarıdaki hadis-i şerif ile aşağıdaki Farsça beyti sülüs hattıyla karşılıklı olarak yazdığı 
(Resim 8) güzel bir eser mevcuttur. 6Sözkonusu beyit şu şekildedir:

Bûm nevbet mîzened ber târım-ı Efrâsiyab

Perdedarî mîküned der kasr-ı Kayser, ankebût

(Baykuş, Efrasiyab’ın kapısında nöbet tutar; örümcek de Kayser’in sarayında perdecilik yapar)

Bu kompozisyonda hadis ile beyit arasına daha ince bir kalemle “Belde-i Tayyibe” ayeti de ya-
zılmıştır. Mezkûr hadisin celî sülüs, celî divanî veya ma’kıli hat çeşitleriyle ve başka hattatlar 
tarafından yazılmış örneklerine de rastlamak mümkündür.

Ali Toy tarafından yansımalı bir makılî kompozisyonla hem modern hem klasik imkânların 
değerlendirildiği bir çalışma, (Resim 9) bu müjde hadisinin İstanbul şehir silueti şekline bü-
ründüğü nadide örneklerdendir.7

Celî divanî bir başka kompozisyonda yazının genel şekli ile kılıç formu arasında benzerlik 
kurulmuş ve muharebenin, zaferin, adaletin ve fethin sembolü olan kılıç resmi yazının altına 
yapılmıştır. 8

İstanbul ile ilgili şiirler yine hat sanatında muhtelif istiflerle değerlendirilerek yeni bir sanat 

5  Erguvan ve İstanbul, Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2010

6  Subaşı, M. Hüsrev, Diyarbakırlı Hattat Hâmid Aytaç, İstanbul, 2013

7  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

8  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011
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boyutuna taşınmıştır. İbare olarak en çok, aşağıda örnekleri verilen şiirler veya mısralar ya-
zılmıştır. 9

 Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

 Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

 Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

 Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

 Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,

 Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

 Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yada

 Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Yahya Kemal Beyatlı’ya ait yukarıdaki dörtlüklerin yazıldığı bir hat eseri nesih hattıyla bir 
diğeri ise divanî hattıyla alt alta satırlar halinde yazılmıştır. 10

Hattat Fuat Başar tarafından, ironik diyebileceğimiz bir metin Beyatlı’nın şiirine nazîre 
bâbında düşünülmüştür. Bu eserde “sana hiç tepeden bakmadım ey aziz İstanbul” ibaresi iki 
satır halinde sülüs hattıyla yazılmıştır. (Resim 10) Yazının üst kısmında ise Kız Kulesi, Ayasofya 
ve Sultanahmet Camii içerikli bir İstanbul minyatürü yer almaktadır.11

Nedîm’in aşağıdaki meşhur mısralarının celî ta’lîk hattıyla iki satır halinde yazıldığı levhalar-
dan biri siyah mürekkeple klasik kâğıda diğeri lâ’l rengi mürekkeple ebru üzerine yazılmıştır. 
12

Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır 
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

Nedîm’in bu beytinin devamındaki  beyitle birlikte ma’kılî olarak tasarlandığı bir levha ise 
(Resim 11) Ali Toy tarafından hem modern hem klasik unsurların bir arada olduğu ilgi çekici 
bir çalışmadır:13

Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır

Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır 

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında 
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

9  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

10  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

11  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

12  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

13  Erguvan ve İstanbul, Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2010
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Dört satırlık sülüs bir diğer yazıda aşağıdaki dörtlük tercih edilmiş; yazının etrafına ise cetvel 
çekilerek erguvan rengi bir battal ebrû yapıştırılmıştır: 14

 Ne kadar var ise aksam-ı hüner

Hep Stanbul’da bulu revnak u fer

Nakş u tasvîr u hutut u tezhib

Hep Stanbul’da bulur ziynet ü zîb

    

Aynı şiirin mail ta’lik ile yazıldığı bir başka levha da mevcuttur. Bu mısraların iki yanına 
“Belde-i Tayyibe” ve “İstanbul” ibareleri ince kalemle yazılmıştır.

Yine mail olarak ta’lîk hattıyla, Necip Fazıl Kısakürek’in şu dörtlüğü yazılmıştır:

Çiçeği altun yaldız,

Suyu telli pulludur

Ay ve Güneş ezelden

İki İstanbulludur

 

Resim-yazı kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir levhada ise yine Necip Fazıl’a ait olan 
şu mısralar günbatımında İstanbul (tarihî yarımada, cami) silueti şeklinde düşünülmüştür:

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar 

  

Baş tarafındaki tuğra formu içerisine “Erguvan ve İstanbul” ibaresinin yazılmış olduğu, altına 
da Yusuf Dursun’a ait aşağıdaki mısraların dört satır sülüs halinde yazıldığı Mehmet Memiş’ 
ait bir diğer levhada ise erguvan rengi ve yeşil mürekkep kullanılarak adeta erguvan mevsi-
minde şehrin renkleri anlatılmaya çalışılmıştır:15

İstanbul’da bir erguvan akşamı

Gurûbun rengini çekdim içime

Boğazda suların o gül endamı

Çevirdi ruhumu binbir biçime

  

Başında tuğra bulunan ve İstanbul ile alâkalı olan bir başka eserde, Fatih Sultan Mehmed 
tuğrası altına sülüs hattıyla, Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olan şu mısralar klasik bir şekilde ya-

14  Erguvan ve İstanbul, Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2010

15  Erguvan ve İstanbul, Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2010
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zılmıştır: 16

Çık tayy-ı zaman et açılır her perde

Bir devir geçir istediğin her yerde

Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım

İstanbul’u fethettiğimiz günlerde

Sadece “İstanbul” isminin, bu şehrin sembol çiçeği “lâle” şeklinde, (Resim 12) celî divanî hat-
tından stilize edilerek tasarlandığı bir çalışma 17Fatih Özkafa tarafından yapılmış; daha sonra 
yine aynı hattat tarafından bu tasarımın karalama tarzında ve “İstanbul’da Bahar” (Resim 13) 
adıyla iki renkli bir kompozisyonu yapılmıştır.18 Bahsi geçen “İstanbul” tasarımı olsun başka 
hattatlara ait muhtelif tasarımlar olsun, zaman zaman bazı genç kuşak hattatlar tarafından 
kendi imzalarıyla kendi eserleriymiş gibi yeniden üretilmektedir. Hattâ böyle çalışmalarıyla 
İsmek hat yarışmasına katılıp ödüle lâyık görülen isimler bile tespit edilmiştir. Sanat gelene-
ğimizde bu nevi durumlarda, “taklit etti” manasına gelen “kalledehû” şeklinde imza koymak 
usûlü olduğu halde günümüzde bu hassasiyete maalesef bazen riayet edilmemekte ve bu 
nevi durumlar jüri hey’etinin dahi gözünden kaçabilmektedir.19

Ortasına İstanbul Boğazı’nın çini ile yapıldığı, boğazın iki tarafına da bütün Osmanlı padi-
şahlarının isimlerinin sülüs hattıyla klasik karalama kompozisyonunda yerleştirildiği, Fatih 
Özkafa’ya ait bir diğer İstanbul konulu hat eseri 105x75 cm ebadında olup (Resim 14) bu 
eserde harf gözlerindeki turkuaz ve mercan kırmızısı çinilerle birlikte yaklaşık 75 parça çini 
farklı bir teknikle ortaya çıkarılmıştır. 20

“Şehirlerin sultanı ey güzel İstanbul” ibaresinin Boğaziçi Köprüsü formunda celî sülüs hat-
tıyla tasarlandığı bir hat eserindeki keşideli ve makûs “ya” harfleri köprü şeklini oluşturan 
unsurlar olarak tasarıma hizmet etmiştir. 21

4.Hat Sanatında Sakarya
Sakarya (Adapazarı) şehrine adını veren Sakarya Nehri’nin metafor olarak kullanıldığı ve 
bir marş mahiyetinde dillere destan olmuş olan “Sakarya Türküsü”, hat eseri olarak kaleme 
alınmış şiirlerden bir başkasıdır. “Vefatının 30. Yılında Hat Sanatıyla Üstad Necip Fazıl” isimli 
proje kapsamında hazırlanan bu eser, yan yana üç Mushaf sahifesi şeklinde tasarlanmış ve 
Elif İlter tarafından nesih hattıyla yazılmıştır. 22

16  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

17  Özgün Hat Sergisi Kataloğu, İstanbul, 2012

18  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

19  İstanbul ve Sanat, İsmek 2013 Branş Yarışmaları Eserleri Kataloğu, İstanbul.

20  Geleneksel Türk Kitap Sanatları Bugünün Ustaları (Traditional Turkish Book Arts Masters of Present), İstanbul.
 Bugünün Ustaları 2011 Takvimi, İstanbul.

21  İstanbul’un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011

22  Hat Sanatıyla Üstad Necip Fazıl, Konya, 2013



206

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

5.Hat Sanatında Şanlıurfa
Şanlıurfa denilince elbette akla ilk olarak Hz. İbrahim (a.s.) gelmektedir. Hz. İbrahim (a.s.) 
ile ilgili olarak da Enbiyâ Sûresi’nin 69. âyeti olan “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve zararsız 
ol, dedik” mealindeki “Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ İbrâhîm” âyetini zikretmek 
gerekir. Hz. İbrahîm’in ateşe atılması ve ilahî irade ile ateşin onun için serin ve güvenli bir 
yer oluvermesi hadisesini anlatan bu âyetin dairevî formda celî sülüs hattıyla Davut Bektaş 
tarafından yazılmış güzel bir nümûnesi bulunmaktadır. (Resim 15) Hattat Hüseyin Öksüz de 
aynı âyeti bir başka istifle yazmıştır.

Ayrıca, aynı âyetin Nurullah Özdem tarafından sülüs hattıyla tasarlandığı bir başka eser var-
dır. Bu eserde hat, minyatür ve tezhip sanatları bir arada yer almıştır. Âyetin yazıldığı dairevî 
alanda,  Hz. İbrahim’e güllük gülistanlık oluveren mekânın tezhiple anlatılmaya çalışıldığı 
görülmektedir. (Resim 16) Üst tarafta Hz. İbrahim’in Allah’a tevekkül ediş ifadesi olan “hasbi-
yallahu lâ ilahe illâ Hû, ‘aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-‘arşi’l-‘azîm” duası yazılmıştır. Eserin 
orta kısmına ise Yûnus’a izafe edilen şu mısralar iki satır halinde yazılmıştır:

İbrahîm’e Nemrûd odın ışkdır gülistan eyleyen

Işkdan çûn ayırdı bir nazar gülzâr oldı nâr olmadı

Sonuç
Bu çalışmanın konusuyla alâkalı olarak incelediğimiz eserlerden hareketle şu neticelere ula-
şılmıştır: 

Genellikle, hangi konuyla ilgili olursa olsun, bir hattat öncelikle o konuyla doğrudan veya 
dolaylı olarak bağlantısı olan bir âyeti yazmayı tercih etmektedir. Âyetlerden sonra da tabiî 
olarak hadis-i şerifler tercih edilmektedir. Bunlarda başka, şiirler ve “kelâm-ı kibar”lar hat sa-
natında sıkça müracaat edilen ibarelerdendir. 

Yazı çeşidi olarak başta sülüs ve celî sülüs olmak üzere ta’lik, celî ta’lik, celî divanî, kûfî, ma’kılî, 
nesih, icaze gibi diğer yazı nevilerine de şehirlerle ilgili hat eserlerinde rastlanmaktadır.

Tasarımlarda bazen şehrin coğrafi şekli, silueti, bazen de önemli mimari eserleri ana unsur 
olarak değerlendirilmiştir. Birtakım ibarelerin muhteviyatıyla paralellik arz eden şekiller yine 
tasarımlarda esas alınmıştır.

Hat eserleri bazen sade olarak bazen de tezhip, minyatür veya ebru ile birlikte sunulmuş-
tur. Eserlerin nerdeyse tamamında hattat imzası mevcuttur. Bazılarında müzehhip imzası da 
görülmektedir. Yine çoğu tasarım özgün olmakla birlikte istisnai olarak taklidî eserlere de 
rastlanmıştır.Şehir konulu hat eserleri içinde en çok Mekke, Medine ve İstanbul ile alâkalı 
eser tespit edilebilmişken Kudüs, Şanlıurfa ve Sakarya ile ilgili münferit eser örneklerinin 
verildiği de görülmüştür. Özellikle İstanbul konulu hat eserlerinden birçoğu projeler kapsa-
mında ortaya çıkarılmıştır.
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Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri

Fatih Özkafa

Özet

Doğduğu, yaşadığı veya kendisini kalben yakın hissettiği şehirle ilgili olarak sanatkârların farklı ifade biçimle-
riyle eserler verdiği malûmdur. Şehir sevgisi, şairde şiir olarak tecelli ederken ressamın fırçasıyla resim halinde, 
hattatın kalemiyle de bambaşka bir hüviyet kazanarak zuhur edebilir. Nitekim geçmişten günümüze pek çok 
hattat, tutkuyla bağlandıkları şehirlerle ilgili ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri, en güzel mısraları veya başka 
ibareleri birer hat eserine dönüştürerek bu muhabbeti tebellür ettirme ihtiyacı duymuştur. 

Bir şehri sevmenin dini inançlarla, millî hissiyatla ilişkisi olabileceği gibi coğrafî, kültürel, tarihî vs. zenginlikler-
le de alâkası bulunabilir. Meselâ İslâm âleminde Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul gibi şehirlerin diğer şehirlere 
nispetle ayrıcalıklı birer mevkie sahip olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Erken İslâm döneminden günü-
müze kadar, bilhassa adı geçen şehirlerin tasvir edildiği minyatürler, nakışlar, resimler sayılamayacak kadar 
çoktur. Keza,  şehirlerle ilgili hat eseri de oldukça fazladır. Bu tebliğde, muhtelif hattatlar tarafından farklı yazı 
çeşitleriyle ve birbirinden farklı tasarım alternatifleriyle verilmiş olan hat eserlerinden dikkate değer örnekler 
üzerinde durulacaktır. Bu eserler incelenirken, yazının muhteviyatı, tasarım incelikleri, metin-şekil ilişkileri ve 
sair estetik hususiyetleri hakkında tahliller yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar kavramlar: Şehir, hat sanatı, estetik, tasarım, sanat
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Cumhuriyet Dönem Türk Şiirinde, 
Şehir Karşısında Görülen Çiftdeğerlilik 
Duyumunun Psikanalatik Temelleri 

Cafer Şen
Doç. Dr. , Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Kentte/kültürel, simgesel alanda yaşayan şair, “Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince”1 
dizesinde Freud’u doğrularcasına kültürel alanı bir arada tutan Eros’un cinsellik ve yaşam 
içgüdü ve dürtülerinin hazzının, Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtülerinin hazzına göre 
çok daha kıt olduğu gerçeğini cesurca dile getirir. Hatta şair, “Hasret çekerek uğrunda ölmek 
kolaydı”2 kullanımıyla Freud’un Haz İlkesinin Ötesi’nde olanın da Thanatos’a ait ölüm içgüdü 
ve dürtülerinin hazzı olduğunu ilkesini de doğrular. Çünkü şiirin bir diğer “Vaslınla da dinmez 
yine bağrımdaki ağrı”3 dizesinde Eros’un yaşam/cinsellik dürtü ve güdülerinin ötesinde daha 
hazcı olarak ölüm tanrısı Thanatos’un dürtü ve güdülerinin bulunduğu ortaya konur. Haz 
burada yaratılmadan önceki konumu veya değişmezlik durumunu imlediğinde şair için 
hazzın mutlağına ulaşmak ancak ölümle mümkündür. 

Sigmund Freud’un hem kişisel hem de kültür çözümlemelerinde, gerçeklik ilkesi ile haz 
ilkesinin hem birbirine olan zıtlığı, savaşımı ve çatışması hem de birbirini var etme diyalektiği 
çok net görülür. Çünkü haz ilkesinin doğal sınırı gerçeklik ilkesidir (Maccannel 2015: 
89). Freud’un “ruhbilim ötesinin uygarlık ve barbarlık, ilerleme ve acı çekme özgürlük ve 
mutsuzluk arasındaki iç bağıntının korkunç zorunluluğunu açığa sermek ve sorgulamak için 
sürekli yinelenen bir girişimdir.-bir bağıntı ki kendini sonunda Eros ile Thanatos arasındaki 
bağantı olarak açığa vurur” (Marcuse 1998: 35). Burada kültürel alanda hazzın yaşanması 
ve mutlak doyumunun özgürlüğü, aslında bir özgürlük yokluğunun ışığında ve kültürel 
kısıtlamanın aydınlığında görünür, çünkü arzunun talebiyle “bu talebi cevaplayan tatmin 
arasında ilişkinin içerdiği uyumsuzluk” vardır (Zupancic 2011: 126). Bu noktada doğadan 
ayrılıp kültürel alanda yaşamanın bedeli, hazzı kısıtlamayı ve mutlak doyuma ulaşmamayı 
gerektirir. 

Ama hazzı da doğadan kültüre geçişle birlikte ortaya çıkan yabancılaşma fenomeni 
vareder; çünkü “doğa aslında haz filan tanımaz. İhtiyaçların karşılanışıyla sınırlar kendini. 
Yüceltilmemiş duygulanımlardaki hazların toplumsallığı yüceltilmişlerdekinden az değildir. 
Haz yabancılaşmadan kaynaklanır”4 Fakat Zizek, doğanın yabancılaştırılması sonucunda 
ortaya çıkan kültürel alanda, hazzın engellenmemesi durumunda kendi “pratiğin 

1  Atsız, (1977), Ruh Adam, İstanbul, Ötüken Yayınları, s.245.

2  Atsız, (1977), Ruh Adam, İstanbul, Ötüken Yayınları, s. 245.

3  Atsız, (1977), Ruh Adam, İstanbul, Ötüken Yayınları, s. 245.

4  Horkheimer, Max-Adorno, W. Theodor, (1995), Aydınlanmanın Diyalektiği, (çev. Oğuz Özügül), İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 
s. 123.
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‘kendiliğinden’ kendi kendini yok etme pathosuyla dışsal rütüel mantığı (kurallara uymak) 
arasında ebedi bir salınım olmasını” yasaklayacağını ve böylelikle hazzın nihayetinde 
“sahte sonsuzluk” alanına yönelerek kendini ortadan kaldıracağını ileri sürer (Zizek 2014: 
13). Haz burada doğal ihtiyaçların karşılanması esnasında sürekli doğa(l)ın yabancılaşması 
ve dolayımlanmasıyla ortaya çıkan artı bir değer olarak görülür. Kültürel alanda insanın 
haz alması “paradoksal bir şekilde aslen doğallıktan çıkmış (yani doğal kendini koruma 
amaçlarından ve/veya başka, ilave bir tatminden etkilenmeyen saf bir ihtiyaç mantığından 
uzaklaşmış) dürtülerin yapay bir şekilde doğallaştırılmasıdır” (Zupancic 2011-a: 19). İşte 
bu noktada doğadan kültüre geçişle ortaya çıkan yabancılaşma, Eros’un cinsellik/yaşam 
içgüdü ve dürtülerinde artı bir değer olarak hazzı doğurur. Fakat doğa(l)dan yabancılaşma 
üzerine kurulan kültürel alanda, Eros’un cinsellik/yaşam içgüdü ve dürtülerinde artı bir 
değer olarak işleyen haz engellerle karşılaşmazsa mutlak doyuma ulaşmak için kendini yok 
eder. İşte burada Eros’un cinsellik/yaşam içgüdü ve dürtüleri diyalektik olarak Thanatos’un 
ölüm içgüdü ve dürtülerini vareder. Bu durum şiirde, doğa/imgesel alan karşısında yer alan 
kültürel/simgesel alan/şehir/kent metafor ve imgeleriyle ortaya konur. Örneğin Turgut 
Uyar’ın “Ormanın uğultusu eşittir kentin uğultusuna belki/ fazladır bile kentin susuna busuna 
(Turgut Uyar 2008: 395) ve “ellerin boyalı da olsa kentten de gelsen dağdan değilsin dokunma 
yüreğime (Turgut Uyar 2008: 468) dizelerinde doğaya ait imgeler yaşam ve cinselliğin 
tanrısı Eros’un, kente ait imgeler ise ölüm tanrısı Tahantos’un içgüdü ve dürtülerini ortaya 
koyar. Benzer karşıtlık Cemal Süreya’nın“Bende tarçın sende ıhlamur kokusu/ Az mı dolandık 
Başkentin sokaklarında5 dizeleriyle verilirken Thanatos’un mekânı olan kentte, şairin, Eros’un 
yaşam ve cinsellik içgüdü ve dürtülerini hala taşıdığı gerçeği dile getirilir. Cahit Zarifoğlu 
bir adım daha atarak “Bir vakit diye anlatılır o zaman/ Dağ ve şehir diye bölünmüştü insan”6 
dizelerinde insanın, yaşam/cinsellik/dağ karşısında ölüm/şehir gibi karşıtlık içeren iki çeşit 
içgüdü ve dürtü alanında yaşadığını ileri sürer. Hâlbuki bu yazının ileriki bölümlerinde 
gösterileceği üzere Eros ve Thantatos birbirinden farklı iki çeşit içgüdü ve dürtüler alanını 
değil sürekli birbirine dönüşebilen içgüdü ve dürtüleri alanlarını imler. Çünkü Freud, haz 
ilkesinin gerçeklik ilkesine dönüşümünü açıklarken aynı zamanda libidonun dönüşme 
basamaklarının da gösterir. Bu durumda libido, haz ilkesinden gerçeklik ilkesine yol 
alırken aslında aynı zamanda haz yüklü nesneleri sürekli Thanatos’un ölümün içgüdü ve 
dürtülerinin kucağına iter. Bu noktada yaşam boyu yol alındığında “bir anlamda her şey 
ölüdür, çünkü ben’in varlığını korumak için aldığı yol, her canlının kendi ölümünün peşinde 
olduğu dolambaçlı bir yoldur. Başka bir anlamda her şey yaşamdır, çünkü narsizmin kendisi 
bir Eros figürüdür. O zaman da Eros her şeyin varlığını koruyandır” (Ricoeur 2006: 255). Bu 
durumda Eros yaşamda sadece çok kısa olarak sınırlı bir şekilde Thanatos’a direnir. 

Bu nedenle Jacques Lacan, genelde özne, özelde ise şairin mutlak tatmin ve doyum alanına 
bir daha ulaşamayacağının altını çizer. Lacan’a göre haz ve arzunun İmgesel alanına varmak 
imkânsızdır. Bu imkânsızlığı şair/insan da bilmektedir. Şair, mutlak tatmin ve doyuma 
ulaşmanın imkânsızlığını yasağa dönüştürür. Böylelikle her arzuladığına ulaşılabileceğine 
dair tüm güçlü ve kadri mutlak olduğu yönündeki narsistik duyumlarını her daim 
koruyabileceğine inanır. Aslında burada göz ardı edilen gerçek, şairin de diğer insanlar gibi, 
kendi gerçeğine ait imgelerin bulunduğu mutlak doyum ve haz alanına yabancılaştığıdır. Bu 
yabancılaşma fenomeninin yapısal nedeni Lacan tarafından bebeğin psikolojik dünyasını 

5  Cemal Süreya (2003), Sevda Sözleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 139.

6  Cahit Zarifoğlu , (2011), Şiirler, İstanbul, Beyan Yayınları, s. 380.
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karakterize eden orijinal ikili ‘anne-çocuk’ ilişkisine atfedilir. Çocuk psikolojik olarak üçlü bir 
dünyaya-anne, baba, çocuk- dâhil olmaya davet edildiğinde her şey değişir. Çocuk babanın 
araya girmesiyle, annenin, isteği olmadığının farkına varır. Lacancı terimlerle ifade edilirse, 
çocuk, annenin arzusunun başka bir yerde-babada olduğunu fark eder ve annede bu kadar 
büyük ilgi oluşturan baba-figüründe neyin gizli olduğunu bulmaya çalışır: “Anneden gelen 
sinyalleri kullanarak onun babada ilgisini cezbeden işareti tahmin etmeye çalışırlar. Bu 
işaretle özdeşleşerek çocuklar kendi ideal egolarını (ideal ego) bir ego idealine (ego ideal) 
dönüştürürler. Böylece imgeselden simgesele doğru yol alırlar. Bu yeni öznel konumdaki 
çocuklar kendilerinin olmak istedikleri şey olmadıklarını kabullenirler. Kendilerini yarılmış 
kişilikler olarak kurarlar ve oldukları şey ve olmayı arzuladıkları şey arasında bir aralık/açıklık” 
olduğunu kabullenirler.7 Bu noktada özelde insan genelde ise şairin vardığı alan, ben-ideal’in 
mekânı kültürel alandır. Lacan’ın yukarıda psikanalitik kuramla açıklamış olduğu “ideal-
ben”den “ben-ideali”ne doğadan-kültüre, imgeselden-simgesele, öznellikten-nesnelliğe 
geçiş yolculuğu genelde insanın özelde ise şairin kendini tanıma yolculuğudur: “Akçaburgaz 
bir küçük kentti/ Küçük evleri olan bir kentti/ Yalnızdım inceydim kendi kendimeydim/ Kalktım bu 
büyük kente geldim/ …….tozlarla böceklerle kalktım geldim/ Yalnız sedef kabuklarla geldim/ 
kenttir toprak çanaklardan ayrıldım/ …….Yalnızlığım sığmadı kente/ çünkü dağlara alışıktı 
bana alışıktı/ Birden evlere sokaklara çarptı Büzüldü çirkinleşti kıvrıldı/ Çünkü kentlerin yalnızlığı 
korkaktır/ Sonra ben kalktım bu büyük kente geldim/ Çünkü kişi büyük kentlere de gelmeli/ Kendi 
güzel yalnızlığı için gelmeli/ Kalktım bu büyük kente geldim” (Turgut Uyar 2008: 166-168)

Hegel, kişinin kendi kendinin bilincine ulaşması için doğadan-kültüre, öznellikten-nesnelliğe 
yol almasını olmazsa olmaz olarak şart koşar. Fenomenolojiyi kullanan hemen hemen bütün 
felsefeciler “kendinde varlık” kategorisinde kendini bilen bir bilinç olmadığının altını çizerler. 
Bu durumun yukarıdaki şiirde göstereni “kendi kendimeydim” ifadesidir. Kendi kendiliğinde-
kendinde olan varlık kendi bilincinde değildir. Onun kendinin bilincine gelmesi için bu 
kendinde varlık alanından çıkması, kendi için varlık kategorisine geçmesi gerekir. Bu 
geçişin yukarıdaki dizelerde göstereni ise insan “Çünkü kişi büyük kentlere de gelmeli/ Kendi 
güzel yalnızlığı için gelmeli” kullanımıdır. Bu noktada kültürel/simgesel alan şairin, kendinin 
bilincinin farkında olma alanıdır. Bu alanda şairin “Şehir bizim ansızın yitişimize ne diyecektir”8 
dizesinde sızlandığı durumda yitip giden kendi bilincinin farkında olmayan kendinde 
varlıktır. 

Başlangıçta içgüdüsel ve dürtüsel olarak herhangi bir kategorik ayrım tanımayan ve 
değişmezlik hazzı içinde bulunan insan, ancak doğasını evirerek ve değişmezliği değişirliğe 
dönüştürerek özne olur. Bu dönüşüm sadece içgüdü ve dürtüsel amaçları değil değerleri 
ve anlamları de değiştirir. İnsan “ideal-ben”den “ben-ideali”ne, kültürden-doğaya, dişilden-
erile, dolayımsız algıdan-dolaylı algıya, öznellikten-nesnelliğe, bilinçsizlikten-bilinçliliğe 
geçerken amaçlar ve değerler “doğrudan doyumdan-ertelenmiş doyuma, hazdan-
hazzın kısıtlanmasına, sevinçten (oyun)-zahmete (çalışma), alıcılıktan-üretkenliğe, baskı 
yokluğundan-güvenliğe” yönünde hareket eder(Marcuse 1998: 32). Bütün bu sert ve 
acımasız dönüşe rağmen özne, geçtiği bu alanda ideal-ben’ine, imgesel alana bütünüyle 
yabancılaşmasını önleyen bağlarla bağlıdır. Bu ‘bağ’ şiirde genellikle doğa imgeleri ve ‘çocuk’ 
metaforuyla ortaya konur: “Ben Leylâ gibi güneş doğarken uyanamam/ Şehir gece gündüz 

7  Eecke, Wilfred ver, (2009), “Lacan’ın Kompleks Psikoz Kuramına Dair Kuramsal ve Teropötik Çıkarımlar”, (çev. Berkey Er-
söz), MonoKL, İstanbul. Sayı VI-VII, s. 423.

8  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları,  2013.



219

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

benim içimde uyur/ Leylâ’yı götürüp Londra’nın ortasına bıraksam/Bir bülbül gibi yaşamasını 
değiştirmez çocuktur”9 

Haz ve arzu alanına ait ‘çocuk’ metaforu, eril kültürel/simgesel alana geçişle terk edilmek 
zorunda kalınan dişil imgesel/doğa alanına aittir. İmgesel alandan simgesel kültürel alana 
geçerken amaçlar ve değerler belirtilen yönden değiştiğinden bunların nesneleri de 
farklılaştırır. Çocuk gibi imgesel alanın hazcı özneleri ve haz yüklü nesneleri, kentte eksik haz 
taşıyan özne ve nesnelere dönüşür. Bu nedenle birincil sürecin imgesel haz nesnelerinden 
ikincil sürecin kültürel haz nesnelerine geçiş yaralayıcı, acı verici, haz ve zevki ketleyecidir. Bu 
noktada aşağıdaki dizelerde görüldüğü gibi geçmişi muhafazaya çalışmak veya yüceltmek 
aslında birincil imgesel sürecin haz ve arzu yüklü nesnelerini ikincil süreçte diriltmek 
çabasıdır:“Ne tükenmezdir islâmın şehirleri/ En büyüğünden en küçüğüne/ Hangisini ansam 
eksik kalır/ Sayılmaz güzellikleri iyilikleri/ Kuala Lumpur’dan Darüsselâm’a kadar/ Ve ayrıntılar 
ayrıntılar ayrıntılar/ Merzifon’da sen gördün mü Kara Mustafa Paşa Cami’inde/ Kesik insan başı 
gibi ağlayan yaşlı çınar köklerini”10 

Aslında öznenin/şairin, ikincil sürecin nesnelerinden elde ettikleri haz ve zevk hem eksik hem 
de bu nesneler sürekli bir seçimi gerektirdiğinden sorumlulukla yüklüdür. Bu nedenle ikincil 
sürecin nesnelerini seçmede hem haz hem de varoluş kaygısı vardır. Burada özne bütün 
bu yükleri yüklenmektense birincil sürecin-geçmişin-çocukluk döneminin haz ve arzu yüklü 
nesnelerini yanılsamacı bir şekilde kültürel alanda yaşatmaya çalışır. Freud böylesine bir 
geçmişi yaşatma tavrının gerçeği yansıtmadığını, ikincil süreçte tercih edilen nesnelerin de 
haz ve arzu yüklü olduğunu ortaya koyar. Freud haz ilkesinin gerçeklik ilkesine dönüşümünü 
açıklarken birincil süreçte de, arzu ve dürtünün karşılanmaya çaba harcandığına dikkat 
çeker. Bu çaba aslında imgesel alan/doğadan simgesel/kültürel alana geçerken kaybolmaz. 
İhtiyaçların içinde artı bir yan eklemleme işlevi olarak varlığını devam ettirir. Bu haz ilkesi 
birincil süreçte mutlak-dolu olarak yaşanırken ikincil süreçte eksik olarak vardır. Bu kısıtlama 
esnasında birincil sürecin kısıtlanmamış haz ilkesi kültürel/simgesel alan ile amansız bir 
çatışmaya ve mücadeleye girer. Fakat bu mücadelede özne, doyum ve tatmin ihtiyaçlarının 
tam ve acısız karşılanacağının mümkün olmadığını geç de olsa kavrar. Yaralayıcı olan bu 
deneyimden sonra öznenin yaşamında artık gerçeklik ilkesi haz ilkesinin yerine geçmiş 
olur. Şair ise ikincil süreç olan kültürel/simgesel alanın eksik hazzını istemez. Birincil sürecin 
mutlak ve aynı zamanda ölümcül hazzına yönelir. “Çoklarından düşüyor da bunca/ Görmüyor 
gelip geçenler/ Eğilip alıyorum/ Solgun bir gül oluyor dokununca/ Ya büyük şehirlerin birinde/ 
Geziniyor kalabalık duraklarda/ Ya yurdun uzak bir yerinde kahve, otel köşesinde/ Nereye gitse 
bu akşam vakti/ Ellerini ceplerine sokuyor/ Sigaralar, kâğıtlar/ Arasından kayıyor usulca/ Eğilip 
alıyorum, kimse olmuyor/ Solgun bir gül oluyor dokununca.”11 

Bu dizelerde gösterenler arası yolculuğa çıkan her ihtiyacın artısı olan ‘haz’dır. Lacan’a 
göre hiçbir zaman ve hiçbir özne mutlak manada gösterenler arası yolculuğa çıkan bu haz 
nesnesini/nedenini yakalayamaz ve ele geçirmez. Eksik bir durumda ele geçirildiğinde 
ise bu nesne hem doyumu sağlamaz hem de arzulanmaz duruma gelir. Şiirde bu durumu 
ortaya koyan gösteren zinciri “Solgun bir gül oluyor dokununca” ifadesidir. Burada şair, haz 
nesnesinin/nedeninin ele geçirildiğinde arzusunun nihayete ereceğini “bir gülün solması” 

9  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları,  56.

10  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 217.

11  Behçet Necatigil , (2009), Şiirler, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 211.
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metaforuyla ortaya koyar. Bu noktada haz nesnesinin ele geçirildiğinde solması aynı zamanda 
onun arzulanmasını devam ettirir. Bu nedenle şair, arzu nesnesini gül-bülbül mazmununda 
olduğu gibi yakalamamayı tercih etmektedir. Çünkü ele geçirdiğinde/dokunduğunda arzu 
nesnesindeki haz son bulacaktır. Şair burada solmayan/ele geçirildiğinde arzusu bitmeyen 
bir haz nesnesi arzulamaktadır. 

Aslında gerçeklik ilkesi, haz ilkesinin yerine geçince, hazzın sadece şeklini değil de tözünü de 
değiştirmeye çalışır. Bu hususta hazzın gerçeklik ilkesine göre ayarlanması, Freud ve Lacan’a 
göre içgüdüsel ve dürtüsel doyum ve tatminin öldürücü gücünün yerleşik toplumsal anlam 
ve değerler buyruğu altına alınarak saptırılmasıdır. Gerçeklik ilkesinin ortaya çıkışıyla birlikte 
haz ilkesine bağımlı olan yaşamın olumsallığının karşısındaki içgüdü ve dürtüler dışta 
bırakılarak kültürel özne de kurulmuş olur. Bu özne kendine ve çevresine zarar vermeyecek 
kültürel alandaki kısıtlanmış-hadım edilmiş hazzı yaşamaya çalışır. İyiyi kötüden, doğruyu 
yanlıştan, olumluyu olumsuzdan ayıran yargı yetkisinin dayanağı akıl da gerçeklik ilkesi 
altında gelişir. Böylece haz ilkesinin öldürücü içgüdü ve dürtülerinden kopan bilinçli özne, 
kültürel alanda kendine sunulan hazlar içinde tatmin ve doyumu sağlamaya çalışır. Bu 
durumda özne üzerinde biriken hazzın libidinal arzusu da kültürel alanda duruğa çıkar. 
Çünkü arzu nesnesi ve nedeninin kültürel alandaki eksikliği zıt olarak bu nesne ve nedenin 
libidinal arzusunu arttırır: “Gün gelir bir sürü şey/ Zoruna gitmeye başlar gerçeğin/ Yenilgiler 
de birikir ilenç de/ Kentlerin sarı gözeneklerinde/ Zoruna gitmeye başlar gerçeğin12 Bu noktada 
şairi, gerçeklik ilkesinin eksik hazzı karşısında ayakta tutan kültürel alana olumsuzluk 
taşıyan içgüdü ve dürtüleridir. Bunlar şairin/kültürel öznelerin fantazma, dünyasında ve 
imgeleminde yaşamaya devam ederek toplumsal yapının uyumlu ötekisiyle özdeşleşmeye 
çalışan şairin/öznenin bütünlüğünün haz alanı olan “ideal-ben”den/imgesel alandan 
bütünüyle kopmasını engeller. Böylelikle özne/şair haz ilkesinin olumsuzluk taşıyan içgüdü 
ve dürtüleri sayesinde kültürel alanın ben imgesi üzerinde yabancılaşma fenomenini askıya 
almaya çabalar. Bu durumda şair/özne kendisini, kültürel alanda, hem haz ilkesinin yok edici 
öldürücü uyaranlardan korumaya çalışır hem de bu içgüdü ve dürtü uyaranlarının baskısı 
altında kültürel alan ve gerçeklik ilkesi altında çeşitli boşalım yolları olan ikameler arar. Bu 
noktada ikameler, haz ilkesinin kültürel alan için ölümcül dürtü ve güdülerini eksik de olsa 
boşal(tı)ım görevini yerine getirir. Aslında ikameler haz ilkesi için kültürel düzenlemelerdir. 
Kültürel alan içinde öznenin “ne istekleri ne de olgusallığı değiştirmesi bundan böyle 
kendisinin değildir. Bunlar şimdi onun toplumu tarafından örgütlenmektedirler. Ve bu 
örgütlenme onun kökensel içgüdüsel gereksinimlerini baskılar ve onları tözlerinde 
dönüştürür” (Marcuse 1998: 33). Bundan dolayı haz ilkesinin gerçeklik ilkesiyle yer 
değiştirmesi bireyin psişik gelişiminde yaralayıcı travmaları yaratması ihtimali çok yükseltir. 
Bu değişim çocukluk döneminde başlar ve kültürel alanın kurumları tarafından dayatılırken 
özne adeta gerçeklik ilkesine boyun eğdirilir. Bu boyun eğiş hem toplumsal hem de bireysel 
olarak yaşam boyu her an yinelenerek haz ilkesi üzerinde kurumsallaşmış toplumsal 
egemenliğin otoritesi olarak devam eder. Böylelikle gerçeklik ilkesi “bir kurumlar dizgesinde 
somutlaşır. Ve birey, böyle bir dizge içinde büyüyerek olgusallık ilkesinin gereklerini yasanın 
ve düzenin gerekleri olarak öğrenir, ve onları sonraki kuşağa iletir”(Marcuse 1998: 33). Şair 
kültürel alanda/kentte bu tür bir değer ve anlam iletimine karşı oldukça duyarlı ve dirençlidir: 

12  Cemal Süreya (2003), Sevda Sözleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 172.
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“Bir kez daha söylüyorum üstümüze yağanları/ Uzun eski/ Olumsuz. Güneşlere aykırı/ Haziran 
mintanları. Kopkoyu kent garları/ Alınıp götürülenler. Yerlerine konanlar/ Anladığımız ve./ 
Şaştığımız kalabalıklar. Bir korku/ aşka benzer yalınlığı. Bir korku. Kuduz korkusu gibi sudan./ 
Bir korku/ Semercilerin. Bakırcıların. Nalbantların/ Arzuhalcilerin./ Kantarcıların ve demircilerin 
ve çilingirlerin./ Parmakçıların dinsizlik korkusu. Takunyacıların/ Bir odada kalanların ölüm 
korkusu./ Bileycilerin, bezzazların ve ölü yıkayıcıların./Ve pazarcıların. Gökyüzü korkusu./ Bütün 
garipliğiyle esnaf çarşılarının/ ve uygunluğuyla ve yenilmişliğiyle/ bir sancı gibi dolanır içimizi 
(Turgut Uyar 2008: 292). 

Bu dizelerde tanımlanan korkunun kaynağı dil üzerinde iletilen anlam ve değerlerdir. 
Korkuyu doğuran; gösterenlerin diyalog içinde varettiği söylemin iktidarında ortaya 
çıkar. Bu korku yasa ve yasağa dayanan cezalandırıcı süperegonun kültürel alana yayılan 
Eros’a ait cinsellik ve yaşam içgüdü ve dürtülerinin üzerindeki ölüm korkusudur. Burada 
gerçeklik ilkesinin insanın psişik gelişiminde her an haz ilkesi üzerinde yeniden üretilerek 
kurulmasının zorunluluğu ve haz ilkesinin üzerine nefes aldırmaksızın acımasızca yüklenişi 
aslında gerçeklik ilkesinin hem varlığını hem de haz ilkesi üzerinde otoritesinin hiçbir zaman 
mutlak olmadığının bir göstergesidir. Bu durum da korkuyu doğuran bir diğer nedendir, 
çünkü kültürel alan sırça köşktür ve İd’in kendine yabancılaştırılması sonucu yapılanmıştır. 
Gerçeklik ilkesi ve onun somut şekli olan kültürel alan, İd’in yeniden inşa edilmesi sonucu 
oluşan yapılardır. Burada tek mutlak ve hakikat kategori olmayan yaşam enerjisi İd, bilinçdışı, 
libido ve haz ilkesidir. Gerçeklik ilkesi ve kültürel alan bunların olumsuz kategorisine dâhil 
olanların ketlenmesiyle oluşan yabancılaşmış bir durumdur. Böylesine bir yabancılaşmanın 
içinde kültürel alanda yaşayan insanın da yabancılaştığını şair, “Sen, /Bir şehir çocuğuymuşsun, 
/Dev makinaların gıdası olmuş kanın/ Büyüyememişsin/ Sevememişsin./ Son merdane 
hücumunda manganın, /Şehit olmuşsun” (Turgut Uyar 2008: 27) dizeleriyle ortaya koyar. 

Bütün bu yabancılaşma fenomenine karşılık gerçeklik ilkesi her ne şiddette ve türde haz 
ilkesini baskılasa da bu baskıdan kesin bir sonuç al(a)mayacaktır. Çünkü gerçeklik ilkesi ve 
kültürel alanın üstesinden geldiğini zannettiği haz ilkesi, kültürel alanda varlığını devam 
ettirir. Bu hususta kültürel alanda hem bir ikameyle eksik duyumlanan hazzın artısı, hem 
de elde edilemeyen nesne ve durumların arzuları bilinçdışına bastırılır. Burada gerçeklik 
ilkesi tarafından geri çevrilen arzular, bilinçdışına depolanmakla kalmaz, ikamelerin yanında 
haz ilkesinin yerini alan gerçeklik ilkelerinin çatlaklarında kültürel alanın dilinden farklı 
olarak metaforik, metonimi ve imgelemlerle ortaya çıkar. Bastırılanın geri dönüşü olarak 
adlandırılan bu durum, hem bireyin hem de kültürel alanın aslında bilinmeyen tarihidir. Bu 
tarih haz ilkesi altındaki içgüdü ve dürtülerin gerçeklik ilkesi altında baskılanarak değişime 
uğratılması sonucu kültürel alanda yaşayan insanın için hem dış hem de psişik dünyada 
varoluş noktasında ortaya çıkan sonu gelmez bir savaşın tarihidir. Bu savaşın bir tarafında 
insanın bilinçdışındaki kategorileşmeyen doğa(l) arzuları, diğer taraftan birlikte yaşamanın 
sonucunda ürettiği kültürel alanın değer ve anlamları ve bunların içselleştirilmesiyle 
oluşturulan süper ego vardır. Kültürel alandaki özdeşleşmeler, vicdan ve süper ego, öznenin 
kendine ait bilinçdışı içgüdü ve dürtülerini kültürel alanda özgürce karşılayamayacaklarını 
ve haz ilkesiyle hareket edemeyeceğini acımasızca dayatır. Böylelikle gerçeklik ilkesiyle 
haz ilkesi sonsuza kadar uzlaşmaz bir halde varlığını devam ettirir. Bu noktada kültürel 
alan tarafından baskılanan haz ilkesi bu yapıyı altüst etmeye çalışırken, aslında değer ve 
anlamlarla kırılganlığını da ortaya koyar. Bu kırılganlık psişik dünyada hem ne kadar baskıcı 
olursa olsun kültürel alanın korunması gerektiği duyum ve düşüncesini var eder, hem 
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de her an kırılabilir olduğundan kaygı yaratır. Bu çift değerli duyum şairin bireysel olarak 
geri çekilmesinin en önemli nedenleri arasında yer alır: “Kucağımda kuş gözlü bir küçük kız/ 
Kentlerde o anasız ben kadınsız/ Tumturak bir nasır boğazımda/ Her şey akıp gider bir katı hüzün 
kalır/ Her zaman geceleyin kalır o, bazan gündüzün kalır/ Ben de bu dünyaya geldim geleli 
Ölmezsem, öldürmezsem/ Kim benim farkıma varır” (Turgut Uyar 2008: 310) 

Freud, özgürlük ve zorunluluğun çakıştığı böylesine çift değerli durumlarda insanların 
tabulaşmış ilksel ve kökensel özlemlerinden yanadır. Kültürel alandaki bilincin yarattığı her 
üretim ödün verilmiş bir özgürlük olur. Bu nedenle kültürel alanda yaşamaya verilen kurban, 
öznenin imgesel dünyasına ait otantik ve egzotik duyum ve mutlak doyumdur. Bu noktada 
kültürel alan adeta şairin otantik ve egzotik kurban olan duyumlarıyla beslenir: “Kurbanlar 
ve senin büyüklüğün dağınıklığın/ Çünkü her bölgeni başka bir şehirde yaşadım/ Küskünlüğünü 
aşk öncesi şehirde/ Etinin lekelerini doğduğum şehirde/ Korkularını ve yüksek korkmalarımla/ 
Irmağı kapayan boydan boya/ Suyu toprağa ilave eden şehirde/ Gidişini özel olarak/ Kalbimin 
bağışlandığı şehirde- en önce/ Ayrılık vardı hep”13 

Bu dizelerde “etin(in) lekeleri” metaforu bedensel duyumların gösterenidir. Kültürel alan, 
kendinin altını oymakla meşgul olan özneye özgü bedeni duyumları özdeşleştirmeyle yok 
etmeye çalışır. Bedeni duyumlar yani etin lekeleri Eros’a ait cinsel ve yaşamsal haz, arzu, 
istek, tatmin ve doyumu karşılayan içgüdü ve dürtülerdir. Bu nedenle kültürel/simgesel 
alan öznenin arkasından gittiği bedeni duyumlara varacak özgürlüğü bastıracak, ama 
bu duyumları erteleyen ve bastıran süper ego, suçluluk ve yüceltmelerin özgürlüklerini 
destekleyecektir. Böylelikle bu baskı mekanizmasında bedeni duyumlar geri çekilirken 
bunların yerine oluşan nesne ve duyum boşluğu da bilinçdışını meydana getirecektir. Bu 
noktada bilinçdışı ise psişik “kişiliğin en derin en eski katmanı yoksunluğun ve baskının 
yokluğundan başka bir şey olmayan bütünsel doyum için bir itkidir. Böyle olarak zorunluluk 
ve özgürlüğün dolaysız özdeşliğidir” (Marcuse 1998: 35). Freud’a göre özgürlük ve 
mutluluğun bilinç tarafından tabu haline getirilen eşitlenmiş durumu, bilinçdışı tarafından 
kabullenilmek zorunda bırakılır. Bu durumda “bireysel gelişmede bütünsel doyumların elde 
edildiği geçmiş evrelerin anısını saklar. Ve geçmiş geleceği istemeyi sürdürür: Uygarlığın 
başarılarının temelinde cennet yeniden yaratılsın dileği yatar” (Marcuse 1998: 35). Burada 
haz ve arzunun imgesel alanına-geçmişe her dönüş aslında geleceği de şekillendirme arzusu 
da taşır. Şair kültürel alanda haz ve arzunun alanı olan geçmişi yineleyerek aslında geleceği 
inşa etmeye koyulur: “biliyor musun güçlü dağları görmenin zamanıdır/ şimdi bir bağırsan çok 
iyi biliyorum/ ya da üstüste silâh atsan/ kent tepinir belki bütün kuşlar uçar/ belki değil mutlaka/ 
ama/ bir tanesi mutlaka kalır” (Turgut Uyar 2008: 426). Kültürel alanda otantik ve egzotik haz 
ve arzu yönünde hadım edilmiş öznenin bilinçdışında kaybolmuş bir cennet imgesi yatar. 
Özne için bu kaybedilmiş cennet, anneyle birlikte mutlak doyumun yaşandığı haz ve arzu 
alanını imgeler. Kültürel alanın baskın değer ve anlamları öznenin böylesine karşı bir cennet 
algısını ortaya çıkarır: “Sevdiğin kentlerin selamı sanki/ Sülüs kamyon şoförleri/ Kufi hamallar/ 
Ne varsa yarım kalmış,geleceğindir/ Bir kez girilmiş sokaklar/ Açılmamış kapılar14 Kentin/kültürel 
alanın gerçeklik ilkesi, dolayımlı bilme dışında öznenin dolayımsız algı gibi bilme isteklerinin 
hemen hemen hepsini ketler. Geçmişe dayalı mutluluk deneyiminin önünü tıkar, bu isteği 
geri çevirir. Geçmişin kültürel alana taşınması yanılsama yaratacağından gerçeklik alanını 

13  Cahit Zarifoğlu , (2011), Şiirler, İstanbul, Beyan Yayınları, s. 183.

14  Cemal Süreya (2003), Sevda Sözleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 205.
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çökertir. Çünkü yeniden keşfedilecek bir geçmiş sadece yaşanılan anı kurtarmakla yetinmez 
geleceği de garanti altına alır. Böylesine bir geri dönüş kültürel alanda yapılandırılan 
hayalleri ve kurgulamayı değiştirip, onları yeniden gerçeklikleri içinde algılanmasını 
sağlayarak kültürel/simgesel alanın tabularını da yıkar ki kültürel/simgesel alan bu tabuların 
efendiliğinde/otoritesinde kurulmuştur:“Tövbe onulmaz tövbe geliyor geliyor üstüme/ Bir 
çocuk büyüyor üstün bir memede/ Koğdum kanın yağın gölgesini narlardan pınarlardan/ 
Şehirler şehirlere yürüyor içimde/ Bir adam var mağaralardan kalma muştulu belge/ Sen bir 
muştu gibi geldin indin kalbime/ Ve iyi ettin onu ve iyi ettin beni/ Artık işim yok hastalıklarla 
vehimlerle/ İntiharlarla elle başla hazırlanan ölümlerle” 15 

Kültürel alanın baskılamaması durumunda, haz ilkesinin dürtü ve içgüdüleri, kültürel alanı 
bir arada tutan Eros’un yaşam içgüdü ve dürtülerini yok etmeye çalışır. Haz ilkesinin içgüdü 
ve dürtülerinin Eros’un içgüdü ve dürtülerine dönüşümü ile bunlar duyusal özelliklerini 
yaşam şekillerine aktarırlar. Kültürel alanın düzenleyici güçleri yaşama yönelik içgüdü ve 
dürtüleri koruyup örgütleyinceye kadar çeşitli duyusal deneyimler ortaya çıkarır. Böylelikle 
kısa süreli de olsa kişisel ve evrensel mutsuzluk, ahlaki veya üstü kapalı bir şekilde unutulur. 
Burada mutsuzluk ve hoşnutsuzluk haz ve arzuların kültürel alan tarafından ketlenmesiyle 
ortaya çıkar. Fakat kişisel mutluluk, baskısız ve denetimsiz ise paradoksal bir tarzda kültürel 
alanla çatışmaya girer. İnsanın yapabilirliğinin ötesinde içgüdü ve dürtülerin doyumu ne 
denli özgür olursa bilinçliliğin ortaya çıkardığı baskıcı kültürün yan ürünü olmaktan çıkar. 
Bu noktada içgüdü ve dürt gelişip genişledikçe tutucu doğal yapısı kültürel alan içinde 
daha özgür bir şekilde hareket etmesine rağmen “kalıcı doyum için çaba yalnızca genişlemiş 
bir libidinal ilişkiler düzeni (topluluk) için değil, ama bu düzenin daha büyük bir ölçekte 
sürdürülmesi için katkıda bulunur” artık (Marcuse 1998: 162). Bu noktada akılcı düzenlenen 
baskıcı kültürel alan, haz ve arzunun yeni doyum yollarına izin verir ve bu yolları gösterir. 
Böylelikle akla yakın doyum yolları ortaya çıkarılmış olur. Yoksa kültürel/simgesel alan, kendi 
ilişkilerinde kendiliğinde mutlak anlamda bir içgüdü ve dürtü tatminine asla izin verilmez. 
İşte hazza dair mutlak doyumu arzulayan şairi rahatsız eden de kültürel alanın bu yasaklayıcı 
tutumudur: “Başkent en pahalı örümceğini biriktiriyor/ Unutkanlık, acı, acılar, acılarımız/ 
Biliyorum sen kaldın bir de hayatım kaldı geride”16 

Bu dizelerde kültürel alanın içgüdü ve dürtünün doyumu noktasında, zorunluluk ve 
bilgi üzerine kurulu olarak mutlak anlamda yetki sahibi olduğu görülür. Bu nedenle de 
kültürel alanda sağlanan içgüdü ve dürtü doyumlarında, bu doyumların kendisi baskıcı 
olarak görülür. Bunların bastırılışı özgürlüğü ortaya çıkarır, çünkü kültürel alanda yasa ve 
yasağın altında doyum yolları arama öznenin kilitlendiği hedef olur. Özne, üzerinde doyum 
baskısının çok etkili olduğu ve bu doyumların bir özgürlük gibi algılandığı kültürel alanda, 
bu özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını kolayca baskı olarak algılar. Burada ilksel ve kökensel 
çatışma yeniden ortaya çıkar. Özneler, içgüdü ve dürtünün doyumunun karşılanması 
aşamasında özgürlüğünün kısıtlanması tehlikesi ortaya çıktığı zaman kültürel/simgesel 
alanın uzlaştırma ve şekillendirilme yoluyla doyumlarını eksik de olsa karşılanmasına 
izin verir. Şairler bu öznelerin dışında kendini konumlandırarak kültürel alanın içgüdü ve 
dürtü doyumlarını ketlemesine direnir. Buna neden ise kültürel alanın, içgüdü ve dürtü 
doyumu noktasından kişiden istediği fedakârlıkların ve ileriye dönük vaatlerinin çok büyük 

15  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 328.

16  Cemal Süreya (2003), Sevda Sözleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 309.
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olmasıdır. Kültür, kendi alanında öznenin içgüdü ve dürtülerini özgürce karşılayabileceği 
mutlak bir özgürlüğü yaratmakta her zaman sıkıntı çeker. Çünkü bu özgürlük onun varlığını 
tehlikeye atar. Bu nedenle kültürel alan öznenin içgüdü ve dürtü doyumlarını yönelimli bir 
şekilde dolayımlılığa yöneltir. Bu noktada kültürel alan iyi-kötü, güzel-çirkin, ahlaki-gayri 
ahlaki belirlenimleri de kendi kurguladığından bazen nefes aldırmaz biçimde cezalandırıcı 
Süperego’nun alanı olur: “Kerpiç evler arasında yürürken Taha/ İsa’yı düşünüyordu bir kez 
daha/ Ateşe söz geçiren neydi/ İbrahim’in etinde kemiğinde/ Şehir bir kere daha cehennem bir 
kere daha cehennem/ Yanar mıyım ona yaklaşmayı denesem”17 

Mutlak doyumun karşısında yer alan kültürün/simgesel alanın işini kolaylaştıracak bir özellik 
görülür içgüdüde. Bu hususta içgüdünün kendinde, kendi doyumunu ketleyen bir iç engel 
mevcuttur. Dolayısıyla Eros’ta kendi tatminini geciktiren, saptıran ve durdurmayı isteyen 
doğal bir iç ve öz kısıtlayıcı özellik bulunur. Böylelikle kültürel alan içinde içgüdü ve dürtüleri 
kısıtlayanın gerçeklik ilkesi değil “özünlü libidinal değer taşıdıkları için içgüdünün kendisi 
tarafından koyulan ve kabul edilen engeller ve sınırlamalar olacaktır” (Marcuse 1998: 163). 
İçgüdü ve dürtü kendini dolayımsız algı ve doyumda ayırdığı için hem kültürel alan içinde 
işler, hem de hazzı var eder. Hatta içgüdü ve dürtünün kültürel alan içindeki bu işleyişi 
kültürel değer ve anlamlarla ortaya çıkan kültürel nesnelere haz yükleyerek öznenin eksik 
doyumunu gerçekleştirir. Bu eksiklik ise hazzın sürekliliğini ortaya çıkarır. Böylelikle mutlak 
bir tatmine karşı engeller insan özgürlüğünün arayışında temel etken olur. Bu noktada hem 
haz hem de insanın kendini özgürlük içinde gerçekleştirmesi kültürel bir yabancılaşmanın 
içinde doğar. Bu yabancılaşma doğaya karşıdır. Tıpkı Hegel’in Mutlak Tin’inin Öznel Tin’inin 
yabancılaşmasından doğduğu gibi. Burada öznellik alanı doğadır. Bu noktada insan 
bireysel olarak hem farklı doyum yollarını hem reddedişleri hem de seçimleri ile kendini 
şekillendirerek var edecektir. Haz ilkesi de tatmin için zıtlıklar, ketlenmeler ve hayal kırıklıkları 
üzerinde yürür. Bu nedenle “yaşam ve ölüm arasındaki çatışma ne denli azalırsa yaşam 
doyum durumuna o denli yaklaşır. Haz ilkesi ile Nirvana ilkesi o zaman yakınsaşırlar. Aynı 
zamanda artık baskıdan özgürleşmiş Eros güçlenecek ve güçlenmiş Eros bir bakıma ölüm 
içgüdüsünün hedefini soğuracaktır” (Marcuse 1998: 168)

Yine de şair de Eros’un kültürel alanda/kent kültüründeki yapılandırıcı hazlarıyla 
yetinmeyecektir. Olağan ahlak, süperegonun acımasızlığı ve ben mazoşizminin ceza 
ihtiyacına karşı Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtülerine yönelirken sadizm ben’e karşı 
döner ve ben mazoşizmi gittikçe güçlenir. Thanatos’a ait bütün bu ölüm içgüdü ve dürtüleri 
karşısında Eros’un cinsellik ve yaşam içgüdü ve dürtüleri kültürel alanın korunmasına adar 
kendini. Eros’un bu yaşam ve cinsellik içgüdü ve dürtüleri her şeyi korumakla kalmaz aynı 
zamanda bir arada da tutar. Böylesine bir çaba Thanatos’un ölüm dürtü ve içgüdülerine 
ters düşmektedir. Burada Eros cinsellik ve yaşam içgüdü ve dürtüleriyle Thanatos’a ait 
değişmezlik ilkesinin karşısında yer alır; çünkü Eros içgüdü ve dürtüleri uyku kaçıran ve 
oyunbozandır. Şairin “Bir kentin ortasındasın boyuna saatini kuruyorsun/ O durursa hayatın da 
duracak sanki”18 dizelerinde tanımlanan Eros’a ait cinsellik ve yaşam içgüdü ve dürtüleridir. 
Çünkü Eros’a ait içgüdü ve dürtülerin durdurulması yaşamın durması anlamına gelir. 
Bu durumu Turgut Uyar şu dizeleriyle ortaya koyar: “Kentlerin kan üstüne kan yaması/ Ölü 
kadınların öpülü çocuklar doğurması/ Kuşsuz ve balıksız konsollu odalarda/ Çöl olmasa, en dişi 

17  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 340.

18  Cemal Süreya (2003), Sevda Sözleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 136.



225

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

kavunlar olmasa/ O güneş o eski çocuklar güneşi/ Malta damlarından ötede, oralarda” (Turgut 
Uyar 2008: 189). Bu dizelerde kentlerin baskın değer ve anlamlarıyla neredeyse ölüm içgüdü 
ve dürtülerinden olan cezalandırıcı bir süper egoyu varettiği çok net ortaya konulur. İşte 
böylesine kültürel alanlarda Eros içgüdü ve dürtülerinin birer metaforu olan dişilik, kadın ve 
çocuğun da üzerinde baskın olan Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtülerinin olduğu görülür. 
Bu dürtü ve içgüdülerin alanı doğa/imgesel alan/çocukluk ise tamamen kentin dışında, 
ötelerdedir. Bu haz, arzu ve zevk yüklü öteleri, insan “ideal-ben”den/imgesel alandan 
kültürel alana/ “ben-ideali’ne geçerken öldürmek zorunda kalmıştır. Şair, “Ormanlara süt 
emziren anne/ Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu/ Hep kaçarmış şehirlerin/ Demir dağlarına/ 
Uyuyunca toprak beşiğimde/ Sahipsiz kalan/ Ellerimden kayan aydınlık günlerim”19 dizelerinde 
bu imgesel alan/ideal-ben alanını orman, süt, anne, çocuk, beşik, dağ ve toprak gibi doğaya 
ait gibi dişil imgeler ortaya koyar. 

Bu noktada şair, bir dönem yalaşantıladığı ama daha sonra dili ve dilin taşıdığı değer ve 
anlamlarla kurulu simgesel/kültürel alana özdeşleşmeler sonucu geçmekle kaybettiği 
imgesel alanı/ “ideal-ben”i arar. Zizek’e göre özne daima sonsuza dek bu kaybını telafi 
etmeye çabalar çünkü özne ideal-ben kaybıyla “kendisinin dışındaki nesnedir” (Myers 2014: 
68). Aslında aranılan bu ideal-ben alanında “ne doyumsuzluk ne arzu ne de kayıp vardır” 
ve şair “bu zaman dilimini eksiksiz ve sürekli bir mutluluk timsali olarak” psişik dünyasında 
taşımayı sürdürür20 Bu psişik dünyada şairin kendi imgesini kaybetmiş olduğu duyumu 
mevcuttur. Hiç kuşkusuz şair, bu imgesel alana/ideal-ben’ine bir daha ulaşamayacak ve 
bu ulaşılmazın verdiği suçluluk duyumunun travmasını kültürel alanda-“ben-ideal’ine 
geçerken kaybettiği imgesel alana/ideal-ben alanına ait nesnelerin yerine kültürel alanın/
ben-ideali’nin nesnelerini ikame etmeyle aşmaya çalışacaktır. İkame “bir nesnenin yerine 
başka bir nesneyi geçirerek yol almayı, nesneden nesneye zıplayarak” ilerleme çabasıdır.21 
Bu nedenle şair sürekli kültürel alandaki/kentteki nesnelerin yerine imgesel alana ait haz 
yüklü nesnelerin ikame edilmesini arzular: “Yanındaki adam mutlaka kardeşindir/ İstanbul 
öyle ağırbaşlı bir kent değildir/ Aşktın sen gidişinden bildim seni/ Neye yarar sağduyuyu aşmazsa 
şiir/ Birbirimizi kucaklarken neye yarar/ Kucaklamıyorsak eski yeni sevgilileri/ Diyorum çoğunca 
evli kadınlar/ Bu yüzden ölü yıkayıcısıdırlar”22 

Bu dizelerde imgesel alandaki/doğadaki kadının yanında bulunan aşığın, kültürel/kentsel 
alanda kardeşe dönüştüğü, en azından umut edildiği görülür. Burada ‘kardeş’ metaforu, 
hazzı ve arzuyu ketleyeci bir unsurdur. Eros’un cinsellik ve yaşam içgüdü ve dürtüleri, 
kültürel alanın hadımlaştırıcı etkisine maruz kalmıştır. Çünkü bu alanda ‘kadın’ yaşamı bir 
arada tutacak olan Eros’a ait içgüdü ve dürtülerine sahipken, kültürel alandaki değer ve 
anlamlardan oluşan süper ego onun yanına bu içgüdü ve dürtüleri ketleyici kardeşini uygun 
görür. Şaire göre yasakçı süper egonun kültürel alanın şiiri de hazza, arzuya kapalı ama aynı 
zamanda hadımlaştırıcı sağlam düşünceye yönelik olarak sağduyuyu aktarmaktadır. Böyle 
bir şiir, yaşamdaki bastırılan arzuları açığa çıkarması yönüyle hem semptomu gösterir hem 
de bu semptomu sürekli işleyerek yineleme yoluyla aşmaya çalışır. İşte bu yinelemelerden 
biri de çocukluğun haz ve zevk imgesel alanında kaybedilen ilk ve en önemli arzu nesnesi 

19  Cahit Zarifoğlu , (2011), Şiirler, İstanbul, Beyan Yayınları, s. 66.

20  Chasseguet-Smirgel, J, (2005), Ben İdeali, (çev. Nesrin Tura), İstanbul, Metis Yayınları, s. 19.

21  Erdem, Tuna-Ergül, Seda,(2014), Fetiş İkâme, İstanbul, Sel Yayıncılık, s. 11.

22  Cemal Süreya (2003), Sevda Sözleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 149.
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olan annenin yerine simgesel anlamda sevgilinin ikame edilme arzusudur. Bu noktada üç 
güzel masalındaki birinci kadın anne, imgesel alana aittir. Onun simgesel karşılığı sevgili 
simgesel alana aittir ve üçüncüsü ise en güzeli olan kadın ise toprak ana ise Thanatos’a ait 
ölüm içgüdü ve dürtülerin temsilcisidir. Bu haz ve arzu yüklü kadınlar içinde evliler yer almaz. 
Yukarıdaki dizelerde görüldüğü gibi bir evli kadın haz ve arzu noktasında annenin, sevgilinin 
ve toprak ananın yükünü taşıyamaz. Şaire göre kültürel bir kurum içerisindeki evli kadın haz 
ve arzuyu ketlemiştir. Şair bu durumun metaforu olarak evli kadını, bir ölü yıkayıcısı olarak 
niteler.

Aslında yukarıdaki dizelerde ölü yıkayıcısı olarak imgeleştirilen evli kadın, kültürel alanda 
haz ilkesinin gerçeklik ilkesine dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat şair, sevgili 
imgesinin kültürel alanda gerçeklik ilkesine/evli kadına dönüştürülmesini onaylamaz. O, 
kültürel alanın engellerle ortaya çıkan eksik ama yaşanabilir hazzına karşı kendi kendini yok 
etmeye kilitlenen mutlak hazza yönünü dönmüştür. Mutlak haz ise Thanatos’un ölüm içgüdü 
ve dürtüleri alanı içindedir. Çünkü mutlak haz alanında eksiklik ve engel olmadığından 
hazzın kendisi de mevcut değildir. Bütünüyle bir haz alanında hazzın kendisi yoktur ve bu 
tür bir haz alanı da ancak ölümle varolabilir. Şairin arzusu olan Thanatos’un ölüm içgüdü ve 
dürtülerinin karşısında, Eros’un cinsellik/yaşam içgüdü ve dürtüleri, ölüme giden yolda şaire, 
hayatı geri vermeye çalışır. Burada “yaşam ölüme doğru yol aldığı için cinsellik bu yoldaki 
büyük umut olmaktadır. Eros’un ölüme direnen etmen olarak taşıdığı anlamı Thanatos açığa 
vurur. Cinsel dürtüler gerçek yaşam dürtüleridir, diğer dürtülerin işlevleri nedeniyle ölüme 
götüren yönelimlerinin tersine iş görür onlar” (Ricoeur 2006: 254). Şair, kültürel alanda 
Eros’un yaşama ve yaşatmaya yönelmiş içgüdü ve dürtülerini “kentin sevişirliği ava alışkın 
bir tazının/ alışkınlığı bir taze kanın tüten buğusuna” (Turgut Uyar 2008: 396) dizeleriyle ortaya 
koyarken aslında gerçeklik ilkesine dayalı olarak hazzın ve keyfin ihtiyaçlar yanında bir artı 
değer olarak işlediğini de gösterir. Bu noktada kültürel/simgesel alan her ne kadar Eros’un 
cinsel/yaşam içgüdülerini,“ölen şehirlerdir Taha değil/Kuruyan nehirlerdir/Lâmbadır sönen kış 
dökülmüş içine/ Sonbahar yaprağı ırmağı emmiş/ Asfalttır çekilen sıva bereket toprağının ‘’ 23 
dizelerinde belirtildiği gibi bastırmaya/öldürmeye çalışırsa da haz ilkesine ait cinsel içgüdü 
ve dürtüler, kültürel alandaki engellenmesiyle gerçeklik ilkesine dönüşerek sevgi, merhamet, 
acıma gibi duygu ve duyumlar şeklinde varlığını devam ettirir. Burada şair, kültürel alanda 
Eros’a ait cinsellik dürtü ve içgüdülerinin yaşam içgüdü ve dürtülerine dönüştürülmesi 
sonucu ortaya çıkacak eksik hazza burun kıvırır. Bunun da en güzel göstergesi şairlerin 
“Başlarlar uykudan uyanmaya karşı dağlara bakmaya/ Şehir canlarına okumuş alınlarına 
bir kara vurmuş”24 dizelerinde görüldüğü gibi kültürel alandaki kent yaşamına yönelttiği 
amansız eleştirilerdir. Şair, kesinlikle Eros’un cinsellik içgüdü ve dürtülerinin kültürel alan ve 
şehir içine ikameler ve dil yoluyla dolayımlayarak yaydığı eksik hazzı reddedip dolayımsız 
haz alanı doğaya ya da mistik tecrübeye yönelir. Burada Eros’a ait cinsel/yaşam dürtü ve 
içgüdülerinin gerek yüceltmelerle cezalandırıcı süperegoya dönüştürülmesi gerekse doğa 
ya da mistik tecrübelerde olduğu bütünüyle yutulma isteği şeklinde ortaya çıkarılması haz 
ilkesini ait cinsel/yaşam içgüdü ve dürtülerini Thanatos’un ölüm dürtü ve içgüdülerine 
evrilmesinin bir göstergesidir. Şair, kültürel alan içinde yayılan Eros’un yaşam ve cinsellik 
içgüdü ve dürtülerini reddederek dolayımsız hazza varmak ve yutulmak ister. Hâlbuki 
dolayımsız algıda bilinç gibi engel olmadığından hazza varma bilinci ve dolayısıyla hazzın 

23  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 351.

24  Cahit Zarifoğlu , (2011), Şiirler, İstanbul, Beyan Yayınları, s. 348.
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kendisi de mevcut olmaz. Bu durum şiire “Otlar, ağaçlar, kuşlar, balıklar varken ve her biri 
ve her birinerde olursa olsun ışığın tadını yaşarken ışık olmanın tadını alan karanlık gibi bir 
köylükten bir kente göçerken bir yorganın duyduğu haz gibi” (Turgut Uyar 2008: 493) dizeleriyle 
yansır. 

Bu dizelerde doğa alanının haz içindeki varlıklarının, böylesine haz alanında bütünüyle 
hazdan habersiz olduğu görülür. Şair bu durumu “ışığın tadını yaşarken ışık olmanın 
tadını alan karanlık” metaforuyla verir. Burada ışığın/hazzın tadını mutlak olarak yaşamak 
bütünüyle ışıktan/hazdan habersiz olmak demektir ki bu da aynı zamanda hazzı bütünüyle 
yaşamanın karanlık yönü olan, mutlak hazzın ortaya çıkardığı hazsızlık ölüm durumudur. 
Şair mutlak haz alanı olan doğaya/imgesel alana yönelmekle aslında hazzı ortadan kaldıran 
Thanatos’un ölüm dürtü ve güdülerine yöneldiğinin farkında değildir. Aslında hazzı ortaya 
çıkaran şairin, ayrılmak istediği hazzı engelleyen kültürel alanın bilinçlilik durumudur. Şair 
mutlak haz alanına yönelmekle aslında diyalektik olarak hazzı ortadan kaldırdığının da 
bilincinde değildir. Bu noktada “Sülünlerin soğuk akşamlara döküldüğü o ovalarda/ Kent 
uygarlığının akşamı otlara döner, küçük karaltılar mor evlerde soğuk sobaların uzayan küllerini 
dağıtır, taşralı bir çocuğun eksik bilgisinde.” (Turgut Uyar 2008: 215) dizelerinde görüldüğü 
gibi doğa veya imgesel alana yönelik duyulan arzular diyalektik olarak hem kültürel alanın 
Thanatos’a ait ölüm içgüdü ve dürtülerini var eder, hem de bunların aşılmasını sağlar. 

Öyleyse şairler neden kültürel/simgesel alanda Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtülerini 
Eros’a ait cinsellik/yaşam dürtülerine tercih ederler? Bu durumun ilksel ve kökensel nedeni 
Thanatos’a ait ölüm içgüdü ve dürtülerinin hedefine ulaşması durumunda hiçbir gerilimin 
duyulmadığı ve sürekli doyum durumunun yaşandığına dair yönelik duyum ve algılardır. 
Eros’un kültürel alandaki cinsellik ve yaşam içgüdü ve dürtülerinden elde edilen haz, imgesel 
alanın hazzı düşünüldüğünde oldukça eksik kalır. Bu noktada kültürel alanın ele geçirilen 
her arzu ve haz nesnesi ve nedeni, kendisine yüklenen hazzı ve arzuyu kaybeder. Burada 
ele geçirildiğinde üzerindeki arzuyu kaybetmeyen tek arzu nedeni ve nesnesi Thanatos’un 
ölüm içgüdü ve dürtülerinin hedefidir. Bu durumda Thanatos’un ölüm dürtü ve içgüdülerine 
yönelip, ölümden hazzı arzulayanlar kültürel alanın bütün haz ve arzu nesne, durum ve 
merkezlerini tüketmiş durumdadır. Kültürel alandaki haz nesnelerine ulaşamamak veya 
ulaşıldığında ise bunların şaire sunduğu eksik haz/eksiklik/olumsuzluk, aslında şairi kültürel 
alana Eros’un sunduğu yaşam ve cinsellik içgüdü ve dürtülerine bağlayan nedenlerin 
başında gelir. Bu nedenle kültürel/simgesel alana ait olumsuzlama, hiçleme diyalektik 
olarak hem hazzı hem de bilinci ortaya çıkarır: “Kente kapandık kaldık tutanaklarla belli/ sirk 
izlenimlerinden seçmen kütüklerinden izlerimiz/ temmuzdan ötürü sallanır ve uzar/ ve her köşe 
bir tuzaktır/ birer darağacıdır her meydan saati/ öğle vaktini kesinlikle gösteren/ oysa hep güçlü 
dağları/ görmenin zamanıdır” (Turgut Uyar 2008: 426). Şairin, kültürel/simgesel alana karşı bu 
tavrı aslında varaolan karşısındaki Hegel’in olumsuzlama ve Sartre’ın hiçlemesi tutumuyla 
benzerdir. Yine Lacan, Adorno ve Zizek’in negatif diyalektiği de benzer şekilde benzer 
olumsuzlama üzerine kurulmuştur (Yibing 2012: 3). 

Şairin kültürel/simgesel alanda Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtüsüne yönelmesinin 
bir diğer nedeni ise nevrotikliğe yol açacak olan arzuları bastırmanın sonlandırılması ve 
bastırmayla ortaya çıkan gerilimin ortadan kaldırılma isteğidir. Çünkü bastırma “benin acı 
veren ya da katlanılamayan fantezi ve duygulanımlara karşı direnmesi” sonucu ortaya çıkar.25 

25  Freud, Anna, (2011), Ben ve Savunma Mekanizmaları (çev.Yeşim Erim), İstanbul. Metis Yayınları, s. 37.
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Hem ölüm hem de haz dürtü ve içgüdü kaynaklı iç gerilimi azaltır, değişmez kılar veya yok 
eder. Paradoksal olarak yaşamdaki gerilim ve çatışmaların ortadan kaldırılmak istenmesi 
şairi, ölümle gelecek olan hazzı da arzulatır. Bu arzunun en önemli göstergeleri kültürel alanı 
parçalamaya yönelik olarak da doğadaki değişmezlik durumunun sürdürülmesidir: “Terziler 
geldiler/ Durgunluktu o dökük saçık giyindikleri/ Yarım kalmışlardı/ Tamamlanmadılar/ Toplu 
odalarını sevdiler/ Ölümü hüzünle geçmişlerdi, ateşe tapardılar/ Kent eşiklerindeydi, ağlayışını 
duydular/ Kestiler, biçtiler, dikmediler ve gitmediler, iğnelerine iplik geçirip beklediler (Turgut 
Uyar 2008: 226). Bu dizelerde şairin, doğaya yönelik olarak bir koruma tavrı içine girdiği bu 
nedenle doğayı yabancılaştırıcı kültürel alanı inşaya kalkışmak istemediği görülür. Bu durum 
şiirde durgunluk imgesi ortaya konur. Bu durgunluğa sebep ise şairin doğayı yabancılaştırıcı 
kültürel alanı kurmak istemeyişidir. Bu nedenle terziler keserler, biçerler ama dikmezler, inşa 
etmezler. 

Kültürün, doğayı ve insanı dönüştürmek ve değiştirmek tavrı karşısına çıkmak değişmezlik 
ilkesi üzerinde yürüyen ve yükselen Haz/ Nirvana ilkesiyle ve ölüm içgüdüsünü birleştirmektir. 
Birbirinden ayrılmayacak kadar iç içe olan bu duyum ve algılar aynı anda hem işlemeye başla, 
hem de birbirine yönelik çatışmaları ortadan kaldırırlar. Mutlak haz ve zevk alanı olan Nirvana 
ancak diyalektik olarak kültürel alanın bütün arzularının tüketilmesi ve öldürülmesiyle 
ulaşılabilecek bir dolayımsız algıdır. Burada diyalektik olarak hayatın en büyük hazlarının, 
yaşamın kıyılarında ölümün sınırına geçme noktasında yaşanıldığı gerçeği göz önüne alınırsa 
en büyük hazzı ortaya çıkaranın Thanatos’a ait ölüm içgüdüsü ve dürtüleri olduğu görülür. 
Bu noktada erişilmek istenilen Nirvana ve dolayımsız algı duyumunun ortaya çıkardığı mistik 
durum aslında Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtülerinin ortaya çıkardığı arzusuzluğun ta 
kendisidir. Nirvana ilkesi “ölüm dürtülerinin varlığına inanmak için en sağlam nedenlerden 
biri”dir (Ricoeur 2006: 278). Burada bahsi geçen Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtüleri 
sadizm ve mazoşizme şiirde rastlamak pek olası bir durumdur. Şairin “Vur şanlı silahınla gönül 
mülkü düzelsin/ Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin” dizeleriyle acı çekmenin hazzına 
rastlanırken aynı zamanda acıyı çektirenin de yüceltildiği görülür. Acı çekmekten zevk alma-
mazoşizm ve acı çektirmekten zevk alma-sadizm gibi ölüm dürtüleri Thanatos’a aittir. Bu ölüm 
içgüdü ve dürtüleri tek başına işleyen bir haz duyumu değildir, çünkü sadizm ve mazoşizm 
aynı zamansallıkta işler. Burada özne hem kendisine acı çektirir hem de bu acıya katlanır. 
Burada acı çektiren ve acı çeken de aynı kişinin kendisidir, çünkü mazoşizm ben’e karşı 
dönmüş bir sadizmdir. Bu iki ölüm dürtü ve içgüdüsünün nedeni ise kişisel aygıt olan Ben-
Ego’nun suçlu İd ile yasakçı Süperego arasındaki sıkışmışlığıdır. Böylesine bir açmazda “suçlu 
bir İd ile zalim ve cezalandırıcı aynı ölçüde de onur kırıcı bir vicdan arasında kalan ben, kendi 
kendisine işkence etmekten ya da saldırganlığını başkalarına yönelterek onlara karşı işkence 
etmekten başka yol bulamamaktadır” (Ricoeur 2006: 260). Hiç kuşkusuz “Vur şanlı silahınla 
gönül mülkü düzelsin/ Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin”26 dizelerinde, ardından 
gelen “Pervane olan kendini gizler mi alevden”27 dizesinde ve klasik olarak şem-pervane, gül-
bülbül, semender-ateş mazmunları şeklinde ortaya konulan metaforik anlatımlarda yine 
Ben-Ego’nun suçlu İd ile yasakçı Süperego arasında kalışı ve saldırganlığını “ben”ine yöneltişi 
vardır. Burada sinirlilik, kızgınlık ve öfke gibi saldırganlık duyumları kültürel alan kaynaklı 
olup “arzu edilen duyum derecesini engelleyen durumu ortadan kaldırmak ya da acı ve 

26  Atsız, (1977), Ruh Adam, İstanbul, Ötüken Yayınları, s. 245.

27  Atsız, (1977), Ruh Adam, İstanbul, Ötüken Yayınları, s. 245.
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hüsran yaşatan kaynağı yok etmek” amacına yöneliktir.28 Bu noktada Thanatos’a ait mazoşist 
ve sadist ölüm içgüdü ve dürtülerinin şair, pervane, bülbül ve semendere yönelmiş oluşu, 
onun, arzu, erotizm, haz alanı olan İd/doğa ile bunları yasaklayıcı Süperego/kültürel alan 
arasında sıkışmışlığına örnektir. Burada “acı çekmekten alınan zevkin yücelik düzlemindeki 
dengi olan bu canavarca aşk-ölüm kaynaşmasını üretebilen şey yeniden cinselleştirilmiş olan 
bir ahlakiliktir” (Ricoeur 2006: 262). Bu noktada etiğin ötesinde olan İd ile etiğin kendisi olan 
yasaklayıcı Süperego haz üretme noktasında birleşir çoğu zaman: “Kalk, arkadaş, gidelim!/ 
Dereler yoldaşımız/, Dağlar omuzdaşımız/, Dünyayı seyredelim,/ Şehirlerin dışından./ Esmerden, 
sarışından kaçalım……. Çeksin bizi mağralar/ Bir derin ormanlıkta;/ Öttürüp sert bir ıslık,/ 
Yılanları çağralım./……Bir gün gelir ölürüz/ Haberimiz olmadan/ Ve o zaman, o zaman/ Hayat 
neymiş görürsün!/ Bırak, keyfini sürsün/ Şehirlerin, köleler!” (Necip Fazıl 2012: 167-168). Doğa-
kültür karşıtlığının öne çıktığı bu dizelerde şairin gitmek istediği aslında haz yüklü doğa/
ben-ideali/dişil alandır. Şiirdeki doğaya ait imgeler hep bu dişil hazcı alanın metaforlarıdır. 
Şairi bu alana yönlendiren ise “esmerden sarışından” kaçışa neden olacak ise içselleştirilmiş 
yasakçı ve güçlü bir süperegodur. Bu noktada hem id’in hem de süperego’nun hedefinin 
haz olduğu görülür. Şairi haz alanına iten etik yasaların içselleştirilmesidir. Bu hususta yasa 
ve yasağı ortaya çıkaranın bizzat hazzın kendisi olduğu görülür. Bu nedenle haz karşısında 
yasak ve yasayı ortadan kaldırmak aslında hazzı ortadan kaldırmak anlamına gelir. 

Tüm bu diyalektik gerçeklere rağmen paradoks şurada ki psişik yapıda, id ile süper ego, 
haz-suç ile yasa-yasağın birbirlerine karşı konumlandığı zannedilir. Bu iki zıt gibi görünen 
dürtü ve içgüdü alanları ben-ego’ya karşı aralarında gizli bir bağla işbirliği yapmış gibidir. 
Aslında “bilinçdışı suçluluk duygusu ahlaki mazoşizm ile erotizm arasındaki bu gizli bağı 
fark etme olanağı sağlar. Vicdan kaygısında açığa vurulan erotizm bağlantısı üstben’in İd’le 
arasında var olan” yasakların “libidinal bağları nedeniyle sürdürdüğü derin akrabalıktan 
ileri gelir” (Ricoeur 2006: 261). Aslında Thanatos’un ölüm içgüdü ve dürtüleri, hem Eros’un 
cinsellik içgüdüsüne hem de gerçeklik ilkesinin ortaya çıkardığı kültüre karşıdır. Şair, 
bu noktada Eros’un kültürel alana yaymış bulunduğu haz yüklü içgüdü ve dürtülerle 
yetinmez, Thanatos’a ait ölüm içgüdüsü ve dürtülerinin hazzının arkasında gitmeyi tercih 
eder. Hâlbuki “kültürün bireylerde istediği başlıca vazgeçme arzunun kendisinden değil 
saldırganlıktan vazgeçmedir. Böyle bir durumda vicdan kaygısını ben ile üstben arasındaki 
gerilimle tanımlamak artık yeterli olmayacak, kaygının kendisini aşk-ölüm gibi daha 
büyük bir sahneye aktarmak gerekecektir. Suçluluk (diyeceğiz bundan böyle) çiftdeğerlilik 
çatışmasının, Eros ile yıkıcılık ya da ölüm dürtüsü arasındaki sonsuz kavganın anlatımıdır” 
(Ricoeur 2006: 267). Simgesel/kültürel alanda bu “çiftdeğerlilik çatışmasının yarattığı 
öfkenin neden olduğu psikotik özdeşleşmeler, ben işlevleri ve nesne ilişkilerinin çökmesiyle 
ortaya çıkar ve bu ilişkinin yerine geçer”29 Bu durumun gösterenleri ise kenti ortaya koyan 
anlam bakımından negatif imgelerdir: “Arada sırada böylecik kente inip uzun üzüldüğüm ve 
sarsıldığım olur. Otelde, onun (Ceset’imin) yatağında yatarım. Saçlarının kapkara öyle uzadığı 
zamanlarda, dirimin ondan esirgediği ve benim ona vermeye çalıştığım şey neydi acaba? diyedir 
kurarım. Kocaman öküz ellerimle. Alçak bir mahmuz. Kükürt kokusu. Dağlanmış bir kıç. Bakır 
çalığı. Damarlarımdaki lağımlarda bir fare. İndiğim kenti ve içimdeki darağacım kemirir. Deliler, 

28 Kernberg, Otto,(2010), Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık, (çev. M. Banu Büyükkal), İstanbul, Metis Ya-
yınları, 43.

29  Jacobson, Edith, (2004), Kendilik ve Nesne Dünyası, (çev. Selim Yazgan), İstanbul, Metis Yayınları, s. 192.
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fareler, erkek fareler bölüşür kömürleşmiş bir cesedi”30 

Bu dizelerde nesne ve durumları olumsuz anlamda niteleyen imgelem aslında öznenin temel 
içgüdü ve dürtülerini nesnelere yönelterek saldırganlık yönünden silahsızlandırıp tehlikeli 
saldırma dürtüsünü denetim altına alma çabası sonucu ortaya çıkar. Özneyi duyumsal ve 
algı yönünden özdeşleşmelerle hadım eden kültür aslında “ölümü aşkın hizmetine sunmakta 
ve yaşam ile ölüm arasındaki ilk ilişkiyi tersine” çevirmektedir (Ricoeur 2006: 269). Burada 
Eros’a ait yaşam ve cinsellik içgüdü ve dürtüleri kültürel alanda organizmanın Thanatos’a 
ait ölüm içgüdü ve dürtülere yönelmesine engel olmaya çabalar:“bağ budayanlar makas 
tutarken eldiven kullanıyorlar artık/ başka şeyler de var bombalarla kötü silâhlarla ilgili/ ve ne 
dersek diyelim artık bulunmuştur aşkların en güzeli/ kent. kent baştan ezberlememiş o sözcüğü 
alışveriş dalgasında/ ustalaşınca artık, o tek sözcük bilirmiş, her şeye birden yeterli/ gelir gidermiş 
dumanlı bir akşam saati ağzının kenarında” (Turgut Uyar 2008: 412)

Başlangıçta Eros’a ait cinsel içgüdü ve dürtüler haz ilkesiyle ölüm içgüdüsü ve dürtülerinin ait 
olduğu Thanatos lehine çalışırken daha sonra gerçeklik ilkesine hizmet ederek ölüm dürtü 
ve içgüdülerine karşı koyar. Bu noktada “yaşam dürtüleri ölüme karşı mücadele eder. Şimdi 
de kültür, ölüme yaşamın ağır basması yönündeki büyük girişim olarak ortaya çıkmaktadır. 
En yüce silahı ise dışsallaştırılmış şiddete karşı içselleştirilmiş şiddeti kullanmaktır” (Ricoeur 
2006: 269). Freud’e göre kültürel alandaki ilerleme suçluluk duyumu ortaya çıkarır, çünkü 
“ideal-ben”e ait duyumlar sürekli ben-ideali alanında ketlenmeye çalışılır. Bu nedenle 
kültürel alanda “ideal-ben”e ait kendi imgesini boğmaya çalışan şair, bütün suçları çoktan 
kabullenmiştir; “yapılsın adi pazarlık/ yapılsın yapılacaksa/ işte koydum işlemeyi düşündüğüm 
suçları/ sizin geçmiş hatalarınız karşısına/ ne yapsam/ döl saçan her rüzgârın/ vebası bende 
kalacak”31 Bu dizelerde şairin işlemeyi istediği düşündüğü suçlar kültürel alana aittir, hâlbuki 
geçmiş hatalar ise kültürel alanla henüz özdeşleşmeyen şairin “ideal-ben”ine aittir. Bahsi 
geçen pazarlıkta ödenen karşılık ise Freud ve Lacan’ın ortaya koyduğu gibi insanın toplumsal 
varlık olarak şekillenmek için ben-ideali ile özdeşleşmeye girerek “ideal-ben”e ait hazlar, 
duyumlar ve arzuların terk edilmesidir. Burada şair, insan gelişimindeki yolu tersine çevirerek 
ben-ideali alanında edindiklerini geri verip “ideal-ben”e ait kendi imgesel duyumlarını elde 
etmek istemektedir. Özne kendine ait iyi ve kötünün ötesinde olan arzularını kültürel alan 
içinde bastırırken bilinçdışı suçluluk duyumu da ilerler. Özne kültürel alanda yaşadıkça 
kendini suçlu hissedecektir; çünkü kültürel alanı düzenleyen yasa ve yasağın varoluşu baştan 
onun kendini suçlu hissetmesi için yeterlidir. Bu durumda sadizmin ben’e döndüğü ve ben 
mazoşizminin ortaya çıktığı görülür. Suçluluğu gösteren duyum ise yas ve melankolidir. 
Melankoli ve yas’a neden ise anne gibi ideal-ben’e/İmgesel alana ait haz yüklü nesnelerin 
kaybıdır.32 Bu noktada “üst ben su katılmamış ölüm dürtüsü kültürü olma özelliğini 
melankolide açığa vurmaktadır. İntihar noktasına kadar” (Ricoeur 2006: 262). Bu noktada 
intihar, cezalandırıcı süperego ile yasakçı id arasında sıkışan öznenin kendi ben’ini koruma 
çabası olarak ortaya çıkar: “Eve dönmek/kendime sarkıntılık etmekten başka nedir?/ orada, 
arada bir beni yoklar/ intihara ayırdığım zamanlar/ bunlar temiz, kül bırakan zamanlardır/ 
düzgün sabuklamalardan bana kalan”.33 Bu dizelerde ‘ev’ metaforu, öznenin kendi imgesinin 

30  Ece Ayhan, (2004), Bütün Yort Savul’lar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 70.

31  İsmet Özel, (2014), Erbain, İstanbul, Tam İstiklâl Yayıncılık Ortaklığı, s. 238.

32  Borgna, Eugenio, (2014), Melankoli, (çev. Meryem Mine Çilingiroğlu), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 44.

33  İsmet Özel, (2006), Of Not Being A Jev, İstanbul, Şule Yayıncılık, s. 8.
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sahibi olduğu ideal-ben alanının gösterenidir. Kültürden bu imge alanına dönmek ben-
ideali alanından anlık ayrılmalarla mümkündür sadece. Çünkü cezalandırıcı süperego 
kültürel alanda öznenin arzu ve hazlarına ulaşma imkân ve ihtimalini ortadan kaldırmasıyla 
sıkışmasına neden olur. Özne, her tür yüceltmenin gölgesi altında kalan yaşamında elini 
uzattığı her arzu nesnesinin hesabını suçlu bir şekilde kendine vermeye çalışır. Bu nedenle 
de mutlak anlamda arzusunu karşılayacak doyum ve tatmine süperegonun mekânı olan 
kültürel alanda bir türlü ulaşamaz: “kentlerin yani düzenin geliştirilir bir sevdası/ oysa biliriz ne 
şu iyidir ne bu iyidir/ karşılarım bir yanlış akşamı bir otobüs durağında/ bir kadının paltosu bir 
adamın arzusu iyidir/ neyi değiştirir arzuların yerli yerinde olması/ kalkmak iyidir, taşmak iyidir, 
akarsu iyidir/ ey direnmek, korkmamak, göllere göllere git/ oralarda anlarsın kemerler ve akarsu 
iyidir” (Turgut Uyar 2008: 358) 

Bu dizelerde kültürel/simgesel alanın nesnelerinin haz ve zevkten bütünüyle soğutulmuş 
olduğu görülür. Bunun göstergesi “ne şu iyidir ne bu iyidir” kullanımıdır. Ayrıca kültürel alanın 
nesneleri şair için artık arzu yüklü de değildir, çünkü bu nesneler onun “ideal-ben”inin haz 
yüklü nesneleri değil özdeşleşmek zorunda kaldığı “ben-ideali”nin nesneleridir. Bu nedenle 
kültürel alanda işleyen arzu Lacan’a göre simgesel alanın/Öteki’nin arzularını taşır. Bu 
durum bir diyalektiğe sebep olur. Bu noktada şairin, arzu ve isteğiyle yüklü olmayan kültürel 
alan nesneleri hazzını ortadan kaldırmaz bizzat tetikler. Aslında haz kültürel alan, doğanın 
kendine yabancılaşması sonucu ortaya çıkan bir yapıdır. İşte bu yabancılaşmada hazzı 
engelleyecek unsurlar olduğundan haz ihtiyaçların bir artısı olarak ortaya çıkar. Haz kültür 
içerisinde engeller sonucu yabancılaşmanın içinde artı değer olarak yer alır. Libidonun 
yükselmesi güçlü engellemelere bağlıdır. Kültürel engeller libidonun varlığının önkoşuludur. 
Bu nedenle aslında şairin, yakındığı hazzın önündeki kültürel alana ait tatmin engelleri 
hazzın bizzat önkoşulu olur. Şair ise kültür-arzu arasındaki bu diyalektikleri göz ardı ederek 
öznenin aksine kültürden-doğaya, ben-ideal’inden- ideal-ben’e simgeselden-imgeseledir: 
“Oda karanlık/ Odadan dışarı çık/ Şehir karanlık şehirden dışarı çık/ Korkma/ Yürü bir hayli 
yürü/ Gördün mü bağlar başladı artık”.34 Şairin yönelmek istediği bu alan, anlama ve hazza 
ulaşmanın bir yöntemini içeren dolayısızlık ve yutulmadır. Fakat bu gerçekleştirdiği takdirde 
de şairin arzusu gerçekleşmez; çünkü içgüdü ve dürtünün dolayımsız doyumunda hazza yer 
yoktur. Haz gerçek anlam ve durumun ötesinde dolaylı yoldan tatmin ve doyum çabasında 
ortaya çıkar. Kültür, sürekli olarak kendini vareden insan dürtü ve içgüdülerinin ölümü veya 
boyun eğdirilişi üzerinde yükselir. Çünkü kültürel alanda yaşamanın bedeli kaçınılmaz 
olarak mutlak doyum ve tatminin imkânsızlığını ortaya çıkarmıştır. Freud, uygarlığı ortaya 
çıkaranın hazzın mutlak tatmin arayışı olduğunu ortaya koyarken bu duruma işaret eder.35 
Kültürel alanda anlam ve değerlerler, Eros’a ait cinsellik içgüdü ve dürtülerinin doyumunu 
sürekli erteler ve hatta bu doyumdan insanın vazgeçmesini şart koşar. Bundan dolayıdır 
ki Freud, mutluluğun kültürel bir değer olmadığı üzerinde ısrarla dururken yaşamın büyük 
bölümünde hoşnutsuzluğun yaşanacağını ileri sürer. Buna neden ise içgüdüler ve dürtüler 
serbest bırakıldıklarında ise kültürel alanın altını oymalarıdır. Bunlar adeta insan tarafından 
kültür için değiştirilerek kullanılan güçlerini geri almaya böylelikle kültürü yok etmeye 
çalışırlar. Bu nedenle kültür kendisi için hem Eros’un bütünüyle hazcı içgüdü ve dürtülerini 
hem de Thanatos’un ölüm dürtü ve içgüdülerini denetlemeye ve hizaya sokmaya çalışır. 
Çünkü “denetimsiz Eros tıpkı öldürücü eşi, ölüm içgüdüsü denli öldürücüdür” (Marcuse 

34  Behçet Necatigil , (2009), Şiirler, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 81

35  Freud, Sigmund, (2009), Uygarlığın Huzursuzluğu (çev. Haluk Barışcan), İstanbul. Metis Yayınları, s. 43.
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1998: 31). Kültür ise böylesine kendine yönelen bir tehdit karşısında, hem bu içgüdü ve 
dürtüleri birincil hedeflerinden saptırmaya ve bu türden amaçlarını engellemeye çalışır hem 
de aynı zamanda kendisini vareder. Çünkü diyalektik olarak kültürel alanda tatmin olmayan 
ve doyuma ulaşmayan bu içgüdü ve dürtüler hiçbir zaman doyum ve tatmin talep arayışlarını 
bırak(a)maz. Kültürel alanı ortaya çıkaran aslında içgüdü ve dürtülerin engellemelerle birincil 
hedeflerinden sap(tırıl)maları ve ikincil hedeflerine yönel(diril)meleridir. Aslında kültür ve 
uygarlığı kuran içgüdü ve dürtülerin kendilerine yönelik olarak doyum ve tatmininde ahlaki-
gayri ahlaki, iyi-kötü, güzel-çirkin, yıkıcılık-yapıcılık, ölüm-dirim gibi bir ayrımları yoktur. 
Çünkü bilinçdışı alan id’e ait olan bu güdü ve dürtüler her türlü kategorileştirme, iyi ve 
kötünün ötesindedir. Bu nedenle bu içgüdü ve dürtüler kültürel alanda doyum hedefinde 
sadece ahlakilik, iyilik, güzellik, yapıcılık ve dirilik kategorileri altında gitmez, bu kategorilerin 
gayriahlaki, kötü, çirkin, yıkıcılık ve ölüm gibi karşıtları içerisinde doyuma ulaşmaya çalışır. 
Fakat kültürel alan, bu dürtü ve içgüdülerin kendisinin buyruğu hedefinde negatif-olumsuz 
yollardan doyuma ulaşmalarını engeller. Böylelikle dürtü ve içgüdülere sağaltım ve etik yön 
gösterilerek böylesine bir çabayla doyumları olumsallık alanına kaydırılırken negatifliğin-
olumsuzluğun doyumda saf dışı bırakılması içgüdü ve dürtülerin tatmininde eksik bir 
doyum ve tatmin ortaya çıkarır. Şair için kültürel alandaki içgüdü ve dürtü sap(tır)maları her 
zaman kültürün yabancılaştırıcı bir fonksiyona da sahip olduğunu imler: “Biz şehir ahalisi, 
üstü çizilmiş kişiler/ Kalırız orda senetler,ahizeler ve tren tarifesiyle/ Kimbilir kimden umarız emr-i 
b’il-ma’ruf/ Kimbilir kimden umarız neyh-i ani’l-münker/ Bize yalnız oğulları asılmış bir kadının/ 
Memeleri ve boynu itimat telkin eder”36 

Bu dizelerde şair, kültürel alanda birbiriyle özdeşleşmiş bireylerin içgüdü ve dürtüleriyle 
birbirleri karşısında hemzemine indirildiğinin altını çizerken aynı zamanda kültürün bu 
içgüdü ve dürtü tatmini noktasında ikameler ürettiğini de ortaya koyar. Senetler, ahizeler, tren 
tarifeleri bu ikame yollarıdır. Hiç kuşkusuz bu alanda iyiliği emreden ve kötülüğü kovan veya 
simgeselden ziyade simgeleşmeye direnen bir gizil yasalar ağıdır. Bu ağ karşısında insanın 
kendini güvende hissedişinin tek yolu ise diğer insanların ve kendinin hadımıdır.37 Pek tabi ki 
kültürel alan böylesine hadımlaştırıcı yönünü genelde cebren değil de yüceltmelerle kabul 
ettirir. Yüceltme aslında zevk ve hazzın mutlak tatminin imkânsız olduğu yerde devreye girer. 
İşte genelde insan ve özelde şair, kendi kurduğu kültürü yok edecek, öldürecek imkânsız 
haz, arzu ve tatminin peşindedir. Kültürel alanın baskıladığı, ötelediği ve hatta tanımladığı 
negatifliğe doğru yol alır, fakat yine bu olumsuzluğu-negatifliği kültürün vicdan olarak 
içselleştirdiği ahlak duygusu nedeniyle tam olarak aktarıp ve itiraf edemez. Buna karşın şair, 
hep bulunduğu kültürel alanı hiçler ve olumsuzlar, arzu, haz ve doyumun mümkün olduğu 
fantazma şehirlerine/mekânlara doğru yol alır: “Hiç görmediği büyük şehirlerde/ Bir şey olacak 
biliyor ama ilerde/ Bağdat’ta Şam’da Kudüs’te/ İsmini söyleyemediği/ Söylenmesi âdeta yasak 
olan/ Batı illerinde/ Güneşin battığı yerlerde38 

Haz ve zevkin imgesel alanına ait bu tür şehirleri ortadan kaldıran kültürel alanlardaki 
özdeşleşmelerdir. Bu noktada özdeşleşmeler sadece fantazmaya ait şehirleri ortadan 
kaldırmakla kalmaz kültürel alandaki çift değerli mutsuz bilinci de ortaya çıkarır (Kojeva 
2012: 19). Hegel’in Köle-Efendi diyalektiğine göre özne kendisiyle ancak bir başka bilinç 

36  İsmet Özel, (2014), Erbain, İstanbul, Tam İstiklâl Yayıncılık Ortaklığı, s. 228.

37  Green, Andre, (2004), Hadım Edilme Kompleksi, (çev. Levent Kayaalp), İstanbul, Metis Yayınları, s. 29.

38  Karakoç, Sezai, (2007), Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 367.
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aracılığıyla ilişki kurabilir, bu bilinç, ancak bir başka bilinç tarafından onay verildiğinde 
özbilinç sahibi olabilir. Öteki özneyi onaylamazsa, özne özbilince ulaşamaz. Özne bunu bilir 
ve ötekine muhtaç olduğunu farkettiği anda, o muhtaç olduğu bilinçten nefret etmeye 
başlar. Bu da onu muhtaç olduğu bilinci ortadan kaldırma arzusuna iter. Ama özne, o muhtaç 
olduğu bilinci ortadan kaldırırsa özbilinç sahibi olamayacağının da farkındadır. Burada özne, 
yok etme isteği ve yok etmeyi istediği şeye muhtaç olma zarureti arasında sıkışarak “mutsuz 
bilinç”e sahip olur.39 

Hegel insanın Mutsuz Bilinci aşabileceğini ortaya koyarken Freud ve Lacan insanın 
özdeşleşmeyi hiçbir zaman ne başarabileceğine ne de bütünüyle ortadan kaldırabileceğine 
dikkat çeker. Bu nedenle felsefenin kendini yenileyen otomat öznesi psikanalizimde 
bulunmaz. Çünkü özne ideal-ben ile ben-ideali arasında boşlukta kurulur ve ne tam 
olarak ben-ideali ile özdeşleşir ne de tam olarak “ben-ideali”nden kaçabilir. Yine benzer 
şekilde özne terk ettiği “ideal-ben”e artık ulaş(a)mayacak fakat bütünüyle de ideal-ben’den 
kopamayacaktır. Aslında şair, kenti/kültürel alanı/ben ideal”ini terk edip haz ve arzu yüklü 
“ideal ben”e ulaşacağını varsayarak imkânsızı denemektedir: “İki yılan sarılıptır, erirken 
yörünge’ler bir konakta. Nite büküntülerle çevrilmiş./ Bir puhu kuşu kılığında baştanbaşa 
dolaşmaya çıkıyor kenti/ Dönmemek üzere bir daha” 40 Şair, kendi imgesini bulacağı ideal-
ben alanına ulaşmayı engelleyenin kent olduğunu düşünmektedir. Ona göre kentin değer, 
anlam, yasak ve yasaları adeta şairin haz ve arzu alanı olan İmgesel alana varmasını önündeki 
en önemli engeldir.
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Fatih Kerimi’nin İstanbul’u

Fazıl Gökçek
Prof. Dr. , Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Fatih Kerimi, 1870 yılında doğmuş bir Tatar gazeteci, hikâye ve roman yazarıdır.  Onun Tatar 
edebiyatında hikâye ve roman türüne katkısı ayrı bir bahis olup bu bildiride söz konusu 
edilmeyecektir. Bizim konumuz bağlamında Fatih Kerimi’yi önemli kılan, gazeteci kimliğiyle 
1912 yılı sonları, 1913 yılı başlarında Türkiye’ye yaptığı seyahat ve bu seyahat sırasında ka-
leme aldığı İstanbul ile ilgili izlenimleridir. Ayrıca o, daha önce 1901 yılında Tatar iş adamı 
Tagiyev’le çıktıkları Avrupa seyahatinin sonunda da İstanbul’a uğramış ve bu seyahatin izle-
nimlerini anlattığı Avrupa Seyahatnamesi adlı eserinde de İstanbul hakkındaki gözlemlerini 
okuyucularıyla paylaşmıştır. Bu iki seyahate ilişkin izlenimlerini anlattığı eserleriyle Fatih Ke-
rimi “İstanbul yazarı” olma sıfatını hak etmiş bir kalemdir.

Avrupa Seyahatnamesi

Fatih Kerimi, İstanbul’da öğrenim görmüş, dolayısıyla gençliğinin önemli bir kısmı bu şe-
hirde geçmiş bir yazardır. Hem kendisinin hem de Ahmet Mithat Efendi’nin verdiği bilgiye 
göre,  onun İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye’de öğrenim görmesine tavassut eden Ahmet Mit-
hat Efendi’dir. Ahmet Mithat Efendi bu yardımı bir şarta bağlamıştır: Fatih Kerimi mektebi 
bitirdikten sonra ülkesine dönecek ve kendi halkına hizmet edecektir.1 Kerimi bu konuda 
söz vermiş ve mektebi bitirdikten sonra da bu sözünü tutmuştur.  Bununla birlikte Türkiye ve 
İstanbul’la ilişkilerini sürdürdüğü de görülmektedir. Nitekim yıllar sonra 1901 yılında Tatar iş 
adamı Şakir Remiyev’le birlikte gerçekleştirdikleri Avrupa seyahatinin dönüşünde İstanbul’a 
uğramış ve on üç gün kaldığı İstanbul’la ilgili izlenimlerini seyahatnamesinde okuyucula-
rıyla paylaşmıştır.2 Kerimi’nin, kitabının İstanbul’la ilgili bölümünde bu şehirden büyük bir 
övgüyle söz ettiğini, İstanbul’u “mevki-i coğrafiyesi, ehemmiyet-i siyasiye ve ticariyesi, ve 
manzarasının güzelliği cihetiyle dünyanın birinci beldelerinden” saydığını, hatta “İstanbul 
gibi ucuz, havası iyi, manzara-i tabiiyesi güzel olan yer Avrupa’da bile yoktur” şeklinde bir 
hüküm verdiğini görüyoruz. (s. 124-125) İstanbul’un camilerinden, saraylarından, hamamla-
rından da övgüyle söz eden Kerimi, yol arkadaşı Şakir Remiyev’le birlikte katıldığı Sultan II. 
Abdülhamit’in Cuma selamlığı törenini de ayrıntılı olarak anlatmıştır.  Bu küçük seyahatna-
medeki İstanbul’la ilgili bölüm, Kerimi’nin Türkiye’ye ve İstanbul’a karşı hissettiği samimi ve 
müspet duyguları yansıtır. Kerimi’nin, vatandaşlarının İstanbul’u ziyaret etmeleri konusunda 
teşvikçi olmak istediği de kitabının bu bölümünde yazdıklarından anlaşılmaktadır. Kerimi 
bu vesileyle kendisinin daha önce öğrenim gördüğü Mekteb-i Mülkiye hakkında da bilgi 

1 Bu konuda bkz. Fazıl Gökçek, “Ahmet Mithat Efendi’den Fatih Kerimi’ye Mektuplar”, İlmî Araştırmalar, S.8, 1999, ss.315-
323.

2 Fatih Kerimi’nin bu seyahatnamesi Türkiye’de de yayınlanmıştır: Fatih Kerimi, Avrupa Seyahatnamesi, (Haz. Fazıl Gökçek), 
Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001. Alıntıların sayfa numaraları bu baskıya aittir.
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vermiştir. Türkiye’deki matbuat ve önde gelen yazar, şair ve fikir adamlarından söz ederken 
Cevdet Paşa, Namık Kemal, Muallim Naci, Recaizade Ekrem, Ahmet Mithat Efendi, Mahmut 
Esat Efendi gibi isimleri zikreden Kerimi, bunların “Avrupa’da dahi tanınmış zatlar” olduklarını 
belirtir. (s. 133-134)

Bu seyahat sırasında Ahmet Mithat Efendi ile de görüşen Fatih Kerimi, bu vesileyle bu ilk 
romancımız hakkında ona karşı hissettiği minnettarlığı yansıtan övgü dolu ifadelere yer ver-
miştir. Önce kendisinin Beykoz’daki evine giden Kerimi, yazarı evde bulamadığı için ertesi 
gün Galata’da Karantina idaresindeki görevi başında ziyaret eder. Ahmet Mithat Efendi’nin 
kendisini görür görmez tanıdığını ve hem kendisine hem de yol arkadaşı Remiyev’e yakınlık 
gösterdiğini belirten Kerimi, eski hamisi hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

Bu zat Türklerin en meşhur erbab-ı kaleminden olup milletine ve vatanına ve alelumum 
âlem-i İslamiyet’e unutulmayacak derecede büyük hizmetler göstermiştir. Roman, 
hikâye, hikmet ve felsefe-i diniye ile tarih ve sair şu’bat-ı fenniyeye dair birçok şeyler 
yazmış ve yazdıklarını ihtiyac-ı zamana ve ahalinin tabiatına muvafık yazarak ahaliye 
okutturabilmiştir. (s. 136)

İstanbul Mektupları

Fatih Kerimi’nin bizim konumuz açısından daha da önemli ve onu bir İstanbul yazarı olarak 
nitelememize sebep olan eseri İstanbul Mektupları’dır.3 1912 yılı sonları ve 1913 yılı başlarında 
Kerimi, bir çeşit savaş muhabiri olarak İstanbul’da bulunmuştur. Kendi ifadesine göre 1912 
yılı 29 Ekim’inde, çalıştığı Vakit gazetesine, gazetenin sahibi Zakir Remiyef’ten Kerimi adına 
bir mektup gelir; Remiyef, “şayet mümkünse savaş bölgesine Vakit’e muhabirlik yapmak için” 
(s. 1) onun gitmesini rica etmektedir. Hem Türkçe hem de Fransızca biliyor olması bu göreve 
tercih edilmesinde etkili olmuştur. Bu yazı kendisine ulaştığında Bulgarlar Çatalca’ya kadar 
gelmişlerdir, İstanbul’a girmeleri veya Osmanlı Devleti’nin barış istemesiyle savaşın sona er-
mesi ihtimali vardır, ama bu sadece bir ihtimaldir, savaşın daha uzun süre devam etmesi 
de bir diğer ihtimaldir. Bu yüzden gazete idaresi Kerimi’nin İstanbul’a gitmesine karar verir. 
Aslında gazetenin verdiği görev ve Kerimi’nin de niyeti savaş bölgesine yani Çatalca tara-
fına gitmektir, fakat o sırada bu bölgeye muhabirleri sokmadıkları için İstanbul’da kalmak 
ve edindiği izlenimleri buradan gazeteye bildirmek zorunda kalmıştır. Böylece İstanbul’dan 
gönderdiği yazılar sadece savaşa ilişkin olmamış, şehrin genel durumuna, sokağa, haya-
ta ve insanlara dair izlenimlerini de Vakit okurlarıyla paylaşmıştır. Aynı süre içerisinde yine 
Orenburg’da çıkan Şura dergisi için de “İstanbul Teessüratı” başlıklı yazılarını göndermiştir ki 
bu yazılar –başlığın da işaret ettiği üzere- diğerlerine göre daha hissîdir. 

12 Kasım’da Orenburg’dan yola çıkan Kerimi, 9 Kasım 1912 tarihinde bir Cuma günü İstanbul’a 
gelir. “Parlak güneşin altında, iki tarafı yemyeşil bahçeler ve ağaçlarla kaplı Boğaziçi”ne girer-
ken bu güzellik karşısında herkes adeta büyülenmiş, “Boğaz’ın iki sahilinde emsalsiz güzellik-
teki manzara” vapur yolcularına savaş korkusunu unutturmuştur. (s. 13)

Kerimi’nin İstanbul’dan Vakit gazetesine gönderdiği ilk mektup 12 Kasım 1912 tarihlidir. 
Gönderdiği son mektubun tarihi ise 9 Mart 1913’tür. İstanbul’da yaklaşık olarak dört ay 

3  Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, Vakit Matbaası, Orenburg, 1913. Kitap Türkiye’de de yayınlanmıştır: İstanbul Mektupları 
(Haz. Fazıl Gökçek), Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001. Alıntıların sayfa numaraları bu baskıya aittir.



239

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

kalmış ve her iki üç günde bir mektup göndermiştir. Onun İstanbul’da bulunduğu tarih-
ler, Balkan Savaşı’nın sona erdiği ve barış müzakerelerinin yapıldığı döneme rastlamaktadır. 
Babıali Baskını olarak bilinen ve Kâmil Paşa’nın iktidardan uzaklaştırıldığı hükümet darbesi 
de Kerimi’nin İstanbul’da bulunduğu sırada gerçekleşmiştir. İttihat ve Terakki’ye sempatisi 
olduğunu pek saklamayan Kerimi’nin bu olaydan sonra yazdığı mektuplarda Türkiye’nin ge-
leceğine ilişkin umutlarının arttığı görülüyor.

Fatih Kerimi İstanbul Mektupları’nda doğal olarak daha çok savaşın ve imzalanan mütare-
keden sonra barış görüşmelerinin seyri üzerinde durmaktadır. Bunun yanı sıra Tatar okuyu-
cularını Türkiye ve İstanbul hakkında da bilgilendirmek istemiş; İstanbul’da gündelik hayat, 
eğitim öğretimin durumu, İttihat ve Terakki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasındaki 
siyasî çekişmeler ve bunun sokağa yansımaları, ekonomik durum, savaş sebebiyle Balkan-
lardan İstanbul’a gelen yüzbinlerce muhacirin durumu, o tarihlerde yine önemli bir mesele 
olan veba salgını gibi konularda ayrıntılı “mektuplar” kaleme almıştır.

Kerimi, vapurdayken kendisiyle birlikte Hilal-i Ahmer’de gönüllü olarak hizmet vermek 
amacıyla gelen Gülsüm, Rukiye ve iki Meryem Hanımlarla İstanbul’a dair konuşurken, 
“İstanbul’da şimdi hiç kimse kalmamış, yediden yetmişe kadar eli silah tutan herkes askere 
yazılmıştır, vatan savunmasına girişmişlerdir. Herkes mal mülk ve ailesinden vazgeçmiştir, 
‘Ya namus ya ölüm!’ diye meydana atılmışlardır diye düşünüyorduk” diye yazıyor. (s. 14) Oysa 
İstanbul’da vapurdan inip iskeleye çıktıklarında bambaşka bir manzarayla karşılaşırlar:

Sirkeci ve Babıali Caddeleri boyunca yürüyerek Meserret Oteli’ne giderken caddenin iki 
yayındaki sayısız kahvehanelerde o kadar çok insan oturmakta idi ki, hiçbirisinde ayak 
basacak yer yok. Kahvehanelerin sadece içleri değil önleri de dolu. Kaldırımlara iskem-
leler koyup oturmuşlar, adeta geçilemiyor. Hepsi de gayet sağlıklı, genç, zinde Türkler. 
Gayet düzgün giyinmişler. Hepsi de gayet mütekebbirane oturuyorlar. (s. 14)

Bu durum İstanbul’da kaldığı süre boyunca Kerimi’yi hep şaşırtacak ve üzecektir. Halkta bir 
çeşit kaygısızlık vardır; herkes ne olursa olur, iş olacağına varır diye düşünmektedir, duru-
mu değiştirmek için çaba gösteren veya en azından kaygılanan yoktur. “… payitahttan otuz 
kilometre ötede”ki düşmanla müzakereler yapılıyor olması ve belki de bu müzakerelerin 
sonunda bütün Balkanların elden çıkacak olmasına “halkın ve matbuatın” bakışı, Kerimi’ye 
göre, “gayet acıklı”dır. “Çünkü hiç etkilenmiyorlar ve hiç kaygılanmıyorlar” diyen yazarımızın 
bu konuda toplumun çeşitli kesimlerinin tavrına ilişkin gözlemlerini şöyle özetleyebiliriz: 
Askerler bir an önce aç ve sefil durumda bulunan ailelerinin yanına dönmek istemektedir-
ler. Bir asker Kerimi’ye, “A kardeş, dört yıldan beri hiç durmaksızın savaşıyorum. Ta Yemen’e, 
Makedonya’ya, Arnavutluk’a gönderiyorlar. Evde yaşlı anam, karım, beş çocuğum var. Ekin 
ekemiyorlar, para kazanamıyorlar, aç kalıyorlar, hasta ve yoksul durumdalar. Benim yüreğimi 
bunlar sızlatıyor. Ah şu barış gerçekleşse de bir an önce memleketimize gönderseler” demiş-
tir. Esnaf, savaş sebebiyle ticaretin durduğunu ve işlerin bozulduğunu dile getirerek “Canım 
ne olacaksa olsun da bir an önce ortalık yatışsın, işlerimiz yoluna girsin” diye düşünmekte-
dir. Orta tabakaya mensup Türk gençleri ve okumuşları Kerimi’ye göre “hissiz ve kaygısız bir 
topluluk”tur; sadece alacakları maaşı düşünmekte, “ifrat derecede şık ve güzel giyinmeyi” 
bilmektedirler. “Biraz Avrupa terbiyesi ve ciddi eğitim gören gençler ve okumuşlar” da yok 
değildir; bunlar işin gerçeğini ve tehlikeyi görmektedirler, “vatan ve millet muhabbetleri de 
var”dır, ancak “ümitsiz” ve “ruhen çöküntü içinde”dirler. (s 36) “Hükümet erbabına ve büyük 
paşalara gelince”, onlar da bir an önce ve nasıl olursa olsun bu “kazayı atlatmak” ve hangi 
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şartlarla olursa olsun barış yapılmasının peşindedirler. Din âlimleri ve hocalar ise “daha da 
kaygısız”dırlar, gün boyu kahvehanelerde nargile içerek vakit öldüren bu adamlar Kerimi’ye 
göre “Rusya’daki Tatar mollalarından da düşüncesiz bir topluluk”tur. (s. 36-37)

Bu sert tenkitlerden sonra, kurunun yanında yaşları da yakmak istemeyen Kerimi, bu göz-
lemlerinin genel durumu yansıttığını, yoksa “her kesimde meseleyi çok iyi anlayan, bu fela-
ketlere yüreği yanan, bir faydası olacaksa bütün varlığını feda etmeye hazır” kimselerin de 
bulunduğunu, fakat bunların “denizdeki katre gibi” istisna kabilinden olduğunu ve “ahval-i 
umumiye”yi değiştiremediklerini belirtme ihtiyacı duymuştur. (s. 36-38) Fakat sonuç olarak 
Kerimi’nin toplumu oluşturan sosyal tabakalara ilişkin gözlemlerinin çok karamsar olduğu-
nu belirtmek gerekir.

Barış müzakerelerinin sokağa nasıl yansıdığını da anlamaya çalışan Kerimi’nin bu konudaki 
gözlemi aşağıdaki parçada mücmel olarak ifade edilmiştir:

Şimdi bu barış meselesine buradaki halkın ve matbuatın nasıl baktığı bilinmek istenir 
değil mi? Evvela şunu söyleyeyim ki bugün bu konuda halk ve matbuat tamamıyla aynı 
görüştedir. O da “Tamam yenildik, maskara olduk, vaziyet berbat” demeleridir. Bunu 
hepsi itiraf ve ikrar ediyor. Bunun ardından çeşitli muhakemeler başlıyor. Bazıları geç-
mişten bahsederek suçu kimin üzerine atacaklarını araştırıyor, bazıları bundan sonra 
ne olacak diye gelecekten bahsediyorlar. Ama mevcut durumdan bahsedip de nasıl 
kurtuluruz diye düşünen yok. Çünkü bunu ümitsiz bir iş sayıyorlar ve gittikçe daha iyi 
anlaşılmakta olan birtakım felaketler ve hakikatlere binaen bu şekilde ümitsizliğe düş-
meye hakları da yok değil.

İstanbul’da gündelik hayatın bir parçası da savaş bölgesinden gelen yaralılar ve hastalarla 
bunların kaldığı hastanelerin durumudur. Her gün onlarca hasta ve yaralının getirilip hasta-
nelere yerleştirildiğini, iyileşenlerin de çıkarılarak tekrar savaş bölgesine gönderildiğini belir-
ten kerimi, “Yaralılar için hastane çok!” diyor; “ne kadar büyük mektep, kışla ve başka umumi 
yerler varsa hepsi geçici olarak hastane haline getirilmiş”tir. Ayrıca bazı evler de hastaneye 
dönüştürülmüştür, “hangi sokağa bakılsa büyük evlerin pencerelerinden yaralı askerler” gö-
rülmektedir. (s. 32)

İstanbul’da o günlerin en önemli konularından biri de veba salgınıdır. Fatih Kerimi İstanbul’a 
geldiğinde salgının etkisi epeyce azalmıştır, fakat yazdıklarından hemen her gün onlarca 
veba vakasının tespit edildiği ve bunların önemli bir kısmının ölümle sonuçlandığı anlaşıl-
maktadır. Yine de Kerimi, Avrupa ve Rusya matbuatının bu konudaki haberleri abarttığını 
belirtme ihtiyacı duyuyor:

Veba devam ediyor. Lakin yabancı gazetecilerin yazdığı kadar yaygın değil. Mesela 
Odeski Nuvesti’nin “İstanbul’la Çatalca arasında adım atacak yer yok, vebadan ölen-
lerle doludur” şeklindeki haberleri katiyen yalandır. Kendim dün atla Edirnekapı’dan 
İstanbul’un dışına çıkıp Bakırköy’e doğru birçok kilometre gittim, öyle bir şey görme-
dim. Sedyeyle götürülüp getirilen bazı hastalara rastladım. Onlar da veba mıdır başka 
hasta mıdır belli değildi. (s. 25)

3 Aralık tarihli mektubunda resmî haberlere dayanarak “son yirmi dört saatte vebaya yaka-
lananların sayısı”nın otuz dokuz, ölenlerin ise on bir kişi olduğunu yazıyor. Bir azalmanın 
görüldüğünü, birkaç gün öncesine kadar her gün otuza yakın kişinin öldüğünü ekliyor. (s. 
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81) 16 Aralık tarihli mektubunda da bu azalmanın devam ettiğini belirtiyor. (s. 119)

Hastanelere ve hastaların durumuna dair de yabancı matbuatta yanlış ve abartılı haberle-
rin yer aldığını belirten Kerimi, kendi okuyucularını doğru bilgilendirmek için bu haberleri 
düzeltme ihtiyacı duyuyor. “Ruski Aslov’un 18 Kasım tarihli nüshasında İstanbul’un camile-
rinde kalan ağır hastaların vaziyeti hakkında yazılan haberler pek mübalağalı ve yanlıştır” 
diye yazan Kerimi, her gün on beş yirmi kişinin vebadan öldüğü şeklindeki haberlerin de 
gerçeği yansıtmadığını, günde iki üç ölüm vakasının bile olmadığını belirtiyor. Aynı şekilde 
yine Rus gazetesi Novoye Vremya muhabirinin “İstanbul hastanelerinde yaralılar için bir kez 
kullanılan sargıların tekrar tekrar kullanıldıkları” şeklindeki haberinin de doğru olmadığını 
yazıyor ve “Arada böyle şeylerin olması mümkündür, ama Darülfünun, Mekteb-i Sultani, 
Darülmuallimîn gibi umumi müesseselerdeki hastanelerin hepsine kendim gidip dolaştım. 
Oralardaki temizlik, dikkat, doktorların nezaketleri anlatılmakla bitirilecek gibi değildir. Has-
taların hepsi ayrı yataklarda, sargılarını sık sık değiştiriyorlar. Hepsi de tertemiz” sözleriyle 
gözlemlerini aktarıyor. (s. 60)

3 Aralık tarihli mektubunda ise hastane hâline getirilmiş olan bazı okulların, artık yaralı sayısı 
azaldığı için boşaltılarak eğitim için hazırlandığını belirtiyor.

Fatih Kerimi’nin eserinde en fazla üzerinde durulan hususlardan biri de fırka ihtilaflarıdır. 
İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkalarının ülkenin ölüm kalım meselesiyle karşı karşıya 
olduğu bir zamanda bile bitmez tükenmez bir düşmanlık biçiminde sürdüğünü gözlemle-
yen Kerimi, İttihat ve Terakki mensubu aydınların ve devlet adamlarının tutuklanmasından, 
tutukluluk sürecinden ve daha sonra birçoğunun salıverilmesinden ayrıntılı olarak söz et-
miştir. 13 Kasım tarihli ikinci mektubunda, bir hafta on günden beri İstanbul’da en önemli 
tartışma konularından birinin İttihatçıların tutuklanması meselesi olduğunu belirtiyor. Bazı-
larını kendisinin de şahsen tanıdığını belirttiği bu isimlerin önde gelenlerini zikreden (Ah-
met Ağaoğlu, eski Evkaf Nazırı Hayri Bey, eski dâhiliye nazırı ve İttihat ve Terakki’nin genel 
sekreteri Hacı Adil Bey, eski maarif nazırı Emrullah Bey, eski matbuat müdürü Fazlı Necip, 
Doktor Abdullah Cevdet gibi) Kerimi, bunların askeri savaştan soğutmak ve emirlere itaat 
etmelerini engellemek, darbe yapmaya kalkışmak, padişaha ve büyük devlet adamlarına 
suikast planlamak vb. gibi soyut birtakım suçlamalarla itham edildiklerini belirtiyor ve İtti-
hatçılara sempatisini gösteren şu değerlendirmeyi yapıyor: 

Bu işlerin aslı faslı ne olduğu hakkında şimdilik bilgi veremiyorum. Lakin Türkiye’nin 
şimdiki dehşetli mağlubiyeti İttihat ve Terakki muhalifi olan bir hükümet zamanına 
rastladı. Barış yapılıp acı neticeleri meydana çıktığında efkâr-ı umumiyenin şimdiki hü-
kümete karşı öfkeleneceği ve biraz kışkırtılırsa onu değiştirmek isteyeceği açıktır. İttihat 
ve Terakkiciler meydanda olduğu sürece kışkırtıcıların onlar olacağı da açıkça bellidir. 
Bu yüzden şimdiki hükümetin bunlar hakkındaki hareketi, gelecekte kendi yerini koru-
mak istemekten ibarettir. Türkiye’nin Rumeli bölgesini yabancılara teslim ederek barış 
imzalayan bir hükümetin hâlâ iş başında kalmasının vatan menfaati için faydalı olup 
olmadığı veya istese de kalıp kalamayacağı başka meseledir. Bu ileride görülür. Fakat 
şimdi kuvvet onun elinde. Mühür kimde ise Süleyman odur. (s. 20)

Bilindiği gibi, Kerimi’nin bunları yazmasının üzerinden çok geçmeden, 23 Ocak 1913’te, ta-
rihte Babıali Baskını olarak bilinen hükümet darbesi gerçekleşecek ve “mühür” el değiştire-
cektir! Fatih Kerimi’nin, Babıali Baskını’nı gerçekleştireceklerin başında bulunan Enver Bey 
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hakkında da çok müspet düşünceleri vardır. Hatta hemşerisi, Türk Yurdu mecmuasının mü-
dürü Yusuf Akçura ve derginin yazarlarından Kâzım Nami Bey’le birlikte Enver Bey’i evinde 
ziyaret etmiş ve bu ziyarete ilişkin izlenimlerini de 15 Aralık tarihli mektubunda kaleme al-
mıştır. “Enver, Niyazi… Bu iki isim Türklerin gözünde mukaddestir. Bu iki isme şimdiye kadar 
leke bulaşmamış olup daima pâk ve âlî kalmışlardır” diye yazan Kerimi’nin Enver Bey hakkın-
daki izlenimleri son derece olumludur. (s. 111-115)

Kerimi’nin İstanbul’da bulunduğu süre içinde en önemli meselelerden biri de Balkanlardan 
gelen muhacirlerdir. Savaş bu bölgedeki Türkleri yerinden yurdundan etmiş, yüzyıllardır yurt 
tuttukları topraklardan muhacir olmuşlardır. Fatih Kerimi İstanbul’a geldiğinde şehrin her 
tarafında bu muhacirlerin acıklı hâlini görür. 20 Kasım tarihli mektubunda “Bu muhacirlerin 
hâli o kadar acıklı ve dehşetlidir ki yazmak için kaç kez elime kalemi aldığım hâlde yazmaya 
kalbim dayanmadı” (s. 51) diye yazıyor. 24 Kasım tarihli mektubunda ise Edirnekapı civarında 
“Bulgar askerinden kaçıp gelen birçok Türk muhacirinin” perişan vaziyette olduklarını, çoluk 
çocuğun soğuktan hasta olduğunu, bunlara Avrupalıların “sadaka” verdiğini, Türk gazete-
lerinin Avrupalıların bu “insaniyet”lerine teşekkür ettiklerini yazdıktan sonra şu değerlen-
dirmeyi yapıyor: “Lakin Türklüğün böyle günlere kalması, bu kadar mezellete düşmesi ve 
İstanbul’un kapısı önünde aç, çıplak kalıp Avrupalıların sadakasıyla yaşaması yüreğe pek ağır 
gelmektedir.” (s. 61)

İstanbul’dan Vakit’e gönderdiği “mektup”ların birçoğunda bu muhacirler meselesinden ve 
onların içinde bulunduğu acıklı durumdan söz eden Kerimi, mesela 5 Aralık tarihli mektu-
bunda da İstanbul’un birçok camisinin soğuktan korunmak maksadıyla sığınan muhacirlerle 
dolu olduğunu belirtmektedir. (s. 91) 16 Aralık tarihli mektubunda da tekrar bu konuya dö-
nerek Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin muhacirlerin İstanbul’da barındırılabilmesi için barakalar 
yaptırdığını, yardımlar toplandığını, bir kısmının da Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderile-
rek iskân edilmeye çalışıldığını belirtmektedir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kadınlar merkez-i 
idaresine giderek yöneticileriyle görüşen Kerimi, izlenimlerini şöyle aktarmaktadır:

Bulgar, Sırp ve Yunanlılar tarafından her şeyleri alınıp vatanlarından kovulan İslam 
muhacirleri pek çok ve son derecede yardıma muhtaç hâldedirler. Bunların yiyecek bir 
şeyleri yok, üst başları çıplak denecek durumda. Aralarında hasta olanlar da pek çok. 
Hususen çocukların çoğu hasta ve tamamıyla zayıf ve düşkün durumdadırlar. Bunları 
görünce en merhametsiz insanların bile gözlerinden yaş gelmemesi mümkün değildir. 
Şimdi Hilal-i Ahmer Cemiyeti bu muhtaç muhacirlere bakmaya başlamış. Hepsine tah-
ta barakalar yaparak İstanbul civarına yerleştiriyorlar. Bazılarını Anadolu’ya sevk edi-
yorlar. Yiyecek, içecek ve giyecek veriyorlarmış. Müttefikler tarafından Rumeli’de Müs-
lümanlara yapılan cebir ve zulümler hakkında bu hanımlar çok şeyler anlattılar. ‘Bu, 
adeta yirminci asırda Avrupa’nın gözü önünde Müslümanlara yapılan bir katliamdır’ 
diyorlar. (s. 117)

Bu ifadeler ve aşağıya aldığımız parça, aradan geçen yaklaşık yüz yılda bu konuda 
hem yaşananların hem de yaşananları anlatırken kullanılan dilin çok değişmediği-
ni gösteriyor:Bu muhacirlerin bir kısmı İstanbul dışındaki ziyaret yerlerinde yatıyorlar. 
Bunlardaki sefalet, bunlardaki fakirlik ve muhtaçlık bilmem dünya yaratıldığından beri 
görülmüş müdür? Bir kısmını Anadolu’ya gönderdiler. Bunların İstanbul caddeleri bo-
yunca Haliç’ten Köprü üzerinden Galata tarafına geçişlerini görüp de ağlamamak için 
insanın kalbinin taştan yaratılması gerekir.
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Bunların en zenginleri bile kırık dökük bir arabaya bir çift öküz koşmuş, arabasının üze-
rine eski kamış yapraklarından çadır gibi bir şey kurmuş. Bütün mal ve mülkü, bütün 
hayat ve saadeti bunun içindedir. Arabasında eski püskü yorgan, minder parçaları var. 
Bunların üzerinde üçer dörder küçük çocuk ağlaşarak oturuyorlar. Ellerinde küçücük 
birer parça ekmek var. Üstleri başları yırtık, ayakları yalın, fevkalade zayıf ve hasta gö-
rünüyorlar. (…) Ailenin erkeği öküzleri çekiyor. Arabanın arkasından karısı ve büyük 
çocukları yayan yürüyorlar. Hepsinin yüzü o kadar kaygılı ki tarif mümkün değildir. Üst 
başları son derecede perişan, yırtık pırtık, hatta giyimlerine bakarak hangisinin kadın 
hangisinin erkek olduğu da anlaşılamıyor. Arada bazı çocukların bir keçi, bir buzağıyı 
çektikleri görülüyor. Zayıflıktan güçlükle yürüyorlar. Yürüyemeyip geride kalan çocuk-
lar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlar.

Avrupalıların birbiri arkasından vınlayarak geçen otomobilleri, âlâ İngiliz atları tara-
fından çekilen ve içine ikişer kişi oturmuş arabaları bu biçarelerin yüreklerine dehşet 
veriyor. Hep birlikte öküzlerini ve buzağılarını yana çekerek yol veriyorlar.

İşte böylece bu muhacirler, bu sefalet kafilesi Galata rıhtımına çıkıp diziliyorlar. Oradan 
Romanya gemilerine bindirilerek Anadolu sahillerine çıkarılıyor ve Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine yerleştirilmeye çalışıyorlar. Lakin gemiye binip belirlenen yere varıncaya ka-
dar bunların başlarından daha neler geçtiğini bir Allah bilir. (s. 127-128)

Fatih Kerimi, İstanbul’a Balkan Savaşı ile ilgili gelişmeleri izlemek için gelmiş olsa da İstanbul’a 
ve genel olarak devlet ve toplum yapısına ilişkin gözlemlerini de okuyucularına aktarmıştır. 
Ekonomik durum, eğitim vb. gibi konularda da çok dikkate değer gözlemleri vardır. Örneğin 
eğitim öğretimle ilgili şu gözlemi, Milli Eğitim sistemimizin bugün de devam eden bir has-
talığını teşhir etmektedir. 17 Kasım tarihli ilk mektuplarından birinde “Türklerde hissiyat-ı 
milliyenin uyanamamasının, millî meselelere karşı yeterince ilgili olmamalarının sebepleri 
elbette çoktur. En başta geleni de ilk mekteplerin yetersizliği ve kalitesizliğidir” tespitinde 
bulunan yazarımız, savaş şartlarının yanı sıra eğitim sisteminin sürekli değişmesinin de bu 
konudaki en önemli problemlerden biri olarak görüldüğünü belirtiyor:

Anlaşıldığına göre hürriyetten sonra çeşitli sebeplerle buradaki talebelerin dersleri pek 
çok kesintiye uğramış. Yangınlar, Trablus Savaşı, dâhilî huzursuzluklar, veba ve niha-
yet işbu Balkan Savaşı derslerin muntazam devam etmesine engel olmuş. Hürriyetten 
sonraki dört yıl içinde verilen dersler toplansa iki yıldan fazla tutmaz diyorlar. Ayrıca 
maarif nazırları çok sık değişerek ve her biri kendisine mahsus yeni bir program düzen-
leyerek kendinden öncekileri bozduğundan mekteplerin program ve düzenlerinin bir 
yoluna konulamadığını söyleyerek teessüf ediyorlar. (s. 82)

Bir gazeteci olarak Fatih Kerimi’nin matbuatın durumuna da özellikle dikkat ettiğini, gaze-
telerle ilgili de çok dikkate değer değerlendirmeler yaptığını, daha doğrusu çok sert eleşti-
rilerde bulunduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşı’nda büyük bir hezimete 
uğramasının sebeplerini anlamaya çalışan Kerimi, bu hususta bir kısmını yukarıda zikretti-
ğimiz dikkate değer tespitlerde bulunmuştur. Kerimi’ye göre bu hezimette matbuatın da 
büyük rolü vardır. Çok sert bir ifadeyle, “… bugün en fazla göze batan zararlı unsurlar Türk-
lerin gazeteleridir diye düşünüyorum” diyen Kerimi, bu tespitinin gerekçesi olarak “Bir tek 
şeyi olsun doğru yazmıyorlar” ifadesini kullanıyor ve “Bu kadarı artık cinayettir!” demekten 
kendisini alamıyor. (s. 37) 



244

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Sonuç olarak, Fatih Kerimi, eski bir İstanbul sakini olarak, yirminci yüzyılın başında ilki Avru-
pa seyahati vesilesiyle ve ikincisi Balkan Savaşı sırasında bir muhabir olarak İstanbul’da bu-
lunmuş ve bu şehre ilişkin dikkate değer gözlem ve değerlendirmeler kaleme almıştır. Fatih 
Kerimi’nin gözlem ve değerlendirmelerini farklı ve değerli kılan en önemli husus, onun hem 
“içeriden” ve hem de “dışarıdan” bakan biri oluşudur. İçeridendir, çünkü bir Tatar Türk’üdür 
ve bir Müslüman’dır. Ayrıca yüksek tahsilini de yaptığı İstanbul’a karşı gönülden bir bağlılık 
hissetmektedir. Öte yandan aynı zamanda dışarıdan biridir, çünkü İstanbul’da değil Rusya’da 
yaşamaktadır ve bu ülkenin vatandaşıdır. Bu husus, onun soğukkanlı değerlendirmeler ya-
pabilmesini sağlamıştır. Yüzyılın başında İstanbul’un gerçekçi bir fotoğrafını görmek isteyen 
şehir tarihi araştırmacılarının Kerimi’nin bu eserlerini, özellikle de İstanbul Mektupları’nı ih-
mal etmemesi gerekir.

Fatih Kerimi’nin İstanbul’u

Fazıl Gökçek

Özet

1912 yılı sonlarında, Orenburg’da çıkan Vakit gazetesinin muhabiri olarak İstanbul’a gelen ve bir taraftan Bal-
kan Savaşı ile ilgili bilgileri gazetesine ulaştırırken diğer taraftan da İstanbul izlenimlerini kaleme alan Fatih 
Kerimi, İstanbul Mektupları adıyla neşrettiği eseriyle bu şehrin birkaç aylık fotoğrafını çekmiş bir Tatar aydını-
dır. İstanbul’u daha önce de tanıyan, burada Mülkiye Mektebi’nde eğitim gören Fatih Kerimi, önceki yıllardan 
devam eden dostluklarının da yardımıyla 1912 yılı sonları ve 1913 yılı başlarında İstanbul’un durumunu yer 
yer “dışarıdan” bir gözlemcinin serinkanlılığıyla, ama çoğu kez de mensubu bulunduğu dinin ve milletin yaşa-
dığı buhrana tanıklık eden “bizden” biri olarak tasvir etmiştir. Devrin yazar ve fikir adamı çevreleriyle görüşen, 
röportajlar yapan ve ülkenin gidişatına ve geleceğine dair fikir ve görüş ayrılıklarını tespit eden Kerimi’nin yaz-
dıkları günümüze kadar yeterince üzerinde durulup değerlendirilmemiştir. Bu bildiride, daha önce Tatar Türk-
çesinden dilimize aktararak yayımladığımız İstanbul Mektupları adlı eserin yanı sıra, yazarın Avrupa Seyahatna-
mesi adındaki ve yine İstanbul izlenimlerini ihtiva eden kitabı da şehir tarihi bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Fatih Kerimi, İstanbul, İstanbul Mektupları, Avrupa Seyahatnamesi
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Osmanlı Nüfus Defterlerinin Şehir Tarihi 
Araştırmalarındaki Yeri: 
Beyşehir Örneği1*

Müjgan Şahinkaya
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Doktora Öğrencisi

Hüseyin Muşmal
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Her ülke, her şehir belli bir insan topluluğunun varlığından meydana gelmektedir. Bu insan 
topluluğuna ise nüfus adı verilmektedir. Yüzyıllar boyunca var olmuş ülkeler, bölgesel olarak 
doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus olaylarını ve göç gibi nüfus hareketlerini kayıt altına 
almaya çalışmışlardır. Bir ülkedeki, bölgedeki nüfusun belirlenmesi için de bazı dönemlerde 
şehir şehir ayrılmak suretiyle nüfus sayımları yapılmıştır. Şehir tarihi açısından, yapılmış olan 
tüm nüfus sayımları çok önemli bir yer arz etmektedir. Nüfus sayımları şehirlerdeki fertlerin 
sayı, cinsiyet, yaş, meslek, din ve öğrenim durumlarını ortaya koyduğundan toplumların 
sosyolojik, ekonomik ve tarihî yönlerini araştırmak ve sosyal tarihlerini yazmak için çalışma 
yapacak olanlar açısından oldukça önemlidir. 

Bir şehirde yapılmış nüfus sayımı sonucunda sayımın yapıldığı zaman diliminde yaşayanların 
sayısı, hane sayısı, kişisel özellikleri, yaş ortalaması, dinî çeşitliliği, toplumun ne ile geçindiği, 
aile yapısı, devletin topluma bakışı, idarî durum gibi birçok konu açıklığa kavuşmaktadır. 
Bir nüfus sayım kaydından tüm bunlar dışında bölge veya şehirdeki asker sayısı, göç eden 
sayısı, önde gelen ailelerin isimleri, en çok kullanılan kişi adları, ekonomik faaliyetleri, özür 
durumu ve bunun toplum içindeki oranı, eğitim oranı da anlaşılabilmektedir. Bütün bu 
özelliklerinin yanında nüfus defterleri nüfusun tespitinde, geniş aile- çekirdek aile yayılışının 
ortaya çıkartılmasında, ortalama çocuk sayısı ve yaş aralıklarının tespitinde de çok önemli 
veriler sunmaktadır. Bir şehirde tarih boyunca yapılmış nüfus sayımlarının karşılaştırılması 
sonucu meydana gelmiş değişimlere de kolaylıkla erişilebilmekte ve şehrin zamanla 
idarî, ekonomik ve demografik dönüşümü ortaya çıkmaktadır.  2011 yılı Eylül ayına kadar 
araştırmacıların hizmetine sunulmayan bu sayımlar bu tarihten itibaren araştırmacıların 
hizmetine açılmış, nüfus defterleri kullanılarak çeşitli lisansüstü tezleri ve bilimsel yayınlar 
yapılmaya başlanmıştır.  Bu çalışmada Osmanlı nüfus defterlerinin şehir tarihi araştırmaları 
açısından önemi Beyşehir Örneği’nde incelenecektir.

1	 * Bu çalışma, Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL’ın danışmanlığında, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilimdalında 
Müjgan ŞAHİNKAYA tarafından 2014 yılında tamamlanmış olan “1844 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Beyşehir Kazası” 
isimli Yüksek Lisans tezinden faydalanarak oluşturulmuştur.
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Giriş: Osmanlı’da Nüfus Ve Nüfus Sayımları

A. Nüfus Kavramı Osmanlı Devleti’nde Tahrir Geleneği

Arapça “nefs” kelimesinin çoğulu olan “Nüfus” kelimesi, mana olarak “nefis, hayat, canlar, 
ruhlar” anlamına gelmektedir2. Bununla birlikte günümüzde taşıdığı anlama göre nüfus, bir 
ülkede, bir bölgede, bir yerde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayımlardır. 
Nüfus sayımları bir toplumu meydana getiren fertlerin sayı, cinsiyet, yaş, meslek, dil, din 
ve öğrenim durumlarını ortaya koyduğundan toplumların sosyolojik, ekonomik ve tarihî 
yönlerini araştırmak ve sosyal tarihlerini yazmak için çalışma yapacak olanlar açısından 
oldukça önemlidir3.

Tarihte ilk kez hane kayıtlarının tutulmasıyla birlikte başlayan nüfus hizmetleri, M.Ö. II. 
yüzyıla gidecek kadar çok eski bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyunca ülkeler doğum, ölüm 
ve evlenme gibi nüfus olaylarını ve nüfus hareketlerini, genel olarak askerlik ve vergi toplama 
gayesi ile kayıt altına almaya çalışmışlardır. Önemli bir kamu hizmeti olarak sürekli var olan 
ve mahiyeti gelişen nüfus hizmetleri, günümüzde toplumun tanınması, kamu hizmetlerinin 
etkin ve verimli olarak sunulması, oluşturulacak istatistikî bilgilerle eğitimden sağlığa birçok 
sektöre veri sağlanması, nüfus hareketlerinin izlenmesi, kimlik kartı benzeri uygulamalarla 
kişilerin gerçek kimliklerinin doğrulanması gibi birçok alana yayılmış bulunmaktadır4. 
Osmanlı Devleti’nde XV ve XVI. yüzyıllardan itibaren, vergi mükellefi olan erkek nüfus esas 
alınmak suretiyle, otuz-kırk yılda bir, bazen de daha sık aralıklarla, tahrirler  (nüfus ve vergi 
sayımları) yapılmıştır5. 

Tahrir kelimesi; “yazma, kaleme alma, deftere geçirme ve kaydetme” anlamına gelmektedir6. 
Türkiye açısından nüfus hizmetleri, Osmanlı döneminde tasarlanan güçlü ve köklü 
geleneklere dayanmaktadır. Osmanlılar, hazineye gelir sağlama, savunma ve fetih için asker 
toplama gayesi ile arazi ve nüfus yazımı/sayımı yapılmasına ve bunlarla ilgili kayıtların 
tutulmasına özel bir önem vermişlerdir. Genel olarak belirli olay ve dönemlere göre yürütülen 
bu tahrirlerin (yazım/sayımların) başlangıcı Osmanlının kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. 
Bu sayım ve yazım geleneği, Cumhuriyet döneminde yeteri kadar korunamasa bile, temel 
ilkeleri itibariyle aynen devam etmiştir7.

Tahrirler, Osmanlı İmparatorluğu’nda, tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde, nüfus 
ve vergilendirilebilir gelir kaynaklarının tespiti için yapılan sayımlardır8. Sayım esnasında 
kayıtlar bir deftere işlenmekte, buna da tahrir defteri denmektedir.  Tahrir yapmanın amacı, 
öncelikle, eyaletlerdeki nüfus ve vergilendirilebilir gelir kaynaklarını tespit etmek, sonra 

2 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 2003, s.84; İsmail Parlatır, Osmanlı 
Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, s.1308.

3 Alaattin Aköz, Şeyda Karaca, “1831 Nüfus Sayımına Göre Doğanhisar’ın Demografik Yapısı”, I. Ulusal Doğanhisar ve Çevresi 
Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu, 5-7 Ekim 2012, Konya, s.17.

4 Adnan Çimen, “Sayım, Kayıt Düzeni ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlıda Nüfus Hizmetleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14/3 (2012), s.185.

5 Bahaeddin Yediyıldız, “Klasik Dönemde Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış”, Türkler, C.X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 
2002, s. 188.

6 Parlatır, Sözlük, s.1614.

7 Çimen, “Nüfus Hizmetleri”, s.185.

8 Fatma Acun,” Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S.1, 
İstanbul 2000, s.320.
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da, bunları çeşitli devlet görevlilerine, şahıslara ve vakıflara, hizmetleri karşılığında maaş, 
gelir ve mülk olarak tahsis etmektir. Gelirlerin bu yolla dağıtımı, Osmanlının direkt merkezi 
hazineden ödeme yapmaksızın, ordu beslemelerini ve topluma sosyal ve dini hizmetler 
sunmalarını mümkün kılmaktadır9. Osmanlı’da özellikle XV. ve XVI. yüzyıllarda yapılan 
bu gibi sayım ve yazımlar öncelikle vergilendirme amacını taşırdı. Fethedilen toprakların 
ekonomik potansiyelini ve matrahını ölçmek, tımarları dağıtıp gelirlerini kayda geçirmek 
ve vakıfların gelir kaynaklarını sıralayıp kaydetmek ve denetlemek de bu yazımların diğer 
amaçları arasında sayılabilir10. 

Sultan I. Bayezıt döneminden beri yürürlükte olduğu anlaşılan bu tahrirler, yapılan fetihleri 
izleyen yıllarda yeni bir padişahın tahta çıkması, daha önce tahrir yapılmış bölgelerin gelir 
kaynakları veya dirlik dağılımında önemli değişikliklerin meydana gelmesi ya da yeni 
ıslahatların uygulamaya konması halinde gerçekleştirilmiştir. Tahririn amacı fethedilen 
bölgelerin gelir kaynaklarının bir dökümünü çıkarmak ve bu gelir kaynaklarının dirlik olarak 
dağıtımının gerçekleştirilebilmesine imkân sağlamak olduğundan, tahrirler fetihleri izleyen 
yıllarda ve daha sonra belli aralıklarla yapılmaya devam edilmiştir. Bu tahrirlerin yenilenme 
süreleri 30-40 yılda bir veya bir nesil olarak kabul edilmişse de tahrire tabi tutulacak bölgenin 
özelliğine göre değişiklik gösterebilmiştir. Tahrirler 1590’lı yıllara kadar düzenli aralıklarla 
gerçekleştirilmiş, bu dönemden sonra kapsamlı tahrirler yapılamamıştır. XVII. yüzyıldaki 
tahrirler ender olarak yeni fetihlerin ardından ve bölgesel olarak gerçekleştirilmiştir11.

XVII. yüzyılın başlarında klasik tahrirlerin terk edilmesiyle birlikte Nüfus/Hane, Mukataalar, 
Cizye, Tımar ve Evkaf defterleri yerine, daha ayrıntılı bilgi içeren belli konulara yoğunlaşan 
başka defterler tutulmaya başlanmıştır. Bunlar arasında Avârız-Hâne Defterleri, Mukataa 
Defterleri, Cizye/Cizye Muhasebe Defterleri, Tımar Tevcih Yoklama/Defterleri, Evkaf Tahriri/
Evkaf Yoklama Defteri, Nüfus Yoklama Defterleri, Vilayet Muhasebe Defterleri, Mevâcib 
Defterleri, Tahrir-i Emlâk ve Nüfus Defterleri, Nüfus Tahrirleri, Temettü’ât Defterleri gibi 
defterler sayılabilir12.

B-Osmanlı Devleti’nde Yapılan Nüfus Sayımları

Modern anlamda Osmanlı’daki nüfus hizmetleriyle (sayım, kayıt düzeni ve teşkilatlanmayla) 
ilgili köklü çalışmalar, 1790 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 1801 yılında Fransa ve 
Britanya’da yapılan nüfus sayımlarından 30-40 yıl sonra, 1831 yılında başlamıştır. Bu nedenle, 
1829 yılında İstanbul’da yapılan yerel nüfus yazımı/sayımı bir tarafa bırakılacak olursa, 1831 
nüfus sayımı/yazımı nüfus hizmetleri tarihi bakımından milat sayılmaktadır13.

Günümüzde yürütülen nüfus hizmetlerinin kayıt düzeni, teşkilatlanması ve dayandığı temel 
prensipleri bakımından 1831 nüfus sayımı önemli bir yere sahiptir14. Ancak bu sayımın 

9 Acun, “Defteroloji”,s.322.

10 Cem Behar, “Osmanlı Nüfus İstatistikleri ve 1831 Sonrası Modernleşmesi”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, T.C. 
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 2000, s.63.

11 Numan Elibol, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Meslesi ve Demografi Araştırmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007, C.XII, S.2, s.137.

12 Çimen, “Nüfus Hizmetleri”, s.193.

13 Çimen, “Nüfus Hizmetleri”, s.193-194.

14 Enver Ziya Karal, Osmanlı imparatorluğunun İlk Nüfus Sayımı 1831, DİE Matbaası, Ankara, 1997, s.10.
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temel amacı; vergi ve asker toplamak olduğundan, ülkedeki kadın nüfusu sayılmamıştır15. 
Esas amacına uygun olarak da bu sayımda Osmanlı’nın sadece erkek nüfusu kaydedilmiştir. 
Fiilen askere alınabilecek olan sadece Müslüman nüfustur. Bunun yanı sıra cizye ve bedel-i 
askeriye’ye tabi gayrimüslim nüfus da çoklukla “reaya”, Ermeni, Yahudi, Kıptî olarak tasnif 
olunmuştur16.  1831 nüfus sayımı sayımı/yazımında Anadolu ve Rumeli’de yaşayan erkek 
nüfusu yaşına bakılmadan istisnasız sayılmış, fakat orduya asker vermeyen bölgeler sayımın 
dışında tutulmuştur. Sayım dışında tutulan ve orduya asker vermeyen eyaletler: Lahsa, Basra, 
Yemen, Mısır, Tunus, Cezayir, Trablusgarp ve Habeş’tir17. Sayımın her yerde aynı yöntem ve 
ilkelere göre yapılması planlanmış olduğundan merkezden görevlendirilen memurlara önce 
talimat verilmiş ve daha sonra sayım yörelerine yollanmışlardır18. 

Osmanlı Devleti, bu sayımla Müslim ve gayrimüslim nüfusu ortaya çıkartmayı, böylece 
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılıp (15-16 Haziran 1826) yerine yeni bir ordunun kurulması için 
askere alınabilecek Müslüman erkek nüfusun ve cizye alınabilecek gayrimüslim nüfusunun 
tespitini yapma gereğini duymuştur. Zira Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan “Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediyye” ordusunun sağlam temellere oturtulması, sürekli geliştirilmesi hem de 
insan gücü yönünden yeni kaynaklara sahip olması gerekiyordu. Yani ülke dâhilinde askerlik 
yapabilecek ahalinin sayısı ile vergi verecek olanların sayılarının bilinmesi, yeni ordunun aktif 
gücünün tespit edilmesi ve vergi sisteminin yeniden düzene sokulması gerekiyordu. Bunları 
gerçekleştirebilmek için erkek nüfusun sayılması elzemdi19.

Sultan II. Mahmut bu gerekçelerle Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusuna alınacak 
askerleri belirlemek için hemen ve öncelikle İstanbul’da bir nüfus sayımı başlatmıştır. Ancak 
1828-29 Osmanlı- Rus Savaşı nedeniyle bu sırada sayım ülke geneline yayılamamıştır. Nihayet 
nüfus sayımı tam olarak 1831 yılında gerçekleştirilebilmiştir20. Erkek nüfusunun sayımı genel 
olarak din bölümüne göre yapılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Rumeli ve Anadolu’nun 
İslâm ve Hıristiyan nüfusları tespit edilmiştir. İslâm nüfus,  Türk olan İslâmlar, Türk olmayan 
İslamlar diye ikiye bölünmemiştir21.

Sayım memurları, zaten uzun süre askerlik hizmetinden bitkin düşmüş olan Müslümanların 
kuşkularını gidermek ve doğru bilgi vermeleri için cevaplayanlarda güven uyandırmak 
amacıyla kadılar ve ulema arasından, yani saygın dinî sınıfa mensup üyeler arasından 
atanmışlardır. Yaklaşık 85 yüksek düzey memurun, hizmetlerine verilen çok sayıdaki kâtiple 
birlikte sahaya gönderilmiş olması 1831 sayımına atfedilen önemi göstermektedir22.  1831 
kayıtlarını adeta bir veri tabanı olarak kullanan Osmanlı Devleti, üç-beş yılda bir nüfus 

15 Çimen “Nüfus Hizmetleri”, s.192; Mehmet Yılmaz, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Hatunsaray Nahiyesinde Nüfus ve Nüfus 
Hareketleri”, I. Uluslararası Hatunsaray ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu Bildirileri, Konya 2012, s.316.

16 Behar, “Nüfus İstatistikleri”, s.68.

17 Hacı Haldun Şahin, Osmanlı Dönemi Nüfus Defterlerinde Çorum Bölgesi Aşiretleri, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum 
2013, s. 1. 

18 Behar, “Nüfus İstatistikleri”, s.68.

19 Aköz, Karaca, “Doğanhisar”, s.17-18.

20 Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri (28-30 
Haziran 1989), İstanbul 1990, s.91.

21  Karal, İlk Nüfus Sayımı, s.21.

22 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfus (1830-1914), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, s.58.
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güncellemesi yaptırmıştır23.

Osmanlı’da yapılan genel nüfus sayımı sadece 1831 sayımlarıyla sınırlı kalmamıştır. Zamanla 
değişen koşullar, yeni getirilen düzenlemeler, yapılan bu ilk sayı mın daha sonra ortaya 
çıkan eksik yönleri, ayrıca tam anlamıyla imparatorluktaki bireylerin tamamının sayıma 
tabi tutulmamış olması sonraki dönemlerde yeni nüfus sayımlarının yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. İlk nüfus sayımının ardından 1844’te ikinci bir nüfus sayımı yapılmıştır. Fakat bu 
nüfus sayımı da öncekinden farklı olmamıştır. 1844 nüfus sayımı uzun yıllar sürmüş, 1851’de 
alınan yeni kararla bazı bölgelere sayım memurları atanmış ve 1857 yılında Kıbrıs’taki 
Müslüman nüfusun sayımı genişletilerek göçebelerin de sayılması kararlaştırılmış ve bu 
sayım 1861’de tamamlanmıştır24.

Sonuç olarak Osmanlı’da yapılan nüfus sayımları, gerek savaşlar, gerek sayımların tüm 
impara torluk sınırlarını kapsamayışı, sayımlarda cinsiyetin esas alınması gibi etkenler 
sayımların niteliğini et kileyen temel faktör olmuştur. Osmanlı döneminin en kapsamlı 
sayımları 1885 ve 1907 yıllarında yapılan sayımlardır. Nüfusun yaşa, cinsiyete, doğum yerine, 
mesleğe, medenî duruma, etnik kökene ve cemaate göre dağılımlarını verebilen ilk ve son 
sayımlar bunlardır. Yapılan bu sayımlarda sadece bir nüfus sicili ve kütüğü oluşturmak için 
yapıldığından demografik kaygılar ağır basmıştır25.

I-1844 Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazası

Daha önce ifade edildiği gibi, Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. 
Ancak bu sayımlarda amaç vergi ve asker tespitini yapmak olduğundan, yalnızca erkekler 
sayılmış ve bu nedenle sayıma kadınlar dâhil edilmemiştir26.  Osmanlı Devleti’nde ikinci 
genel nüfus sayımı ise 1844 yılında yapılmıştır. Bu genel nüfus sayımlarının haricinde 
1831 ve 1844 yılları arasında da bazı yıllarda çeşitli nüfus sayımları yapılarak asker ve vergi 
hesaplamaları yapılmıştır27. 1844 yılındaki sayımlar, 1843 yılında kura sisteminin yürürlüğe 
girmesinden sonra orduyu yeniden düzenlemek, askere alma usulünü değiştirmek ve daha 
da önemlisi bu sırada yürürlüğe giren temettuat vergisini daha sağlıklı bir şekilde toplamak 
amaçlarıyla yapılmıştır. Bu nedenle 1844 sayımlarında da kadın nüfus sayılmamıştır. Bazı 
araştırmacılara göre, 1844 sayımları modern esaslara dayanan ilk nüfus sayımıdır28. 2011 yılı 
Eylül ayına kadar araştırmacıların hizmetine sunulmayan bu sayımlar bu tarihten itibaren 
araştırmacıların hizmetine açılmış, nüfus defterleri kullanılarak çeşitli lisansüstü tezleri ve 
bilimsel yayınlar yapılmaya başlanmıştır29.

23 Mehmet Yılmaz, ”Tanzimat Döneminde Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Kulu Köyü”, Kulu Sempozyumu Bildirileri, Kulu 
2012, s.90.

24  Karpat, Osmanlı Nüfusu,  s.62.

25 Cem Behar, “Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927”, Tarihi İstatistikler Dizisi, C.2,Ankara 2011, s.70.

26 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Nüfus Sayımı, Ankara 1997

27  Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar için bkz. Abdülkadir Gül, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Erzincan ve Köylerinin Demogra-
fik ve İskân Yapısı (1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre)”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 11-2 Yıl: 2009, Erzincan 
2009, s. 163-182; Yunus Özger, “Tanzimat Öncesi Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı (1251/1835 Tarihli Nüfus Defterine 
Göre), A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 29, Prof. Dr. Zeki Başar Özel Sayısı Erzurum 2006,  s. 239-266; Yunus 
Özger, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Tercan ve Köylerinin Demografik Yapısı (1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre), Erzincan 
Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10-2 Yıl: 2008, Erzincan 2008, s. 59-75.

28  Yılmaz, “Kulu”, s. 92.

29 Örnek bir çalışma için bakınız: Hacı Haldun Şahin, Osmanlı Dönemi Nüfus Defterlerinde Çorum Bölgesi Aşiretleri, Çorum 
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1844 yılı nüfus kayıtları, hane esasına göre tutulmuştur. Kayıtlarda hane reisi esas alınmış, 
önce hane reisi yazıldıktan sonra sırayla o hanede yaşayan erkek nüfus kaydedilmiştir. Kadın 
nüfusa dair herhangi bir kayıt bu defterlerde bulunmamaktadır. Defterlerin düzenleniş tarzı 
incelendiğinde aşağıdaki tespitler yapılabilmektedir. Defterlerin başında öncelikle nüfus 
kaydının ait olduğu yerleşimin adı verilmiştir. Yerleşimde bulunan bütün haneler, hane 
numarası 1’den başlatılmak suretiyle deftere kaydedilmiştir. Genellikle hane reisinin adı 
satır başına yazıldıktan sonra hemen altına büyükten küçüğe olmak üzere hanedeki diğer 
erkekler kaydedilmiştir. Bununla birlikte aynı hanede yaşayan hane reisinin kardeşi, yeğeni, 
kayınbiraderi, amcası, üvey oğlu gibi erkek yakınları varsa onların adları da çocukların 
isimlerinin arkasından kaydedilmiştir. Diğer taraftan hane reisinin kölesi, çırağı, tebaası, 
kalfası, hademesi gibi aile üyesi kabul edilen bireylerin de defterlere yazıldığı görülmektedir. 
Defterdeki kayıtların hane ve numara verilmek suretiyle düzenlendiği anlaşılmakla birlikte 
bazı kişilerin numara verilmeden kaydedildiği de görülmektedir. Numara verilmeden 
kaydedilen kişilerin genellikle askerde olan kişiler olduğu anlaşılmaktadır.

Defterdeki kayıtlar her yerleşim birimine ait son kaydın bitimiyle birlikte toplam hane ve 
toplam erkek sayısı verilerek mühürlenmiştir. Ancak nüfus kaydını yapan kişi tarafından 
yapılan hesaplamalarda zaman zaman tutarsızlıklar olduğu, kayıtların eksik ya da fazla 
çıktığı, bazı numaraların iki kere yazıldığı, bazı numaralarının atlandığı gibi nedenlerle hatalı 
toplamlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

Nüfus defterlerinde kayıt altına alınan erkekler hane reisine olan yakınlıkları derecesinde 
isimleri kaydedildikten sonra bunlara ait eşkâl bilgileri de kayıtlarda yer almıştır. Eşkâl 
bilgileri genel olarak kişinin boy özelliği (kısa, kısaca, orta, uzunca, uzun) ve bıyık, sakal 
türleri ( ak, kara, kır, köse, ter, taze, kumral, kırca, az, müzellef, şabemred) açısından ifade 
edilmiştir. Kayıtlarda eşkâl bilgilerinin dışında kişilerin yaşı da net olarak ifade edilmektedir. 
Ayrıca meslek sahibi olan erkeklerin meşgul oldukları mesleklerin isimlerine de kayıtlarda 
yer verilmiştir.

Nüfus defterlerinde isim, yaş, eşkâl ve meslek bilgilerinin dışında kişiye ait kayıtların üzerinde 
notlar halinde bazı bilgilere de rastlanmaktadır. Bu bilgiler kör, topal, yaralı, çolak, alil (sakat), 
yekçeşm (tekgöz), vs. gibi kişinin fiziki özelliklerini ifade ettiği gibi askerde, İzmir’de, Der-
Aliyye’de gibi başka memlekette bulunduğuna dair bilgileri de içermektedir. Bu bilgilerin 
içerisinde bazı kişilerin eğitim amacıyla gittikleri bölgelerin isimlerine de rastlanmaktadır. 
Defterlerdeki kayıtlar çok kısa ve özet bilgileri ihtiva ettiği için hanenin büyüklüğüne 
göre değişse de bir sayfada yaklaşık olarak 5-6 hane ve 20-25 erkek kaydı yer almaktadır. 
Bu yönüyle ortalama 30-40 hanelik bir köye ait bir nüfus kaydının 8-10 sayfadan oluştuğu 
görülmektedir. 

A. Nüfus Ve Nüfus Hareketleri

Nüfus defterlerindeki verilerden hareketle tahmini nüfus iki metotla hesaplanabilir. Bunlardan 
ilki hane sayısının kabaca 5 ile çarpılmasıyla elde edilebilir. Bir diğer hesaplama metodu ise 
erkek nüfus kadar kadın nüfus bulunduğu kabul edilerek erkek nüfusun 2 ile çarpılmasıyla 

Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum 2013; Mehmet Yılmaz, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Hatunsaray Nahiyesinde Nüfus ve 
Nüfus Hareketleri”, I. Uluslararası Hatunsaray ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu Bildirileri, Konya 2012, s.307-
333; Mehmet Yılmaz, ”Tanzimat Döneminde Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Kulu Köyü”, Kulu Sempozyumu Bildirileri, 
Kulu 2012, s.81-132.
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elde edilebilir. Her iki model de nüfusun kesin olarak tespitine imkân vermemekle birlikte 
gerçeğe en yakın tahmine bu modellerle ulaşmak mümkündür. Her iki hesaplamanın da 
birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Örneğin 2457 hane ve 6480 erkek nüfusun 
bulunduğu Beyşehir Kazası hane sayısı 5 ile çarpıldığında 12.285; erkek nüfus kadar kadın 
nüfus olduğu düşünüldüğünde ise 12.960 sayısına ulaşılmaktadır. Buna göre, 1844 yılında 
Beyşehir kaza nüfusunun yaklaşık 13.000 kadar olduğu rahatlıkla söylenebilir.

1844 tarihli nüfus defterlerinde erkeklerin isim, eşkâl ve meslek bilgileri belirtildikten sonra 
bu bilgilerin hemen üstüne o kişilerin şehir dışında ya da bölge dışında olmaları halinde not 
düşülerek nerede olduğu ve/veya neyle meşgul oldukları hakkında bazı bilgiler verilmektedir. 
Örneğin 1844 yılında düzenlenmiş olan nüfus defterine göre, Beyşehir köy ve merkezinde 
kayıtlı olan bazı kişilerin İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlere çalışmak amacıyla göç ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bu kişilerle ilgili notlarda gitmiş oldukları bölgelerde kaç yıldır bulundukları 
ve neyle meşgul olduklarına dair bilgiler de bulunmaktadır. Defterlerde düşülen notlara 
göre Beyşehir Kazası’nda kaydedilmiş 6480 erkekten 622’si İzmir, 63’ü İstanbul, 46’sı da 
başka yerlerde olmak üzere toplam 731 kişi, yani erkek nüfusunun %11,3 çalışmak amacıyla 
Beyşehir Kazası’ndan büyük şehirlere göç etmişlerdir30. Nüfus defterlerinde üzerlerine başka 
yerde olduğu hakkında bilgi notu düşülen kişilerin bir kısmının gittikleri bölgelerde ne işle 
meşgul olduklarına dair bilgiler de verilmiştir. Bunlar arasında İzmir’e giden 622 kişiden 
267’inin İzmir’de ne işle meşgul oldukları ifade edilmiştir

B-Ortalama Ömür/Yaş

Nüfus defterlerinde erkeklerin, bebek, çocuk, genç, orta yaşlı ya da yaşlı olmasına 
bakılmaksızın isim, eşkâl, meslek bilgilerinin altında rakamlar halinde yaşları da 
kaydedilmiştir. Hatta çocukların kaç aylık olduklarına kadar detaylı bilgiler de verilmiştir. 
Bu bilgilerden hareketle erkeklerin yaşları hakkında net bilgilere ulaşabilmektedir.  Böylece 
nüfus defterlerinden hareketle nüfusun ortalama yaşı hakkında tespitler yapabilmekte, 
ortalama ömür hakkında tahminler yürütebilmektedir. Örneğin Beyşehir Kazası’nda 
yaşayan bütün erkekler göz önüne alındığında 6480 kişinin ortalama yaşı 21,3 olarak 
ortaya çıkmaktadır31. Elimizdeki verilerden hareketle Beyşehir’de yaşayan erkeklerin hangi 
yaş aralıklarında yoğunlaştıkları ve hangi yaş grubunun hâkim unsur olduğunu da tespit 
etmek mümkündür. Çocuk olarak kabul edilecek olan 0-10 yaş grubu 1970 kişi, 11-20 yaş 
grubunda 1846, 21-30 yaş grubunda 1156, 31-40 yaş grubunda 672, 41-50 yaş grubunda 
445, 51-60 yaş grubunda 242, 61-70 yaş grubunda 100, 71-80 yaş grubunda 40, 81-90 yaş 
gurubunda 7, 91-100 yaş grubunda ise 2 kişi bulunmaktadır. Çocuk olarak kabul edilecek 
olan 0-10 yaş grubu hesaba dâhil edilmediğinde 4510 kişinin ortalama yaşı 28,82’dir. 0-20 
yaş grubu hesaba dâhil edilmediğinde kalan 2665 kişinin ortalama yaşı 37,7’dir.

Günümüz değerleri üzerinden düşünüldüğünde yaşlı olarak nitelendirilebilecek insanların 
60-65 yaş ve üzeri olduğu düşünülebilir. Ancak XIX. yüzyıl şartlarında ortalama ömrün 
günümüzden oldukça düşük olduğu hesaba katılırsa 50 yaş ve üzerinde olan insanların 

30 1841 nüfus sayımlarına göre Doğanhisar Kazasından 1841 yılında nüfusun %2’lik bölümü Edirne’ye göç etmiştir. An-
cak bu göçlerin nedenleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir. Fuat Uçar, “1841 Sayımlarına Göre Doğanhisar 
Kazasında Nüfus ve Nüfus Yapısı”, I. Ulusal Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu, 5-7 Ekim 2012, 
Konya, s.320.

31 1844 yılında Hatunsaray Nahiye’sinde erkeklerin yaş ortalaması 22,6 olarak tespit edilmiştir. Yılmaz, “Hatunsaray”, s.320. 
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yaşlı olarak değerlendirilmesi daha uygundur. Bunun için 0-10 yaş grubu çocuk, 11-30 yaş 
grubu genç, 30-50 yaş grubu orta yaşlı, 50 ve üzerindekiler ise yaşlı olarak kabul edilmiştir. 
Buna göre yapılan değerlendirmelerde 50 yaşın üzerinde olanların sayısı 391 iken onların 
ortalama yaşları 63 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, çocukların (0-10)  oranı %30,4032, 
gençlerin (11-30) oranı %46,33, orta yaşlıların (31-50) oranı %17,54, yaşlıların (50-100) 
oranı %6,0333 olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle ortalama yaşın da 21,30 olduğu 
düşünülerek Beyşehir Kazası’nda yaşayan insanların önemli bir kısmının genç nüfus olduğu, 
50 yaşın üzerinde olanların oranının oldukça düşük olması nedeniyle de ortalama ömrün 
günümüz değerlerinden hayli düşük olduğu söylenebilir.

C-Çekirdek Aile/Geniş Aile

Daha önce ifade edildiği gibi nüfus defterlerinde, defterin ait olduğu yerleşimde 1 numaralı 
haneden başlamak üzere, hane reisinin çatısı altında her erkeğe sırayla numara verilmek 
suretiyle hanedeki bütün erkeklerin kaydedildiğini söyleyebiliriz.  Defterlerde her hane 
bir aile olarak düşünülmüş ve buna göre kayıt gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle geniş aile 
içerisinde bulunan evli veya bekâr erkekler de aynı hane içerisinde gösterilmiştir. Böylece 
defterlerdeki hane kayıtlarından hareketle yerleşimlerde yaşayan ailelerin çekirdek veya 
geniş aile olup olmadığı gibi özellikler ve bunların yerleşim birimlerindeki oranlarına 
ulaşılabilmektedir.

Nüfus defterlerinde hane reisinin çatısı altında oğlu, kardeşi, kardeşi oğlu, hafidi (torunu), 
hafidinin oğlu (torununun oğlu), emmisi, emmisi oğlu, pederi, üvey oğlu, eniştesi, üvey 
kardeşi, üvey babası, üvey hafidi (üvey torunu), kayını, kayın pederi, damadı ve damadı oğlu 
gibi akrabalık ilişkileri bulunan kişilerin de kaydedildiği görülmektedir. Yaşları belirtilmesine 
rağmen hane reisinin oğlu olarak kaydedilenleri çekirdek ailenin bir üyesi olarak görmek 
mümkündür. Ancak hane reisinin kardeşi, kardeşi oğlu, torunu, torunu oğlu, emmisi, 
emmisi oğlu, eniştesi, kayını, damadı, damadı oğlu, yeğeni, üvey hafidi, üvey babası, üvey 
kardeşi ve üvey oğlu olarak kaydedilenlerin çekirdek aile üyesi değil geniş aile üyeleri olarak 
değerlendirmek daha doğrudur. Örneğin Beyşehir Kazası nüfus defterlerinde yer alan 2547 
haneden 340 hane reisi kendi hanesi altında erkek kardeşlerini de kaydettirmiştir. Yani 
Beyşehir’deki hanelerin en azından %13,4’ünün geniş aile özelliği taşıdığı söylenebilir.

D. Şahısların Tipolojisi, İsim Ve Lakapları

1-Tipoloji

Osmanlı nüfus defterlerinde, insanların bazı fizikî özellikleri ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. 
Bu fizikî tanımlamalar, bugün de sıkça yapıldığı gibi, birisinin diğer bir insana anlatılmaya 
çalışırken kullanılan veya diğer insanlardan ayırt etmeye ya da tanımlamaya yarayan 
ifadelerdir. Defterlerde ilk olarak insanların boyuyla ilgili unsurlar tanımlanırken, daha sonra 

32  Doğanhisar Kazası’nda 1833-34 Sayımına göre 0-10 yaş arası nüfusun oranı 37,7’dir. Orhan Çelikten, “1833-34 Nüfus 
Sayımına Göre Doğanhisar Kazası Nüfus Özellikleri”, I. Ulusal Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyu-
mu Bildirileri, Konya 2013, s.131; 1844 sayımlarına göre Hatunsaray Nahiyesinde 0-10 yaş arasındaki erkeklerin oranı 
%30,5’tir. Yılmaz, “Hatunsaray”, s.320.

33  Doğanhisar Kazası’nda 1833-34 Sayımına göre çocuk ve gençlerin oranı %52,5, orta yaşlıların oranı %40,05, yaşlı nüfu-
sun oranı ise %7,5 olarak tespit edilmiştir. Çelikten, “Doğanhisar”,s.131; 1844 sayımlarına göre Hatunsaray Nahiyesinde 
50 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusa oranı %11 civarındadır. Yılmaz, “Hatunsaray”, s.320.
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yüzdeki sakal, bıyık gibi temel bazı unsurlar dile getirilmiştir.

İncelenen dönemde yaşamış olan insanların nasıl bir görünüme sahip olduğu pratikte 
çok fazla bir öneme sahip değilse de bu tanımlamalar neredeyse tüm hane reislerini 
kapsaması nedeniyle ayrıntılı bir tahlile imkân vermektedir. Bu imkân dağlık, ovalık yerleşim 
birimlerinde ikamet eden insanların fiziksel tabiatlarının mukayesesini de sağlamaktadır. 
Nüfus defterlerindeki bilgiler kişilerin boy, sakal ve bıyık gibi özelliklerini kabaca tanımlar 
şekilde oluşturulmuşlardır. Buna göre bir kişinin boyunun kısa, orta veya uzun ölçülerinden 
hangisine uyduğu ifade edildikten sonra sakalının ak, kır, az kır, kara, kumral, az kumral, sarı, az 
sarı, köse, taze ya da şâb emred tanımlamalarından hangisine uygun olduğu belirtilmektedir. 
Kişi sakalsız ise, bıyığının az ya da ter olduğu ifade edilmektedir. Nüfus defterlerinde boy 
ile ilgili tanımlamalar dikkate alındığında Beyşehir kaza genelinin %88,5’inin orta boylu 
olduğu anlaşılmaktadır. Kaza genelinde uzun ya da uzunca boylu olanların oranı %7,6, kısa 
boyluların oranı ise %3,9’dur. Kısa boylu olarak tarif edilen erkeklerin genellikle yaşlı insanlar 
olduğu anlaşılmaktadır.

Beyşehir Kazası’nda yaşayan insanların sakal ve bıyık tanımlamalarından hareketle halkın 
eşkâli hakkında da değerlendirmeler yapmak mümkündür. Defterde 0-10 yaş arasındaki 
çocukların sakal ve bıyık durumları hakkında doğal olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
10-20 yaş arasındaki gençlerin genel olarak sakal ve bıyık durumları hakkında “şâb emred34” 
veya “müzellef35” ifadeleri kullanılmıştır. Defterlerde genellikle 20 yaş üzerindeki erkeklerin 
sakal ve bıyık görünümleri hakkında bilgi verilmiştir. Deftere kaydedilmiş olan erkeklerin 
sakal ve bıyık özellikleri incelendiğinde sakalı belirtilenlerin %26,12’si kır, %13,26’sı ak, %20
,63’ü kara, %31,74’ü kumral, %3,51’i sarı, %3,42’si köse, %1,32’si ise taze sakallıdır.

2-Lakaplar ve Unvanlar

Soyadı kanunun kabul edilmesinden önceki dönemlerde, ailelerin veya insanların pek çoğu 
çeşitli lakaplarla anılırlardı. Bu lakapların bir kısmı nesilden nesile devam eden sülale adları 
idi. Yine bir kısmı da kişilerin çeşitli özelliklerinden ( hastalık, sakatlık, özür, tip, hal-hareket, 
meslek veya memleket) ileri gelirdi. İkinci türden lakapların da nesilden nesile aktarıldığı 
görülmekle beraber, çoğunlukla kişinin ölümüyle son bulur veya zamanla unutulurdu36.

1844 yılına ait nüfus defterleri incelendiğinde erkeklerin büyük çoğunluğunun çeşitli 
lakaplarla anıldığı anlaşılmaktadır. Kişiler deftere kaydedilirken eğer lakabı sadece kendisi 
kullanıyor ise, kendi isminden önce lakabı belirtilerek (Kara Mehmet, Deli Hasan, Topal 
Ali, Allame Mustafa, Badak Hamza gibi) kaydedilmiştir. Eğer kaydedilen erkeğin ailesinin 
bir lakabı mevcut ise, aile veya sülale adı kişinin babasının adıyla birlikte (Dellaloğlu 
İbrahimoğlu, Akkuşoğlu Mustafaoğlu, Ayvacıoğlu Mehmed, Aynalıoğlu Mustafa gibi) 
yazılarak deftere kaydedilmiştir. 

E. Mesleki Yapı

Nüfus defterlerinde kayıtlı kişilerin isim, yaş, eşkâl ve lakap bilgilerinin yanında meşgul 

34  Henüz sakalı, bıyığı çıkmamış genç. Şahin, Nüfus Defterleri, s.922.

35  Yüzünde yeni tüyler çıkan. Şahin, Nüfus Defterleri, s.921.

36  Yılmaz, “Kulu”, s. 97.
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oldukları mesleklere dair kayıtlar da düşülmüştür. Defterlerde bebeklerden yaşlılara kadar 
bütün erkekler kaydedilmesine rağmen meslek bilgileri doğal olarak yetişkinlerin kayıtlarında 
ifade edilmiştir. Ancak yetişkin oldukları halde bazı erkeklerin meslek hanelerinde herhangi 
bir kayda yer verilmemiştir. Bu durum bahsi geçen kişilerin herhangi bir meslekle meşgul 
olmadıklarını göstermektedir. Defterlerde genç yaşta sayılabilecek bazı kişilerin tahsilde 
veya askerde oldukları, hatta tahsil veya askerliğini nerede sürdürdüklerine dair bilgiler de 
verilmiştir.

Örneğin Beyşehir nüfus defterlerinde kayıtlı 6480 erkekten meslek kaydı tespit edilenlerin 
sayısı, 2518’dir. 3962 kişinin ise, mesleği ile ilgili bir kayıt yer almamaktadır. Bunlar arasında 
önemli bir yekûnu çocuk ve gençler teşkil etmektedir. Defterlerde kayıtlı erkeklerin yaklaşık 
3800’ü 0-20 yaş arasındadır. Bazı erkeklerin ise, özürlü oldukları için meslek yapamaz 
durumda oldukları anlaşılmaktadır. Bazılarında ise, kişinin mesleğine dair herhangi bir 
bilgi verilmemiştir. Mesleği belirtilen yaklaşık 2500 kişinin meslekleri tek tek tespit edilmek 
suretiyle mesleğin niteliğine göre tasnife tabi tutulmuş ve bu meslekler çeşitli gruplar 
altında toplanmıştır.

F Beyşehir Kazası’nda Sosyal Yapı

1-Osmanlı Ordusuna Katkı: Askerde Olanlar

Daha önce ifade edildiği gibi nüfus defterlerinde bazı erkeklerin kayıtlarının hemen 
üzerinde çeşitli notlar düşülmek suretiyle o kişinin nerede olduğu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Defterlerde kaydedilen kişinin isim, eşkâl ve yaş bilgileri verildikten sonra o kişinin asker 
ya da redif olduğu veya askerden bilatezkere ya da firar ederek ayrıldığına dair kayıtlar da 
düşülmüştür. Bu kayıtların bazıları kısaca askerde gibi detaysız ifadeler halinde olduğu gibi, 
bazı kayıtlar nerede askerde olduğu, hangi orduda görev yaptığı, hangi tarihten itibaren 
gittiği veya kaç yıldır askerde olduğu gibi detaylı bilgiler halinde verilmiştir. Bu bilgiler bütün 
askerler açısından eşit detaylara sahip olmadığından askerde olanların nerede, ne zaman ve 
kaç yıldır askerde olduğu gibi bilgiler bütünü yansıtacak düzeyde değildir. Ancak elimizdeki 
mevcut bilgilerden hareketle Osmanlı ordusuna dâhil olanların geneli ile ilgili bazı bilgiler 
vermek mümkündür.

2. Özür Durumu Olanlar

Nüfus sayımlarında temel amaç vergi ve asker toplamak olduğundan defterlere bu 
duruma uygun olmayan kişilerin özürleriyle veya bazı kronik hastalıklarıyla ilgili kayıtlar 
da düşülmüştür37. Bu bilgilerde bazı kişilerin kayıtlarına sağır, âmâ çolak, topal, meczup, 
alil, mariz, yekçeşm/biçeşm, ucceme, ahraz gibi kayıtlar düşülmek suretiyle kişinin özür 
durumu belirtilmektedir. Özürlü olduğu belirtilen kişilerin pek çoğunun meslek hanesi 
boş bırakılmıştır. Çok az olmakla birlikte bazılarının çiftçi, tüccar veya rençber olduğu 
belirtilmektedir. Ancak büyük oranda özürleri nedeniyle iş göremez nitelikte bulundukları 
ve bu nedenle pek çoğunun herhangi bir meslekle meşgul olmadığı anlaşılmaktadır. Özürlü 
kişilerin ortalama yaşı incelendiğinde bunların yaşlı insanlar olmadığı ve yaşlıların bu 
kategori dışında tutulduğu anlaşılmaktadır. 

37  Yılmaz, “Kulu”, s.98.
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3- Tahsilde Olanlar

Nüfus defterlerinde bazı erkeklerin kaza dışında tahsilde olduklarına dair notlar da 
düşülmüştür. Tahsilde olanların bazılarının nerede ve hatta hangi okulda tahsilde oldukları 
belirtilirken, bazılarının sadece kaza dışında tahsilde olduğu ifade edilmektedir. Örneğin 
Beyşehir Kazası nüfus defterlerinde toplam 20 erkek kaza dışında tahsildedir. Bunlardan 5 
kişi İzmir’de, 5 kişi İstanbul’da, 2 kişi Konya’da, 2 kişi Bursa’da, 1’i Manisa, 1’i Nazilli, 1’i Urla, 
1’i Karaağaç’tadır. İstanbul’da olanların biri Süleymaniye Medresesi’nde tahsilde iken, bir 
diğeri Hediye Medresesi’nde talebedir.  Tahsil için kaza dışına çıkanların önemli bir 
kısmı Davgana Köyü’nden iken, bir kısmı da Beyşehir merkez ile Başlamış, Gönen, Manastır 
ve Göçü köylerindendir.

4. Köleler ve Hizmetçiler

Nüfus defterlerinde hane reisinin kaydı yapıldıktan sonra bazı hanelerde aile üyelerinin 
sonunda, aynı hane içerisinde erkek kölelerin, hizmetçilerin, çırakların ve kalfaların da 
kaydedildiği görülmektedir. Örneğin Beyşehir Kazası nüfus defterlerinde 6480 kişi arasında 
31 kişi defterlere gulam olarak kaydedilmiştir. Bunlardan 8 kişi hane reisidir ve 4 tanesi 
erkek çocuğa sahip değilken, 4 tanesinin 1’er erkek çocuğu mevcuttur. Gulamlardan 15 kişi 
zenci olarak defterlere kaydedilmiştir. Beyşehir Kazası nüfus defterinde kayıtlı gulamların 
ortalama yaşı ise, 20 olarak tespit edilebilmektedir. Nüfus defterlerine göre, Beyşehir kaza 
merkezinde 7 hane reisinin hizmetkârlarını kendi hanelerine kaydettirdiği görülmektedir. 
Hizmetkâr sahibi olan kişiler toplumda önde gelen, maddi açıdan hali vakti yerinde olan 
kişilerdir. Defterlerde 5 kişi de çırak olarak kaydedilmiştir. 

5- Yetim Hane Reisleri
Nüfus defterlerinde bazı hane reislerinin isim bilgileri kaydedildikten sonra bu kişilerin 
yetim oldukları da ifade edilmektedir. Bu kişilerin babalarının ölümü ile yetim kalmış, evdeki 
en büyük erkek çocuk olmaları hasebiyle hane reisi olarak kabul edilmiş kişiler oldukları 
anlaşılmaktadır. Anneleri başka bir erkekle evlenmiş olsalardı eytam olarak kaydedilmeyip 
hane üyesi olarak kaydedilmeleri gerekirdi. Şu haliyle yaşları oldukça küçük olan bu 
yetimlerin henüz evlenmemiş dul anneleriyle birlikte yaşadıkları düşünülebilir.

Bunların dışında ilk eşini kaybetmiş olan erkek çocuk annelerinin bazılarının başka bir 
erkekle evlenmeleri halinde hane reisinin hala evin büyük oğlunun kabul edildiği örnekler 
de mevcuttur. Böyle bir durumda hane reisi olarak erkek çocuk kaydedilirken, annesinin 
kocası, yani üvey babası kendi hanesi altında üvey babası olarak kaydedilmektedir. Bu 
örneklerde kocasını kaybeden kadının erkek çocuğuyla birlikte evini değiştirmeden yeni bir 
evlilik yaptığı ve kocanın bu eve dâhil olduğu anlaşılmaktadır. Zira örneklerde üvey oğlu 
kaydının bulunması durumunun, kadının çocuğuyla birlikte yeni kocasının yanına taşınması 
durumunda ortaya çıktığı görülmektedir. Şu halde nüfus defterlerinde dul kalan kadınların 
yeni bir evlilik yapmamaları halinde hane reisleri yetim erkek çocukları olmakta, yeni evlilik 
yaptıklarında kocayı kendi evine kabul etmesi durumunda yetim çocuk hane reisliğini 
sürdürmekte, kadın yeni kocasının evine taşındığında ise hane reisi yeni kocası olmakta ve 
yetim çocuklar ise bu durumda üvey evlat olarak kaydedilmektedir. Örneğin Beyşehir Kazası 
nüfus defterlerinde hane üyesi olarak üvey oğlu, üvey kardeşi, üvey babası, gibi akrabalık 
ilişkileri kaydedilen yaklaşık 100 kişi bulunmaktadır. Yetim, hane reisi olan çocukların 
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sayısı ise sadece 10 civarındadır. Bu durum dul kalan kadınların genellikle yeni bir evlilik 
kurduklarını göstermektedir.

Sonuç

Osmanlı dönemi XIX. yüzyılında nüfus defterlerinde yer alan veriler, herhangi bir bölgede 
yaşayan erkeklerin isim, meslek, eşkâl ve yaş bilgilerinden oluşmaktadır. Defterler 
incelendiğinde hane esasına göre erkeklerin sıra numarası verilmek suretiyle peş peşe 
sıralandığı görülür. Bu açıdan bakıldığında ilk anda defterdeki veriler sıradan, alelade ve 
değersiz birer istatistik gibi görünebilirler. Günümüzden 150-200 yıl önce herhangi bir 
bölgede yaşayan insanların isim, yaş ve mesleklerinin bilinmesi bugün bizler için ne ifade 
etmektedir? Söz konusu veriler kendisinden önceki veya sonraki dönemlere ait verilerden 
ne ölçüde ayrılmaktadır? Bütün bu veriler bir araya getirildiğinde bir bütün olarak ne ortaya 
konulabilir? Defterlerdeki verilerden ne tür sonuçlar elde edilebilir? Bu çalışmanın ilk ve en 
önemli sorunu/sonucu nüfus defterlerinin şehir tarihi açısından ne ifade ettiğidir. Şüphesiz 
ki, kullandığımız kayıtlar Osmanlı Devleti’nin bizatihi kendisinin düzenlediği resmi devlet 
kayıtlarıdır. Diğer arşiv vesikaları açısından olduğu gibi nüfus defterleri açısından da geçerli 
olan bir husus, bu defterlerin resmi devlet bakış açısını yansıttığıdır. Bu çalışmadan önceki 
ve bu çalışmadan sonra yapılacak olan çalışmalar bir araya getirildiğinde elde edilecek olan 
sonuçlar daha sağlam, teyit edilebilir veya yanlışlanabilir bir hale dönüşecektir. Ancak nüfus 
defterleri üzerinde yapılan çalışmalar daha başlangıç aşamasında olduğu için şimdilik ileride 
güncellenmeye açık olmak üzere şimdilik bazı sonuçlar paylaşılacaktır. 

Osmanlı Devleti vergi ve asker toplamak gayesiyle oluşturduğu nüfus kayıtlarını, bizim 
bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçları tespit etmek gayesiyle hazırlamamıştır. Devletin 
bu kayıtlardan beklentisi, vergi alabileceği ve askere gönderebileceği nüfusu tespit 
edebilmektir. Nüfus memurları bizzat sayım yapacakları bölgelere gitmek suretiyle, köy 
köy dolaşarak yerleşimde yaşayan erkekleri bizzat görmek ve bütün erkek nüfusu kayıt 
altına almak talimatıyla hareket etmişlerse de, kâtiplerin defterlerdeki hata payları göz 
ardı edilmemelidir. Nüfus defterlerinde bazı sayfalarda yapılan hesaplamalarda yanlışlar 
yapıldığı hane numaralarının bazen hatalı verildiği, tekrar edildiği, atlandığı gibi örnekler 
tarafımızdan da tespit edilmiştir. Bununla birlikte nüfus memurları bizzat görmek suretiyle 
kayıt yaptıklarını ifade etseler de, kayıtlarda askerde olduğu belirtilenler, nüfus kaydının 
tutulduğu yerleşimin dışında olduğu ifade edilenler başta olmak üzere önemli bir yekûnun, 
yakınlarının yaptığı beyana dayanarak defterlere kaydedildiği görülmektedir. Bu yönüyle 
1844 tarihli nüfus defterlerindeki veriler, daha önceki kayıtlara göre daha detaylı ve sağlam 
kayıtlar olmalarına rağmen bu özellikleri nedeniyle de ihtiyatla yaklaşılması gereken 
kayıtlardır. Üstelik başka yerlerde oldukları belirtilen kişilerin gittikleri bölgelerde kayıt 
altına alınıp alınmadıkları da meçhuldür. Şu halde bazı bölgelerde mükerrer kayıtlardan da 
şüphelenmek gerekmektedir. 

Nüfus defterlerindeki veriler ele alınırken soru/sorun bu defterlerin tarihçiler/şehir tarihçileri 
açısından ne ifade ettiğidir. Bazı güvensizliklerine rağmen nüfus defterleri, ait olduğu 
yerleşimin nüfusunun tespitinde, geniş aile- çekirdek aile yayılışının ortaya çıkartılmasında, 
ortalama çocuk sayısı ve yaş aralıklarının tespitinde çok önemli veriler sunmaktadır. Bu 
yönüyle aynı dönemde tutulmuş temettuat defterlerinin bu noktadaki eksikliğini ortadan 
kaldırmaktadır. Diğer taraftan temettuat defterlerinde yer alan mesleklerin teyidine imkân 
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tanımakta, sadece hane reislerinin değil o sırada hayatta olan bütün erkeklerin var ise 
mesleklerine yer vermektedir.  

-Arşiv Belgeleri

TC. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, (BOA), NFS. d  nr. 3315.  (1844 Tarihli Beyşehir Kazası Nüfus Defteri)
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Salâh Bey Tarihi Işığında Değişen 
İstanbul, Değişen Medeniyet

Yasemin Mumcu
Doç. Dr. ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk edebiyatında deneme söz konusu olduğunda, Salâh Birsel akla ilk gelen isimlerden bi-
ridir. Çok sayıda deneme kitabı yayımlanan Birsel, İstanbul’la ilgili hatıralarının, araştırma ve 
incelemelerinin bir bölümünü beş kitap halinde Salâh Bey Tarihi adı altında toplamıştır. Bu 
kitaplarda anlatılan tam anlamıyla İstanbul’dur, İstanbul’un ve İstanbullunun tarihidir. Padi-
şahlardan cariyelere, azınlık bankerlerden yabancı devlet elçilerine, edebiyatçılardan horoz 
dövüşçülerine kadar herkes yer alır bu eserlerde. 

Salâh Bey Tarihinin birincisi Kahveler Kitabı’dır1. Her kitabın arkasına o kitapla ilgili kısa bir de-
ğerlendirme yazan Enis Batur, bu eserin öznel tarih yazımının en gözü pek yaklaşımlarından 
birisi olduğunu söyler. Kitabın bir başka özelliği de okurda benzersiz bir damak tadı bırakan 
üslûbudur.

İkinci kitap Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu başlığını taşımaktadır2. Batur’a göre: 

“Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, yayımlandığı 1976 yılından bu yana, edebiyatımızın kült kitapla-
rından biri sayılagelmişse, bunun en somut nedeni bir benzerinin kaleme alınamamış olmasın-
dan geliyor. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, yalnızca bir semtin, bir caddenin panoramik tarihi olarak 
sınırlanamaz. Aynı zamanda bir dönemin çok renkli tanığıdır.”

Üçüncü kitap Boğaziçi Şıngır Mıngır3. Batur’a göre “Boğaziçi Dünya coğrafyasının en güzel ke-
sitlerinden biri. Doğanın, tarihin ve şimdiki zamanın benzersiz bir alaşımı.” Hele bu güzellik bir 
de Salâh Birsel’in renk değiştiren üslûbuyla yazılmışsa...

Bir sonraki kitap Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi4. Batur bu eseri doğrudan deneme 
sanatı açısından değerlendirerek bir klasik olduğunu vurgular.

Salâh Bey Tarihinin son kitabı İstanbul- Paris5 içinse Enis Batur şu değerlendirmeyi yapar: 

“İstanbul-Paris hattı, Batılılaşma hareketleri bağlamında, son 150 yıl içinde en önemli ekseni 

1  Salâh Birsel, Salâh Bey Tarihi I Kahveler Kitabı, Sel Yay., İstanbul 2014.

2  Salâh Birsel, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Sel Yay., İstanbul 2009.

3  Salâh Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sel Yay., İstanbul 2014.

4  Salâh Birsel, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, Sel Yay., İstanbul 2004.

5  Salâh Birsel, İstanbul-Paris, Sel Yay., İstanbul 2004.
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oluşturmuştur. Önce Osmanlı aydınının, sonra da muhalif Türk aydınının, edebiyatçısının, sanat 
adamının gözünde özgürlüğe açılan yolun simgesiydi bu güzergâh. Salâh Birsel, her zamanki 
didikleyici yöntemi ve benzersiz üslûbuyla, kültürel tarihimizin bu cephesine lezzetli bir bakış 
getirmeyi bilmiştir.” 

Kitaplar hakkındaki bu kısa notlardan sonra Salâh Birsel’in, ömrünün büyük bir bölümünü 
geçirdiği İstanbul’u gördükleriyle, yaşadıklarıyla veya duydukları ve okuduklarıyla nasıl ele 
aldığını irdeleyebiliriz.

Salâh Bey Tarihi’nde Edebiyat Mahfili Olarak Kahvehaneler

Kahveler Kitabı’yla Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu adlı kitaplarda yazar edebiyatçıları, edebiyat çev-
resini, edebiyatın o günlerdeki görünümünü, yaşayışını ve geçen yıllar içinde toplumun ay-
nası olan edebiyatın, edebiyatçıların değişimini anlatmıştır. Salâh Birsel’e göre kahveler, bir 
toplumun en önemli kültür merkezlerinden biridir6: 

“Kahveler günün 24 saati soluk alır, soluk verir. Çünkü onlar da canlı varlıklar gibi doğar, 
büyür, sevdalanır, mutlu-mutsuz günler geçirir ve ölürler. Kahveler, edebiyatçıların bir ikinci ki-
şiliğidir.” 

Kahveleri anlatırken bir de kelime türetmiştir Birsel: Kahvengiz7. 

“Bizim burada yaptığımız Türkiye’de ilk kahvengiz’i sunmaktan başkası değildir. Ozanlar 
çok şehrengiz yazmışlardır, ama kahvengiz yazmayı akıl edememişlerdir. Daha doğrusu onlar 
Türkçede kahvengiz diye bir sözcük bulunduğunu da bilmezler. Bu kitap yazılıncaya değin Salah 
Birsel de böyle bir sözcüğün varlığından haberli değildir. Çünkü sözlükçüler de bugüne değin 
Türkçede böyle bir sözcük olduğunun anlaşılmaması için onu sözlüklerinin dışında tutmuşlar-
dır. Şehrengizlerde çokluk, ele alınan şehrin güzelleri, sonra da vakit kalırsa, şehrin güzellikleri 
anlatılır. Buradaki kahvengizde de bu yöntem izlenmiş, kahvelerdeki ozanlar, aydınlar anlatıl-
mış, onlardan çalınan zamanla da kahvelerin durumları, doğal güzellikleri, gezilecek yerleri dile 
getirilmiştir.” 

Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu kitabına başlarken de kitapta ne bulacağımızı söyler bize yazar8:

“Yeri üst köşe olan yazarlar, ressamlar, gazeteciler, tiyatrocular, demek isteriz ki güzel yazan-
lar, güzel konuşanlar çok varır, çok gelir. 

Bu kitaba, bir edebiyat tarihi gözüyle bakılsa yeridir.

Çünkü bu kitapta, elden geldiğince, yazarların sanat anlayışlarından, edebiyat dergilerin-
den ve şiir akımlarından da açılmıştır.

Unutulmaması gereken şey şudur: Kahveler tarihi, bir yerde, edebiyat tarihinden başka bir 
şey değildir.

Bir başka deyişle, bu kitap bir edebiyat kuşağının tarihidir.” 

6  Birsel, Kahveler Kitabı, s. 7.

7  Birsel, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, s. 57.

8  a.g.e., s. 7.
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İstanbul kahvelerinin gedikli müşterilerinden Sait Faik’in gözünden ayrı bir değeri vardır bu 
ocakların. Sait Faik, 14 Ağustos 1948 tarihli Yedigün dergisinde yer alan Kıraathaneler başlıklı 
bir yazısında şunları söyler9: 

“Soğuk, temiz, beyaz mermerli, ince belli çay bardaklı, mavi, sarı, turuncu fincanlı, köylü zayıf 
garsonlu, sarı yüzlü ocakçılı İstanbul Kıraathaneleri! İstanbul’u, İstanbul halkını, derdini, beğeni-
sini, bilgisini, becerikliliğini sinemalardan, yılışık, ciddi tiyatrolardan, dahası, evlerden daha çok 
siz temsil ediyorsunuz. Siz birer tembel yatağı değil, birer bağımsız üniversitesiniz. Üniversiteden 
daha bağımsızsınız.” 

Salâh Birsel’in ifadesiyle; 

“İstanbul’da XX. Yüzyılla birlikte bu tür kahveler (edebiyat kahvesi) de çoğalmaya başlamış-
tır. Sarafim Efendi Kıraathanesi, Lebon, Tepebaşı Bahçesi, İkbal Kahvesi, Nisuaz, Viyana Kahvesi, 
Elit, Baylan, Ankara Pastanesi, Cennet Bahçesi bunların başlıcalarıdır. Yazarların çoğu da Sait 
Faik, Orhan kemal, Sabahattin Kudret, İskender Fikret Akdora, Celal Sılay, Samim Kocagöz, Cahit 
Saffet gibi tam bir kahve kuşudur. Bunlar yataklarını alıp kahveye taşınmamıştır, ama her gün 
kahvede üç, beş, on saatlerini geçirmeden edememişlerdir. Bu kahveler üzerine yaptığı incele-
meyle batağın batağına saplanan bizim zavallı Salâh Birsel’i sorarsanız –ki artık sorulmalıdır- o 
da, laf değil, 22 yılını -1940 ile 1962 arası- bağışlamıştır bu kahvelere. Yememiş, içmemiş, Tanrının 
akşamı gelip parasını buralara yatırmıştır.”10

Okuma yazma oranının henüz çok düşük olduğu dönemlerde kahveler veya o günlerdeki 
ismiyle kıraathaneler, isminin hakkını vermektedir. Çünkü “Kimi kahvelerde de bu gibi konuş-
malarla vakit öldürülmez, kitap okunur. Çokluk da müşterilerden biri okur, ötekiler dinler. Kah-
veci kitap okuyan müşteriden de kahve parası almaz. (...) Okunan kitaplar daha çok Kan Kalesi, 
Hamzaname, Battal Gazi gibi şeylerdir. Kahveci onları Sahaflar’daki kitapçılardan kira ile alır.”11 

Okçularbaşı’nda Reşit Paşa Türbesi’nin tam karşısında yer alan ve 1857’lerde açılan 
Uzunkahve’nin sahibi Sarafim Efendi’dir. Önceleri “Takvim-i Vakayi ile Ceride-i Havadis bulu-
nan kahvede zamanla Tercüman-ı Ahval, Ruzname, Tasvir-i Efkâr, Mecmua-i Fünûn, Mir’at gibi 
gazete ve dergiler de görünmeye başlar. Daha sonraları Tuna, Bosna, Fırat, Envar-ı Şarkiye ve Su-
riye gibi taşra gazetelerine de yer verilir. (...) Bu kahve ramazan geceleri bir şiir ve edebiyat yuvası 
halini alır. Namık Kemal, Sadullah, Halet, Ayetullah, Hersekli Arif Hikmet, Hasan Suphi, Âli, Re-
fiğ, sonradan Maliye ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf (Paşa), Kırımlı Doktor Aziz Bey, Ahmet Muhtar 
(Paşa), Vidinli Tevfik (Paşa), Süleyman (Paşa), Sait Efendi, Ceride-i Askeriye yazarı Kolağası Hacı 
Reşit çokluk burada toplanırlar ve matematikten edebiyata, siyasadan toplum bilime kadar her 
konuya çiftetelli oynatırlar.”12 

Bu satırlardan anlaşıldığı kadarıyla kahvehaneler/kıraathaneler vasıtasıyla okuma zevkinin 
artması ve insanların olan bitenden daha fazla haberdar olması sağlanmıştır. Değişen mede-
niyetin bir yüzüdür bu…

Daha sonraki yıllarda Okçularbaşı Kahvesi, en son da Sarafim Efendi Kıraathanesi adını 

9  Kahveler Kitabı, s. 24.

10  a.g.e., s. 25.

11  a.g.e., s. 33. 

12  a.g.e., s. 206.
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alan Uzunkahve’de artık kitaplar da satılmakta ve buraya gelen müşteriler son çıkan kitap-
ları burada bulabilmektedir13. “Sarafim Kıraathanesi yalnız İstanbul’la değil, taşrayla da ilişki 
kurmuştur. Taşradan mektupla istenen kitaplar hemen postalanıp gönderilir. Herhangi bir konu 
üzerinde bir bilgi soranların mektupları da karşılıksız bırakılmaz.” 

Sarafim Kıraathanesi İstanbul’daki medeniyet değişikliğinde kıraathanelerin oynadığı rol 
için güzel bir örnek teşkil eder. Medeniyet değişikliği içinde kültür değişikliği önemli bir yere 
sahiptir. Gazete ve dergilerin yanında yeni çıkan kitapların da taşraya bir şekilde ulaştırılması 
kıraathanelerin toplantı yeri olması haricindeki misyonuna da işaret etmektedir.

İstanbul kahveleri edebiyatçıların toplantı yeri olmasının yanında aynı zamanda yeni tanış-
maların, dostlukların başladığı yerlerdir de. Yıllar boyu sürecek Akif- Mithat Cemal dostluğu 
böyle bir kahvede başlamıştır. Ispartalı Hakkı, Mehmet Akif’in, Muallim Naci tarzı şiiri nasıl 
bıraktığını Çaycı Hacı Mustafa’nın Çayevi’nde Mithat Cemal’e şöyle anlatmıştır14: 

“O zamanlar Akif çocuk denecek yaştaydı. Gelir, bana şiirlerini okurdu. Muallim Naci tarzın-
da gazeller. Ben bu şiirleri yalnız dinler, bir şey söylemezdim. Bir gün geldi, yine bir gazelini daha 
okudu. Ben yine bir şey söylemedim. “Beğendin mi Hakkı?” dedi. “Beğenmedim Akif!” dedim. 
Başını çevirdi, daldı. Dakikalarca sonra döndü: “O kadar mı fena?” dedi. Ben onun üzerine: “Se-
ninle biraz konuşmak gerek. Yazdığın şeyleri sen beğeniyor musun Akif?” dedim. “Bu gazellerle 
olsan olsan bir Muallim Naci olursun. Oysa edebiyat bu mu? Uygar memleketlerin edebiyatın-
dan haberin yok. Bak, ben senden 10 yaş büyüğüm. Konya’nın bir köyünden İstanbul’a gelmiş 
bir adamım. Öyleyken sabah Mekteb-i Hukuk’a gidiyorum, hukuk öğreniyorum. Öğleden sonra 
Emniyet Sandığı’nda muhasebede kâtiplik edip ekmek paramı kazanıyorum. Gece de Fransızca-
ya çalışıyorum.” Daha başka şeyler de söyler Ispartalı Hakkı. “Sen kalkmış, Naci’nin arkasından 
koşuyorsun. Bu çağda bu gazeller ayıptır. Sen bu şairliği bırak da ilkin bir dil öğren. Ondan sonra 
şair mi olacaksın, bilgin mi seninle oturur karar veririz.” 

Bu konuşmadan sonra Akif biraz kızar; ama Fransızca öğrenmeye de başlar ve 7 yıl azimli bir 
çalışma sonunda en zor metinleri bile okuyup anlamayı başarır.

Karakulak Gazinosu ya da Kahvesi olarak bilinen kahve Civanaki tarafından işletilmektedir. 
Burası da İstanbul’un en seçkin edebiyatçılarını ağırlayan yerlerden biridir15: 

“39 yaşında dünyaya gözlerini yuman Leskofçalı İsmailpaşazade Galip’in en sevdiği kahve 
burasıdır. O zamanlar Gümrük Tahrirat Kaleminde Leskofçalı’nın yanında çalışan ve onun şiirine 
büyük hayranlıklar duyan Namık Kemal de gelir buraya. Namık Kemal bir akşam, Hersekli Arif 
Hikmet’i de getirir yanında. Onu daha önce gelmiş olan E. Tevfik ile tanıştırır. Ebuzziya, Sadullah 
Paşa’yla da ilk burada tanışır.” 

 Edebiyatçıların bir kısmının yazı yeridir bu kahveler aynı zamanda. Çaycı Hacı Reşit’in Ça-
yevi, buranın müdavimlerinden Muallim Naci’nin yazılarını yazdığı bir yerdir. Tanpınar’a 
göre Muallim Naci, Fazlı Necip’e yazdığı tiyatro mektuplarını da burada çiziktirmiştir16. 

Pek çok işlevi olan bu kahvelerin Birsel’e göre edebiyatçıların toplantı yeri olmalarının ya-

13  a.g.e., s. 207.

14  a.g.e., s. 113-114.

15  a.g.e., s. 210.

16  a.g.e., s. 97.
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nında, bir diğer özelliği de yatacak yeri olmayan şair ve yazarlara ev sahipliği yapmalarıdır. 
1930’lu yıllarda Sabahattin Ali, Avrupa’dan yeni döndüğünde kalacak yeri olmadığı için Halk 
Kıraathanesi’nde sabahlar. Bu kahveye gelenler arasında Hasan Ali Yücel, Mustafa Şekip 
Tunç, Faruk Nafiz, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Kutsi Tecer, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Nazım Hik-
met, Vâlâ Nurettin, vb. bulunur17.

Bilindiği üzere edebiyatçıların büyük bir kısmı hayatlarının önemli bir bölümünü maddî sı-
kıntılarla geçirmişlerdir. Ancak ne kadar zor durumda olurlarsa olsunlar hayatın zevklerin-
den, nimetlerinden de uzak durmamış, ellerindekiyle bazen bir gün sonrasını düşünmeden 
o ânı yaşamışlardır. Örneğin Yakup Kadri, Yahya Kemal’le sıkı dost oldukları 1916-1919 yılla-
rında bir gün İkdam gazetesine yazdığı hikâyelerden aldığı üç dört kuruşu Yahya Kemal’le 
birlikte pahalı Belvü Gazinosu’nda harcamaktan çekinmez18. 

Belvü Gazinosu, eserlerin yazıldığı bir yer de olur bazen. Örneğin 1932 yılında Faruk Nafiz 
Belvü’ye kapanarak Akın, Özyurt ve Kahraman adlarındaki üç manzum oyununu yazar. “Ama 
bunları yazmak yoluyla 25 kilo verdiği, CHP’den aldığı 500 liralık telif ücretini de zaten Belvü’de 
yiyip bitirdiği için uzun yıllar bir daha oyun yazmaya yanaşmayacaktır.”19 

Kahveler, toplumun bir minyatürü görünümündedir aynı zamanda. Toplumun yansımasıdır 
bir yerde. Bunlardan biri olan üniversite profesörleri, öğrenciler, aktörler, mûsıkîciler, hemen 
her meslekten insana rastlanabilecek Darüttalim Kıraathanesi’ne Tanpınar’ın özel bir tut-
kunluğu vardır ve yazar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanındaki kişileri de çokluk bu 
kahveden çıkarmıştır20. 

Kahveleri “Buradakiler küçük topluluklara ayrılmış olmalarına karşın hepsi yine beraber yaşar 
gibiydiler. Herkes bir kez rastgeldiğiyle ertesi gün senli benli olurdu. Hiç kimsenin öbüründen 
saklı bir sırrı yoktu. Kirli ya da temiz bütün çamaşırlar ortadaydı. Herkes onları istediği gibi evirip 
çevirir, koklar, münasip bulduğunu etrafına önemle gösterirdi. Her erdem, her biçarelik, dahası 
reziletler bile burada aynı soğukkanlılıkla, dahası gerekirse bir çeşit sevecenlikle (şefkat) yargıla-
nır ve kabul edilirdi.” sözleriyle anlatan Tanpınar, o günlerdeki toplumumuzun olaylara yakla-
şımını da verir ilerleyen satırlarda21: 

“Buradaki konuşmaların başlıca özelliği bir şeyin yeniden, yeniden anlatılmasıdır. Bu, kim-
seyi yormaz. Kahvedekileri tedirgin eden şey yeni düşünceler, yeni sorunlar, ciddi konulardır. Bu 
gibi ciddi konuşmalara kucak açanlara da “Nizamıâlemci” denir ve bunlar hiç de makbul sa-
yılmaz. Buraya geldiğinin ilk haftasında Tanpınar’ın önünde bir tartışma açılmış ve Tanpınar’ın 
bir nizamıâlemci olduğu oy birliğiyle karar altına alınmıştır.” Değişime açık değildir insanlar, 
yenilik onların gözünü korkutur. Eski, kötü bile olsa olduğu gibi kalmalıdır. Yeni her zaman 
yeni sorunlar, ciddi sorunlar getirecektir beraberinde. 

Edebiyatçıların uğrak yerlerinden en ünlüsü belki de Küllük Kahvesi’dir22. “Bir demeye göre, 
kahvenin biraz ötesinde, eskiden Beyazıt Camii İmaretevi’nin küllerinin döküldüğü bir yer var-

17  a.g.e., s. 120.

18  a.g.e., s. 243.

19  a.g.y.

20  a.g.e., s. 139.

21  a.g.e., s. 140.

22  a.g.e., s. 248.
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dır, kahve adını buradan almıştır. Bir demeye göre ise buranın adı Güllük’tür, ama bilginlerle 
aydınlarımızın Emin Efendi’de tıkındıktan sonra burada eşinip gerinmelerinden ötürü zamanla 
buraya Küllük denmiştir.” 

Küllük’te bulunanlardan bazıları: Asaf Halet Çelebi, Tanpınar, Necip Fazıl, Şükufe Nihal, Agâh 
Sırrı, Ali Canip, Mehmet Behçet Yazar, Halit Fahri, Abdülbaki Gölpınarlı, Mesut Cemil, Mithat 
Cemal, Hilmi Ziya Ülken, Siyamlı Bitişik İkizler Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi. Sık gelenlerden 
biri de Neyzen Tevfik’tir. Kahveler aynı zamanda yazarların, şairlerin kişiliği hakkında da bazı 
bilgilere sahip olabileceğimiz olayların yaşandığı yerlerdir. Örneğin: Bir arife günü Neyzen 
Tevfik Cahit Saffet Irgat’la burada oturup arka arkaya çay içer. Sonra etrafına yoksul çocuk-
ları toplayıp onlara da çay ısmarlar. Bütün çocukları okul çocuğu gibi iki sıraya dizip haydi 
bakalım Mahmutpaşa’ya der. Ne olacak diye sorar Irgat. Bugün param var, yarın bayram, bu 
yetimler de sevinsin, bunlara bayramlık alacağız diyerek yola düşerler. Sonra yine meyhane-
ye gider, önce bir fincan zeytinyağı, rakı çabuk çarpmasın diye…23  

Cavit Yamaç’a göre Küllük felsefesinin başlıca ilkesi; kaç masa, o kadar âlem’dir. Siyamlı Biti-
şik İkizler’in (Yusuf Ziya- Orhan Seyfi) şöyle konuştuğu duyulur24:

“-Nurullah Ataç eleştiriyi Burhan Cahit gibi yapıyor.

-Burhan Cahit eleştirmen değil ki!

-Sanki Ataç eleştirmen mi? Onun için birbirlerine benzerler ya! Ama aralarında küçük bir 
ayrım var: Burhan Cahit eleştirmen değildir, eleştiri yapmaz. Ataç da eleştirmen değildir ama 
eleştiri yapar.” 

1940’lara değin yukarıdaki isimleri ağırlayan Küllük’e bu tarihten sonra gelenlerle hava de-
ğişir; çünkü artık buraya Genç Kuşak diye anılan edebiyatçılar gelmektedir25: Abidin Dino, 
Fikret Adil, Rıfat Ilgaz, Celal Sılay, Sabahattin Kudret, Samim Kocagöz, Suat Derviş, Hasan 
İzzettin Dinamo…  Eskiler edebiyat sahnesinden çekildikleri gibi müdavimi oldukları kahve-
lerden de yavaş yavaş çekilir ve buradaki yerlerini de yenilere, gençlere bırakırlar. 

Küllük, aynı adı taşıyan bir derginin çıkmasına da vesile olur. Abidin Dino 1940’ta Küllük 
dergisini çıkartır26. “Küllük dergisi Genç Kuşak’ın ne yapmak istediğini okurlara hafifçe çıtlatmış 
olmakla edebiyat tarihimizde köşe başlarından birini tutar. Okurlar Küllük’ün sadece bir kahve 
adı olmadığını, onun bir yön sayılması gerektiğini bu dergiyle öğrenmişlerdir.” 

Bundan sonraki satırlarda Salâh Birsel, kahvelerin misyonuna da değinmiş olur27: 

“Okurların dergiden öğrendikleri bir şey daha vardır. O da bugünün ozanlarının halkla ilişki 
kurma gizemini bir kahvenin tavanında bulacağıdır. Ama bu kahve emeklilerin bedava gaze-
te okumak için pinekledikleri, uyuz öğrencilerin de derslerini altmışaltıya bağladıkları o bobstil 
üreticisi yerlerden değildir.” 

Tıpkı diğer kahvelerde olduğu gibi Küllük’te de edebiyat üzerine konuşmalar yapılır, tar-

23  a.g.e., s. 251.

24  a.g.e., s. 254.

25  a.g.e, s. 254.

26  a.g.e., s. 255.

27  a.g.e., s. 255.
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tışmalar yaşanır. Bu tartışmalardan biri, Nurullah Ataç’ın bir dâhi olup olmadığı üzerinedir. 
Lütfü Erişçi, Abidin Dino, Sait Faik, Suphi Taşhan ve Zahir Güvemli arasındaki tartışmalara 
önceleri karışmayan Dinamo, Ataç’a yapılan saldırıların haksız olduğuna kanaat getirdiğinde 
şunları söylemek gereğini duyar28: 

“Hepimiz biliyoruz ki, şu sırada bütün Türk edebiyatı tutucuların diktatörlüğü altında bulunu-
yor. Nurullah Ataç bile yılgın. Ama o, 1930’dan bu yana 10 yıl sanatta tutuculuğa, pestenkerani-
liğe karşı çıktı, dahası dövüştü. İlerici sanatı, Nazım Hikmet’le daha başka sanatçıların kişiliğinde 
yüreklilikle savundu. O, yeniye tebellaş olanların can düşmanı bir düşünce adamı, bir edebiyat, 
Türk toplumu koruyucusu, savunucusudur. Ben onun bir deha çekirdeği taşıdığına inanıyorum.” 

Dergi çıkartılmasına sahne olan yerlerden biri de edebiyatçıların en uğrak yerlerinden İkbal 
Kahvesi’dir. Yaz kış yalnız şiirden, edebiyattan bahsedilen İkbal’e I. Dünya Savaşı yıllarında 
Halil Nihat Boztepe, Fuat Köprülü, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç, Orhan Seyfi, Agâh Sırrı; sa-
vaşın sonlarına doğruysa Nazım Hikmet, Halil Vedat Fıratlı, Vâlâ Nurettin devam etmişlerdir. 
Dergâhçılar’ın da uğrak yeri olan bu kahvede derginin çıkartılması kararı alınmıştır29. 

Edebiyatçılar arasında önemli bir yeri olan İkbal Kahvesi, Dergâh’ın kırk ikinci sayıdan sonra 
kapanması üzerine tekrar gazetecilere kalır. Bu kahvenin yine edebiyatçıların mahfili olması 
için Orhan Kemal’in 1951 yılında Adana’dan İstanbul’a gelmesi gerekecektir. “Artık İkbal, Or-
han Kemal ve arkadaşlarının kahvesidir. Orhan’ı buraya bağlayan nedenlerin başında kahvenin 
ocakçısı, garsonları ve telefonu gelir.”30

İkbal’le özdeşleşen Orhan Kemal bu kahvenin önemini şu sözlerle açıklar31: 

“İkbal bizim için evimiz kadar, dahası, bir bakıma evimizden çok daha bize yakın oldu. Ora-
da yurt ve dünyanın siyasal gidişi üzerine az mı düşünceler yürütüldü? Devlet ve hükümetlerin 
siyasası az mı yerildi? Hikayeciler, şairler, romancılar, herhangi bir oyun, dergiler burada az mı 
süzgeçten geçti?”

İkbal Kahvesi de diğer pek çok kahvenin akıbetine uğrar; 1965 yıllarına doğru kapanır, halı-
cı, turistik eşya satılan bir yer olur32. 

Edebiyatçılar için İkbal Kahvesi gibi önemli yerlerden biri de Meserret Kahvesi’dir. Birsel’e 
göre orada hiç değilse bir kez oturmamış bir yazın eri gösterilemez. Burası pek çok derginin 
de yönetim yeridir. “Rıfat Ilgaz, Hüsamettin Bozok, A. Kadir, Ömer Faruk Toprak, Lütfü Erişçi Yü-
rüyüş dergisini çıkarırlarken burada çok konak tutmuşlardır. (...) Meserret Kahvesi yayın alanına 
geçmemiş birçok gazete ve derginin tasarılarına da sahne olmuştur.” Planlanan gazetelerden 
biri, aralarında Peyami Safa, Fikret Adil, Mahmut Yesari, Necip Fazıl, Reşat Nuri, Nizamettin 
Nazif, Ahmet Kutsi, Vâlâ Nurettin, Osman Cemal Kaygılı’nın bulunduğu edebiyatçıların isim-
lerinin baş harflerinden oluşan Penfamoh’tur. Bu isim, gazetenin daha çıkmadan battığının 
işaretidir. Salâh Birsel de 1944 yılında Sait Faik; Ertuğrul Şevket, M. Süleyman Çapanoğlu ve 

28  a.g.e., s. 258.

29  a.g.e., s. 259-260.

30  a.g.e., s. 263-264.

31  a.g.y.

32  a.g.e., s. 267.
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İskender Fikret’le bir yayınevi açmak üzere burada anlaşmış; ama devamı gelmemiştir33. Yani 
şöyle de denebilir: Kahveler, sadece dergilerin değil neredeyse tüm Türk edebiyatının yöne-
tim yeri haline gelmiştir; en azından belli bir tarihe kadar...

Salâh Birsel, sözü geçen eserlerinde, sadece kendi gezdiği, gördüğü, içinde bulunduğu kah-
veleri değil, daha önceki yüzyıllara ait kahve/kıraathaneleri de anlatır. Çünkü her dönemde 
bir işlevi, bir etkisi olmuştur kahvelerin. “Yahya Kemal’in 1922 yılında Defterdar’da gördüğü 
semai kahvesi de son çalgılı kahvelerden biridir. Yahya Kemal’in o kahve için söyledikleri de ağır 
niteliğindedir: “Bütün bu kabadayı halk terbiyeli, vakur, sâkit. Beni ve arkadaşlarımı yaban-
cı hissettiği halde hiç istifini bozmuyor. Yalnız arada sırada klarnetle çifte naranın kalbimize 
verdiği şevkin tesirini yüzümüzde gördükçe, göz ucuyla bakıyor, bizi külhanbeyliğinin mana 
ile dolu sevimli bir bakışıyla süzüyor. (…) O ağaçlardan, o al bayraklardan, o tabl, klarnet, çif-
tenara ve semai seslerinden ayrılırken, daima muhafaza edeceğimi tahmin ettiğim bir hatıra-
yı iyi seçebilmek için durdum. Belki son semai söylenen yer olan o kahveye bir daha dikkatle 
baktım.”34Karagöz-Hacivat oynatılan kahvelerden söz ederken Yeşiltulumba’daki Dilküşa 
Kıraathanesi’ne dikkat çeker Birsel. “Bu akşam burada ‘horoz akıllı Karagöz’le ‘hindi düşün-
celi Hacivat’ın birbiriyle kavga ettiğini de göreceğiz. Karagöz Hacivat’ı bir güzel pataklamaktan 
çekinmeyecektir. Ama yaygarayı yine kendisi koparır.” Karagöz-Hacivat’ın bu oyunundan yıllar 
sonra Salâh Birsel “hindi düşünceli Hacivat’ın boyuna suyu kesilmiş değirmene benzetilmesine 
hüngür hüngür üzülecek ve Türk aydınının toplum içindeki durumunun, onunkinden pek hallice 
olmadığını da” anlayacaktır35.

Kahvelerin bir özelliği de burada gösteri yapan meddahlar vasıtasıyla halkın, olaylardan ha-
berdar olmasıdır. Yolgeçen Hanı’nda meddah “Şükrü Efendi’nin bu akşam lafını etmeyeceği 
bir şey varsa o da, Padişahın ya da vezirlerin yeni ve son kararlarıdır. Eskiden olsaydı, o da bu 
kararları yine punduna getirip dinleyicilere duyurur ve bir canlı gazete görevi görürdü. Gazeteler 
çıkmaya başlayalı bu görev meddahlardan alınmıştır.”36 Anlaşıldığı kadarıyla gazeteler yaygın-
laşıncaya değin halkı olaylardan, gelişmelerden haberdar etme görevini kahvelerde gösteri 
yapan meddahlar üstlenmiştir. 

Bu kahveler günümüzde yaşamıyor olsa da Hüseyin Rahminin, Ahmet Rasim’in, Ahmet 
Mithat’ın, Halit Ziya veya Recaizade Mahmut Ekrem’in eserlerinde buluyoruz onları. Çün-
kü edebiyatçılar burada nefes almış, nefes alanları gözlemlemiş, bu gözlemlere dayanarak 
İstanbul’u, İstanbul insanını anlatmışlardır. Örnek vermemiz gerekirse Hüseyin Rahmi Gür-
pınar, Hayattan Sayfalar adlı kitabında yer alan “Sabire” öyküsünde Edirnekapı içindeki bir 
kahveden söz eder. Edirnekapı sur duvarının içine oyulmuş olan bu kahve, yazarın deyişiyle 
kahveci tarafından enikonu bir sohbet dükkâncığı haline gelmiştir37. Sultanahmet Meyda-
nındaki kahvelerden bahseden “Bekir Sıtkı Kunt ‘Hazreti Hızır Aleyhisselam’ adlı öyküsünde 
akasyaların bu kahvelere koyu bir gölge salıverdiğini ve asma dallarından süzülen rüzgârın pü-
für püfür estiğini anlatır. (...) bu semt, 1932 yangınından sonra saygınlığını iyiden iyiye yitirir. 

33  a.g.e., s. 275.

34  a.g.e, s. 174.

35  a.g.e., s. 177-178.

36  a.g.e., s. 183.

37  a.g.e., s. 76.
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Ama XX. yüzyılın başlarında burası zaten tenhalaşmaya başlamıştır.”38

Türk romanının büyük yazarı Halit Ziya Uşaklıgil’in diğer pek çok Servet-i Fünûn yazarı gibi 
devam ettiği yerlerden biri Cristal’dir. Yazar, Mai ve Siyah’ta bu gazinodan uzun uzadıya bah-
seder. “Oraya ‘Kasr-ül Billur’ adını veren Ahmet Cemil’in arkadaşı Raci Cristal’de pek çok geceler, 
geç vakitlere kadar kalmıştır.”39 Cafe Cristal’e devam eden müşteriler arasında Ahmet Mithat 
Efendi ve Ahmet Rasim de vardır. Zaten Ahmet Rasim’in bilmediği, girip çıkmadığı kahve yok 
gibidir. Ahmet Cemil bir akşam arkadaşı Ali Şekip’i Glavami Sokağı’ndaki (şimdilerde Kallavi 
Sokak) La Bella Venezia adında ucuz bir lokantaya götürdükten sonra Tepebaşı’ndaki kah-
velerden birine getirmiştir. Buradaki kahvelerin hepsine birden İzmir Kahveleri de denir40. 

Halit Ziya’nın müdavimi olduğu yerlerden biri de Luxembourg’dur41: “Orada çokluk cam 
önündeki bir masaya oturur. Kahvenin önünden geçenleri gözden yitirinceye değin izler. Kiminin 
paltosundan, kiminin eski elbisesinden, kiminin de elindeki paketten anlamlar çıkarır. Kafasın-
daki birer dakikalık zaman içinde bu insanların her biri için ayrıntılı bir öykü durur.” 

Lebon, Tanzimatçılar’dan itibaren edebiyatçıların en uğrak yerlerden biri olma özelliğini ko-
rumuştur Namık Kemal’le arkadaşları buraya sık sık gelir, edebiyat sohbetleri yaparlar. “Ziya 
Paşa kimi zaman konuşma sırasında sonradan Zafername’de yer alacak şiirler de yazar. Zaten o, 
Zafername’yi çokluk kahvelerde bilardo oynarken söylemiş, yazdırmıştır.”42 

Tanzimatçılar’dan sonra bu defa Servet-i Fünûncular sahne alır Lebon’da43: 

“Fâik Âli Ozansoy her akşamüstü orada camın önünde oturur. Hem gelip geçenleri seyreder, 
hem düşler kurar. İsmail Safa onun şiirlerini Muallim Naci’ninkilere yeğler. (...) Şu var ki Faik Ali 
şiir anlayışı bakımından Servet-i Fünûncular’dan adam akıllı ayrılır. Ona Hamit’in bir izleyicisi 
gözüyle bakmak daha doğrudur. Faik Ali’nin yanında zaman zaman ağabeyi Süleyman Nazif’le 
Türkiye’nin alçalma nedenleri ve kadın sorunu üzerine ilk kez ciddilikle eğilen Celal Nuri de yer 
alır. (…) Faik Ali, Süleyman Nazif ve Celal Nuri’nin konuşmaları edebiyat üzerine olmakla birlikte 
kimi zaman toplum konularına da kayar. (...) Öteki Servet-i Fünûncular, Halit Ziya, Cenap Şaha-
bettin, Hüseyin Cahit de arada bir görünürler burada. Şiir alanında en yetkilileri Cenap’tır. Abdül-
hak Hamit bile –Cenap’ın öldüğü gün- onun yaşlı bir tilmizi olduğunu açıklamaktan haz duyar.” 

Kahvelerle birlikte mesire yerleri veya bahçeler de toplum hayatı için güzel vakit geçirilecek 
yerlerdendir ve bahçeler de romanlara, şiirlere bir şekilde konu olmuştur. Tepebaşı Bahçesi 
en meşhurlarından biridir. Mir’at-ı Şuun gazetesinin onuncu yıldönümü için burada bir ye-
mek düzenlenir. Hüseyin Cahit’in Sevastopulos ailesinin kızlarını tanıması da burada olmuş-
tur. (Romanda aile Diyapulo adıyla anılır. Tepebaşı’nda sık sık görülenlerin başında Mehmet 
Rauf gelir. Halit Ziya, Ahmet Hikmet ve Saffeti Ziya da oranın gediklileri arasındadır. Bu isim-

38  a.g.e., s. 234.

39  Birsel, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, s. 18.

40  a.g.e,. s. 30.

41  a.g.e., s. 20. Bu cümleler, romanın tarihçesinden sonra romantiklerle realistler arasındaki farklara değinen ve ikincilerin 
niçin birincilere daha üstün olduğunu göstermeye çalışan Halit Ziya’nın, düşündüklerini kendi eserlerinin yazımında da 
uyguladığının bir göstergesidir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Halit Ziya Uşaklıgil, Hikâye, YKY, İstanbul 1998. 

42  a.g.e., s. 35.

43  a.g.e., s. 38-39.
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lere Abdülhak Hâmit, Süleyman Nazif ve Recaizade. Ekrem’i de ilave etmek gereklidir44. 

Daha sonraki yıllarda Hececiler’i de ağırlayan Tepebaşı, Cumhuriyet çağında eski niteliğini 
yitirmeye başlar. İçkili gazinoya dönüşür. Perapalas Oteli’nden yana olan tarafta 1936’larda 
Cemal Reşit-Ekrem Reşit kardeşlerin Lüküs Hayat, Üç Saat, Deli Dolu operetleri sahnelenir. 

Kahveler, bilinmeyen veya duyulmayan eserlerin ortaya çıkarıldığı yerler de olabilir bazen. 
Bir gün Cavit Yamaç’la Sabahattin Kudret, Sait Faik’in Hamal isimli şiirini bir yerlerden bu-
lup çıkarmışlar ve o günlerin en gözde mekânlarından biri olan Nisuaz’da okumuşlardır. 
Önceleri bu şiirin sıklıkla okunması Sait Faik’in hoşuna gider; ama sonra bunda bir alay se-
zerek iki arkadaşını da pataklar. Bazılarına göreyse Sait Faik’in bu şiirini ortaya çıkaran Şev-
ket Rado’dur. Necip Fazıl’ın Para adlı oyununun Şehir Tiyatrosu’nda oynanmaya başlayacağı 
gece Nisuaz’a gelerek Sait Faik’in böyle bir şiiri olduğunu açıklamıştır45. 

Nisuaz, edebiyat tarihlerinde yer alma şansını fazla bulamadan genç yaşta hayatını kaybe-
den edebiyatçıları da ağırlamıştır. Bunlardan biri Rüştü Onur’dur. 1942 yılında Zonguldak’tan 
İstanbul’a gelen Onur yeşil salata, turp ve tere satarak hayatını kazanmaya çalışmış, kısa bir 
sürede karısını kaybetmiştir ve onun ölümünden üç hafta sonra da eşinin yanına uzandığın-
da henüz 22 yaşındadır46. 

Nisuaz’da görünen iki edebiyatçı daha, isimleri fazla duyulmadan hayata veda ederler. Bun-
lardan biri Halit Asım’dır. 23 yaşında hayatını kaybettiğinde, güldestelere girme şansını bile 
kullanamamıştır. Bir diğer isimse öykücü Avni Atasoy’dur47. 

Nisuaz, üniversiteden değişik bölümlerin hocalarına da ev sahipliği yapmıştır. Orada yaşa-
nan bir olay, üniversite hocalarıyla yazarların farkını en azından yazarların gözünden ortaya 
koyar. Bir akşam profesörlerin toplu halde ayağa kalktığı görülür. Bu, topluluğa yeni katılan 
saygıdeğer bir öğretim üyesini karşılamak içindir. Samim Kocagöz de teamüle uyar ve aya-
ğa kalkmaya yeltenir. Yanında Sait Faik vardır. Onu kolundan çekip yerine oturtur. Kalabalık 
olduğu için bunun sebebini soramaz ama daha sonra yalnız kaldıklarında Sait Faik, Samim 
Kocagöz’ü adamakıllı haşlar48: 

 “-Sen kitap yazmış adam değil misin?

 -Yazdım.

 -Sanatçısın ya?

 -Öyle gibi.

 -Peki ne halt etmeye iki paralık doçent bozuntusuna ayağa kalkarsın?” 

Yukarıda bahsi geçen Meserret Kahvesi gibi Nisuaz da, dergilerin çıkış planlarının yapıldığı, 
görev dağılımına sahne olan bir yerdir aynı zamanda. Yaratış ve Yazı dergileri bunlar arasın-
dadır. Baylan Pastanesi’nin eski yerinde bulunan Tokatlı da dergilerin toplantı yerlerinden 

44  a.g.e., s. 49.

45  a.g.e., s. 71-72.

46  a.g.e., s. 77.

47  a.g.e., s. 78.

48  a.g.e., s. 85.
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biridir. Peyami Safa, Yahya Kemal, Suut Kemal Yetkin, Mesut Cemil, Sabri Esat Siyavuşgil, Ah-
met Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya Ülken, Mustafa Şekip Tunç ve Sabahattin 
Eyüboğlu’nun ele ele vererek çıkardıkları Kültür Haftası’nın birkaç toplantısı burada yapılmış-
tır49. 

Kahvelerin bir özelliği de edebiyat tarihlerine çok yansımayan bazı tartışmalara sahne olma-
sıdır. Örneğin Birsel’in Melih Cevdet’le tanıştığı gün Cennet Bahçesi’nde Orhan Veli’nin çı-
kardığı Garip üzerinde de konuşulur. Birsel, Melih’in sözlerinden Orhan Veli’nin Garip’i, arka-
daşlarının onayını almadan çıkardığını anlamıştır. Melih’in Garip’teki önsözde gerçeküstücü 
bir şiirin savunusu yapılmasından hoşlanmadığı da görülmüştür. Ama tüm bu konuşmalara 
rağmen, “Cennet’tekilerin konuyu çokça sağa sola evirip çevirmesine karşın, Melih’in ağzından 
arkadaşını küçültecek bir söz çıkmaz.”50 

Yukarıda bahsedilen Baylan Pastanesi Maviciler’in de toplantı yeri olmuştur bir süre51. “At-
tila İlhan 1955 yılı sonlarında ve 1956’da Mavi Dergisinde ‘Sosyal Realizm’ üzerine birtakım ya-
zılar da yazmıştır. Baylan’a gelen sanatçıları da en çok bu yazılar büyüler. Baylan’dakiler onun 
her yazdığını toplumsal gerçekçi sanatın bir ürünü olarak bağırlarına basarlar. Zenciler Birbirine 
Benzemez 1957 yılında yayınlanmadan önce, Baylancılar onu orada Attila’nın ağzından dinler-
ler. Hem de büyük bir coşkuyla. Attila 1953 yılında yayınlanan Sokaktaki Adam romanını okuyup 
okumadıklarını Baylancılara sorduğu vakit içlerinden biri şu karşılığı verecektir: -Okumak ne de-
mek? Ezberledik abi.” 

Ancak o günlerin tüm toplumsal gerçekçileri Baylan’a gelmez. Çünkü onlara göre Baylan, 
kentsoylulara özgü bir kahvedir ve Baylan’ın karşısındaki Şen Muhallebici’ye giderler. Fethi 
Naci, Arif Damar, A. Kadir, Fethi Naci’nin öykücü olması için saçlarını süpürge ettiği Sedat 
Gani bir süre Şen Muhallebici’ye devam etseler de sonra onlar da yavaş yavaş Baylancı olur-
lar52.

Demir Özlü bir “Baylan Dünya Görüşü’nden söz açılabileceğini söyler. Her nesne ve olaya alaycı 
bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş. Batıya açılmak da denebilir buna. Bu yüzden 
doğu düzeyinde kalanlar burada sarakaya alınır. Orhan Veli, Fazıl Hüsnü, Oktay Rıfat, Oktay Ak-
bal, Haldun Taner, Melih Cevdet, Necati Cumalı, Sabahattin Kudret, Salah Birsel suçlanan edebi-
yatçılardır. Bu biraz da Attila İlhan’ın hırçınlığı sonucudur.”53 

Baylan’ın edebiyat tarihimiz açısından özellikle 1959’li yılların edebiyatı açısından önemli 
bir rolü vardır. Çünkü burada Maviciler’den sonra Bunaltı Edebiyatı ortaya atılır54. “1964 yılın-
da Baylancılık serüveni sona ermiştir. Hiç değilse ilk Baylancılar ellerini ayaklarını çekmişlerdir 
oradan. Sanat ortamı bulmak düşüncesiyle Baylan’a koşan gençler, giderek, sanattan, edebi-
yattan söz etmemeye başlamışlardır. O günleri aklından geçirecek olan Demir Özlü sonradan: 
‘Yaşamak, daha iyi, daha bohem bir yaşam sürmek ön plana geçmişti. Öyle ki, artık 1960’dan 
sonra Baylan’da sanat ve edebiyattan söz açanla alay edilirdi.’ diyecektir. Gerçi 1954 yılından 

49  a.g.e., s. 209.

50  a.g.e., s. 156-157.

51  a.g.e., s. 215.

52  a.g.e., s. 215.

53  a.g.e., s. 216.

54  a.g.e., s. 228.
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sonra oraya doluşan gençler de çok bir şey bulamamışlardır, ama arkadaşlık ve insan ilişkileri 
bakımından zengin deneyler elde etmişlerdir.” 

Baylancılar’dan Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan Duru gibi öyküde yeni bir atılım yapan öykü-
cüler sanatlarını az ya da çok soyut oyunlarla yürütmeyi ya da bir bunaltı edebiyatı yarat-
mayı yeğlerler. Demir Özlü, Bunaltı Edebiyatının ortaya çıkışını ve sebeplerini şöyle açıklar55: 

“Baylan’da oluşan ‘Bunaltı Edebiyatı’ o zamanki yaşımıza uygun olarak yeşeren bir edebi-
yattır. Toplumsal gerçekçilik bizim için yamaydı, bağlı bulunduğumuz sınıfların duygularına, 
kendi öz gerçeğimize uymuyordu. Hem de bu gerçek bir toplumsal gerçekçilik de değildi. Ülkede 
düşünce özgürlüğü yoktu. Gittikçe gelişen kentsoyluluk ülke planında sözünü adamakıllı geçi-
riyordu. Bu güncel gerçeğe karşı duygular taşımamak ve dolayısıyla da bunalmamak olanağı 
yoktur. İlericiler toplumsal sahnede varlıklarını göstermemektedirler. Tarihin de verdiği çözüm 
yolları yoktur. Tarihi düşünmek insana başlı başına bir bunaltı verir. İçinde bulunulan koşullara 
yapışmak, çözülüşü derinliğiyle duymak zorunluydu. Büyük kentsoyluların ahlâkı beğenilmezdi. 
Hep kazanmaya yönelmiş bu ahlâka karşı çıkılıyor, eleştiriliyordu. Ama bir çözüm yolu da bu-
lunamıyordu. Tutunacak dal yoktu. Tedirginlik, özellikle boşluk, hiçlikti yaşanan. Sonu yer yer 
boşluğa varan bir yolculuk.” 

 

Salâh Bey Tarihi’nde Yalılar

İlk iki kitap Kahveler Kitabı ile Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu’nda daha çok kahvelerden, bahçeler-
den bahseden Salâh Birsel üçüncü kitabı Boğaziçi Şıngır Mıngır’da, eski yalılardan ve burada 
yaşanan hikâyelerden söz eder. Ancak çalışmamızı daha çok edebiyat dünyası ve edebiyat-
çılar üzerine yoğunlaştırdığımız için yalılardan da konumuzla bağlantılı olduğu ölçüde söz 
etmeyi uygun gördük.

Boğaziçi Şıngır Mıngır kitabında yalılar, yalılarda yaşayan insanlar konu edilmiştir. Burada 
Flaubert’in şu sözünü alır Birsel: “Tarihteki kişiler, bir kişinin kafasında yaratılan kişilerden daha 
ilginçtir.”56 Bu cümle bize Salâh Birsel’in tarih anlayışı konusunda da ipuçları vermektedir. 

Birsel de eskinin eski gibi kalmadığının, kalamayacağının farkındadır. Eskileri anlatmak sure-
tiyle onların varlığını bir şekilde devam ettireceğine inanmıştır. Çünkü ona göre “İnsanlar bir 
yerde yaşadı mı, onları artık kimseler yok edemez.”57 

Salâh Birsel geçmişi anlatırken şimdiye çok fazla yer vermez. Şimdilerde artık olmayan geç-
mişin, geçmişin izlerinin ardından ağıtlar yakmaz. Bunu biz okurlarına bırakmıştır. Değişim-
den ayrıntılı bir şekilde bahsetmek yerine geçmiş ağırlıklı bir tarih sunma yanlısıdır. Bazen 
kendi yaşadıkları, şahit oldukları, bazen de okudukları, duyduklarıyla geçmişi gözlerimizin 
önünde canlandırır. Kahveler nasıl yıkılmış, mobilya mağazası veya içkili gazinoya dönmüş-
se benzer akıbet yalıların da başına gelmiştir. Eski yalıların pek çoğu yanmış ya da yıkılmıştır, 
bazıları değişik amaçlara hizmet eder tarza dönüştürülmüştür. 

Salâh Birsel, eski yalılardan bahsederken sözü edebiyatçılara daha doğrusu bütün sanatçıla-

55  a.g.y.

56  Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır, s. 8.

57  a.g.y.
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ra bağlar. Ama bundan önce Recaizade’nin yalısını bize kısaca tasvir eder58: 

“Yazarlar Boğaz’da lenger olmuşlarsa, kira evlerinde olmuşlardır. Bu köşklerin ya da yalıların 
çoğu da eskimiş, eprimiş şeylerdir. Recaizade’nin iki küçük ve bitişik yalıdan oluşan evi de bu ku-
ralın dışında kalmaz. Evin, denizdudağında olmaktan başka bir özelliği yoktur. Bakla sofa, nohut 
oda. Halit Ziya bu viraneliği gördükten sonra şöyle diyecektir:

‘Recaizade yaşamının dümdüz yolunda küçük bir sapmaya boyun eğseydi, onun da 
Boğaziçi’nin kıyılarını süsleyen kâşanelere eş bir yalısı olacaktı.’ Bu söz bütün sanatçılar için ge-
çerlidir. Onlar sağa sola pata çakmadıkları, hep doğru bellediklerinin doğrultusunda yürüdükleri 
için, birçok büyükten büyük kapılar kendilerine kilitli kalmıştır.” 

Devlet ricalinden kişilerin önemli özelliklerinden birisi evlerinin şairlere, yazarlara, musiki-
şinaslara her zaman açık olmasıdır. Tıpkı kahveler gibi bu evler de birer kültür ocağı gibidir. 
Değişen medeniyetin göstergelerinden biri de bu evlerin yavaş yavaş kapanmaya başlama-
sıdır. Örneğin çevresi tarafından çok sevilen Rifat Paşa’nın genç yaşta ölümü çevresindekileri 
üzmüştür. En çok üzüldükleri nokta da böyle kişilerin ölmesiyle evlerinin de kapanacağıdır. 
Günün önemli simalarına, edebiyatçılarına, mûsıkîşinaslarına açık bu evlerin tarihe karışma-
sını Cevdet Paşa şöyle yorumlar59: 

“Sanki İstanbul bir güzel bahçe olup bu evler de onun gizli çiçekleriydi. Bu çiçekler sonbahar 
rüzgârlarıyla soldu. İstanbul güz mevsiminde yalnız yeşillikten oluşan bir çayıra dönüştü.”  

Edebiyatçılara evini açan bir başka isim Hanımefendi diye anılan şair İhsan Raif Hanım ise 
“salonlarını, haftanın iki günü, bütün yazarlara ve sanatçılara açık tutar. Halit Fahri’ye göre bu-
rası bir sanat tapınağıdır. Rıza Tevfik, Fazıl Ahmet, Yahya Kemal, Ruşen Eşref, Salahattin Enis de 
oradan hiç eksik olmaz.”60 

Halit Fahri de anılarında kaldığı kadarıyla o günleri şöyle anlatır61: 

“Hanımefendi piyanoda kendi bestelediği havaları çalar, tatlı sesiyle şiirlerini okurdu. Yalnız 
kendisi mi? Herkes şiirlerini, hikâyeci ise hikâyelerini okumaya çağrılırdı. Ama Salahattin Enis’in 
çokça açık bir gerçekçilik ile yazdığı öyküleri bu havaya pek uymazdı. Ne kadar öksürseniz, o yine 
okumakta inat ederdi.” 

Salâh Birsel ağırlıklı olarak 19. yy. sonu 20. yy. başı İstanbul’unu anlatıyor olsa da bazen daha 
yakın çağlara gelerek edebiyatçıların oturduğu yerlerden bahsettiği de olur62. “Büyükdere’de, 
1970’lerde Selim İleri, Hulki Aktunç, Naci çelik, Taylan Altuğ da görünmeye başlar. Tomris’le 
Turgut’un oturduğu Baba Apartmanı bir süre sonra çıkacak Türkiye Defteri’nin hesap-kitap yeri 
olmuştur.” 

Büyüdüğü, yaşadığı yerle bağlantılarını kopartmayan, bir şekilde o mekânla bütünle-
şen yazarlardan biri Sevim Burak’tır. Onun çocukluğu Kuzguncuk’ta geçmiştir ve buranın, 
hikâyelerinde önemli bir yeri vardır. Çocukluk anıları, çocukluğunda etrafında bulunan kişi-

58  a.g.e., s. 316.

59  a.g.e., s. 28.

60  Birsel, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, s. 116.

61  a.g.e., s. 117.

62  a.g.e., s. 67.
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ler… Birsel Sevim Burak’ı şöyle anlatır63: “Yazarımız çocukluğunda hep moruklarla arkadaşlık 
ettiği için tarihsel ve anıtsal bir yaratık olmuştur. Eskilerle ilgili pek çok öykü bilir. Sırp, Nemçe, Se-
lanik tatlılarının reçeteleri ondadır. Altı yaşında ise Nedim’in, Fuzuli’nin şiirlerini ezbere çekmek 
mutluluğuna erişmiştir.” Devam eden satırlarda Sevim Burak kendisiyle ilgili şunları söyler: 

“Ben Kuzguncuk’ta yaratılan bir duygular örgüsüyüm. Büyük yalnızlıkların öyküsü. Yaşlılarla 
arkadaşlık etmek, yalnızlık getirir çocuklara. Çocuk arkadaşım olmadı benim hiç. Arkadaşları-
mın topu da muşmulaydı. Babaannem, Büyükbabam tümü tılsımlıydı. Hepsinin delilikleri vardı. 
Onların deliliklerinin çok güzel olduğu kanısındayım.” 

Sevim Burak’ın arkadaşlarından/komşularından biri de Şevket Bey’le karısı Şaziye Hanım’dır. 
“Sevim, bu birbirlerini hiç anlamamış, hiç sevmemiş karı-kocayı da “Sedef Kakmalı Ev” öyküsüne 
sıfır gümrükle sokmuştur. Şevket Bey Ziya Bey olmuş, Şaziye de Nurperi’nin arkasına gizlenmiştir. 
Yalnız Nurperi’nin değişik halleri de vardır.”64 

Yalıların akıbeti de daha önce ifade edildiği gibi kahvelerden farklı olmaz. Bir kısmı yan-
mış, yıkılmış veya sonraları başka bir amaçla kullanılır olmuştur. Örneğin Necmettin Molla 
Yalısı, şimdilerde Sarıyer Lisesi olarak bilinmektedir65. Tarabya’daki yalıların büyük bir kısmı 
ise sonradan lokanta olmuştur66. Yalılar ve konaklarla ilgili olarak yazar Sultan Abdülhamit 
döneminde veya daha önceki dönemlerde devlet malı, daha doğrusu ulus malı olan pek çok 
yalı ve konağın kapanın elinde kaldığı yorumunu yapmaktadır67.

Yabancıların gözde şehirlerinden biri olan İstanbul’un özellikle Büyükdere civarında genel-
likle yabancı bankerler, elçiler, zenginler oturur. Hepsinin görkemli yalıları vardır. Bu yalıların 
bir kısmı tiyatro oyuncularının, Babıali memurlarının uğrak yeri gibidir68. Büyükdere’de yaşa-
yan Yabancıların günlük hayatından kesitler sunan Birsel, okuyucuların bu konudaki mera-
kını da başarıyla giderir. 

Büyükdere’de piyasaya çıkan gençlerin kıyafetini tasvir eden Birsel, aynı zamanda yabancı 
piyasası haline gelmiş bir İstanbul’u anlatır: “Carlmann’da, Şitayn’da, Tırıng Galata’da giyinip 
kuşanmış, Baker mağazalarından ayağına Emerson ya da Patricia marka iskarpini ya da potini 
çekmiş, Babbitt’s Cleanser adındaki Amerikan temizlik pudrasıyla bedenindeki kılları bir güzel 
yolmuş, üstüne de Galatasaray’da 267 numaradaki Tout-Paris-Parfums Itriyat mağazasında sa-
tılan kokuları boca etmiş” gençler piyasayı doldurur69. 

İstanbul’un ve İstanbullunun tarihini anlatırken yazar kendi yaşadığı dünlerle geçmiş ara-
sında bağ kurmayı da ihmal etmez. Örneğin Beylerbeyi’nden ayrılmadan önce sarıpapa 
denilen şeftaliden bir kucak dolusu almak ister. Çünkü İbni Sina şeftali suyu ile yapılacak 
gargaranın sonradan oluşan kekemeliğe iyi geldiğini söylemiştir. Bu tedaviyi o günlerin bazı 
edebiyatçıları içinse yetersiz bulur70: 

63  a.g.e., s. 248.

64  a.g.e., s. 249.

65  a.g.e., s. 35.

66  a.g.e., s. 59.

67  a.g.e., s. 120.

68  a.g.e., s. 46-58.

69  a.g.e., s. 55.

70  a.g.y.
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“Bugünkü günde ise, pepeliğe tutulmamış tek yazar gösteremezsiniz. Hele onların içinde us 
kekemesi olanlar da vardır ki, onlara şeftali suyu bile vız vız türünden gelir.”  

Geçmiş yıllarda Boğaz’ın en önemli özelliklerinden birisi yalılarsa diğeri de çiçek ve meyve 
bahçeleridir. Günümüzde medeniyetin bir göstergesi olarak kabul ettirilmeye çalışılan deva-
sa yapıların veya alışveriş merkezlerinin yerinde, insanın iştahını kabartan; gözünü ve gön-
lünü doyuran büyük bahçeler uzanmaktadır. Örneğin Mekteb-i Tıbbiyeyi ilk bitirenlerden 
Salih Efendi, özellikle bitkibilim alanında uzmanlaşmıştır. Bahçesinin tüm bakımını kendisi 
yapar. Yetiştirdiği çiçek ve meyve türleri hesaba gelmez. Bin bir çeşit karanfili vardır. Hatta 
aynı renkte olanların bile farklı türleri vardır71: 

“Al karanfillere Kapıcı Alı, Kırçıl Al, Mahbup Alı, Kumkapı Alı, Topgöz adı bağışlanmışsa; mor-
lar Siyah Zülüf, Kumkapı Moru, Gönülaçan, Çimensüsü adlarıyla yücelenir. Gülpembelerin adları 
ise şöyledir: Güneş Kayseri, Gülbahçe Kayseri, Gülçin, Gülbeden, Gümüşfincan, Eski Gümüşfin-
can. Beyazlar da Gülbahçe Işığı, Seher Yıldızı, Bahar Dolunayı, Beyaz Işık adlarını büyültür. Be-
nekli karanfillerin adlarını ise sormayın. Bini bir paraya. Bunlar arasında Deli Duman, Dokuz 
Göbekli, Top İri, İşveli, Ferti, Dokuzkıran, Mağribi, Tirifil, Tanrı Tanığı, Aşkın Tasviri sayılabilir.” Gü-
nümüz İstanbul’unu düşündüğümüzde Salâh Birsel’in saydığı her isim hayal dünyasının bir 
kahramanıymış gibi duruyor.

Salih Efendi’nin bahçesinden özenen Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sultan’ın bahçesin-
de de – Valdesultan Bağı- 206 tür armut, 93 tür elma, 13 tür vişne, 11 tür incir, 11 tür dut, 15 
tür muşmula bulunur. İmparatorluğun değişik yörelerinden getirilmiş birbirinden değişik ve 
lezzetli meyveler de burada yetiştirilir72: 

“Bulgaristan’dan getirtilmiş Karadünya üzümü, Ödemiş’ten getirtilmiş İzmir Siyahı, Tokat’tan 
getirtilmiş Kabak üzümü, (…) Şam üzümü ya da Parmak üzümü, Erenköy Siyahı, Tilkikuyruğu, 
Yerli Kara, (…) Topkapı’nın Siyahhanımparmağı, Çırağan Bahçesi’nin Yediveren üzümü …”

Boğaz’ın diğer bahçelerinde de meyvelerin en lezzetlisi, en çeşitlisi yetişir. Çengelköy’ün, 
Büyükdere’nin, Sarıyer’in kirazına, Rumelihisarı’nın üzümüne, Anadolukavağı’nın incirine laf 
yoktur. Çilek tarlaları, nar bahçeleri...

 

Salâh Bey Tarihi’nde Türk Kadını ve Feminizm Hareketleri

Değişen medeniyet söz konusu olduğunda Salâh Birsel’in üzerinde önemle durduğu konu-
lardan birisi de feminizm hareketleri, daha doğru bir deyişle kadının toplum içinde hak ettiği 
yeri almak için verdiği savaştır. Salâh Bey Tarihi’nin dördüncü kitabı İstanbul-Paris’e “Ey Kadın 
Titre ve Ayağa Kalk” başlıklı bir denemeyle başlar. Bu denemede Türk dergi ve gazete haya-
tında kadınların rolünden bahsederken aynı zamanda değişen medeniyetin ipuçlarını da 
vermektedir. Kadın yazarların, eserleri altına kendi isimlerini yazmaktan henüz çekindikleri 
yıllardır. Kendi isimlerini yazsalar bile illaki bu edebî metinlere bir erkek elinin değdiğine 
inanılmaktadır. “Bütün bunlar, kadınların ikinci sınıf bir yaratık sayılmalarından, görevlerinin ev 
işlerine koşmak ve de kocalarının sözünden çıkmamak olduğuna inanmaktan geliyordur.”73 

71  a.g.e., s. 21.

72  a.g.e., s. 21-22.

73  Birsel, İstanbul-Paris, s. 7.
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Fatma Aliye Hanım Mahasin dergisindeki bir yazısında o günlerdeki Türk kadınının halini 
gözler önüne sermektedir74: 

“Yakını olan erkeklerle kadınların birlikte arabalara binmeleri yasak edildi. Kadın, babası, ko-
cası, erkek kardeşi, oğlu gibi kimselerin yanında ne yapabilir? Baskısız, kontrolsüz, koruyucusuz 
gezenlerden bir takımının uygunsuz halleri yasaklanabilir mi? Kimi kez kadınların paytona bin-
meleri önleniyor. Açık tramvayda bile, kadınlar için yer yok. Kadın bir kupa arabası ya da kapalı 
tramvay bekliyor. Yaz mevsiminde ise bunlar az mı az. Kadın uzun süre kaldırım üzerinde kalıyor. 
Boy ve pos gösteriyor. Dikkati çektiği için de gelen geçen bakıyor. Buna önem verilmiyor. Çünkü 
âdet.. Kadınlar kışın da gerek duydukları hava ve güneşten yararlanmak için duvarlı, kapalı bah-
çelerden birinde bile az buçuk hava almaya olanak bulamıyor. Sonra kadınlar, sokak setlerinde 
ehram yapıp sebilhane bardağı gibi diziliyorlar. Çünkü bu da çoktan beri âdet.” Kadınları koru-
mak adına kurulan düzenin aslında onları korumaktan öte evlerinden çıkmalarını bir şekilde 
engellemeye yönelik olduğu Fatma Aliye Hanım’ın sözlerinden açıkça anlaşılmaktadır.

Ercüment Ekrem Talu’nun Fatma Aliye Hanım için sarf ettiği sözler, onun değerini ortaya 
koyar75: 

“Harem ve kafes çağında, Türk kadını bile bile koyu bir bilisizlik içinde boğulurken, okur, ya-
zar ve yazdığını okutur olarak dosta düşmana gösterebileceğimiz birkaç kadının başında o var-
dı. Çok temelli bir öğrenimden geçmiş ve öğrendiklerini öğütmüştü.” 

Fatma Aliye Hanım’a 1935 yılında Hachette Kitabevi’nde rastlayan Ercüment Ekrem, aya-
küzeri on dakika içinde kendisine André Maurois ile François Mauriac’ın karşılaştırmasını 
yapan yazara bir kez daha şaşkınlıkla hayran olur.

Salâh Birsel, Türkiye’deki feminizm hareketlerinden detaylı bir şekilde bahsettiği bu bölüm-
de, çıkan diğer dergilerden ve burada yazarlık yapan kadınlardan hayranlıkla söz eder. Şadi-
ye Hanım yönetmenliğinde çıkan Hanımlara Mahsus Gazete’nin yazarları arasında Fatma 
Aliye Hanım, Şair Leyla Saz, Şair Nigar Binti Osman, Emine Semiye, Fatma Makbule Leman 
Fahrünnisa, Fatma Kevser, Gülistan İsmet yer alır. Adı geçen Gülistan İsmet’le ilgili Birsel’in 
verdiği bilgiler ona olan hayranlığını da gösterir niteliktedir76: 

“Derginin yazarlarından Gülistan İsmet ise –bu kadar çok isim arasında insanın göğsü ka-
barıyor- Yıldız Komutanlığı’nda görevlendirilmişken Arnavutluk’ta Ergiri’ye sürülen, orada da 21 
yıl tutulan Binbaşı Bağdatlı Mehmet Tevfik Bey’in kızıdır. 1891 yılında Üsküdar Amerikan İnas 
Mektebi’ni ilk bitiren Türk kız da odur. Sultan Hamit çağında “zorbalık zincirini kırmaya çalışan” 
İttihat ve Terakki’nin gizli bir üyesi de olmuş ve o ünlü Reval Buluşması’ndan sonra İttihat ve 
Terakki’nin Avrupa ve Amerika’nın ünlü gazetelerine gönderdiği bildirilerin İngilizcelerini yaz-
mış, bunu yaparken de –işte buna inanmazsınız- kimseden kopya almamıştır.” 

Hanımlara Mahsus Gazete’den önce 1886 yılında Arife Hanım çıkarılan Şükûfezâr adında 
bir kadın dergisi vardır. Arife Hanım ilk sayıya yazdığı önsözde şu düşünceleri vurgular77: 

 “Okuma-yazma ile eğitimin önemi üzerinde duruyor, insanların yükselmesine hizmet et-

74  a.g.e., s. 8.

75  a.g.y.

76  a.g.e., s. 10.

77  a.g.e., s. 11.
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mekte erkekle kadın arasında ayrılık bulunmadığına değiniyor ve de sözlerini şöyle bağlıyor: Biz 
ki saçı uzun, aklı kısa diye erkeklerin alaycı gülüşlerine hedef olmuş bir tayfayız, bunun karşıtını 
ortaya koymaya çalışacağız. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı da erkekliğe üstün tutmadan çalışma 
ve iş görme yolunda yılmadan adımlarımızı atacağız. Yazacağımız şeye haklı-haksız karşı çıka-
caklarmış bunu umursamayacağız.” 

II. Meşrutiyet’te diğer dergilerin yanında kadın dergi ve gazetelerinde de artış görülür. Bun-
lardan bazıları Mahasin, Kadınlar Dünyası, Hanımlar Âlemi, Kadın Hayatı, Demet’tir. Dergi 
ve gazetelerdeki bu artışla birlikte kadın yazarlar da çoğalır. Salime Servet Seyfi, Sadiye Vefik, 
Evliyazade Naciye, Hayriye melek, Ruhsan Nevvare, Nesime Müzehher, Yaşar Nezihe, İhsan 
Raif, Seniha Nezahat, Belkıs Şevket, Adviye Şükran; Salâh Birsel’in isimlerini zikrettiği kadın 
yazarlardır. Halide Edip de bu yıllarda Halide Salih adıyla görülmeye başlamıştır78.

Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte kadın dernekleri de artmıştır. En önemlileri, kurucuları arasında 
Belkıs Şevket’in de bulunduğu Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan ile Halide Edip’in önderliğindeki 
Teali-i Nisvan’dır. Yardım amaçlı kurulan Teali-i Nisvan derneğinin gerçek amacı daha çok 
düşünceleri açmaktır. “Küçücük odasında çocuk bakımı, ev bakımı üzerine bilgiler dağıtılıyor-
sa, bir yandan da Fransızca, İngilizce dersleri veriliyordur.” Dernek 30 yataklı özel bir hastane 
de kurmuştur ve Halide Edip’in anılarında bahsettiğine göre bu tür yerlerin açılmasının en 
hayırlı yanı, buna benzer çalışmalara yukarıdan bakan yüksek sınıf kadınlarının da ilgisini 
çekmesidir. Özellikle Balkan harbi sırasında Balkanlar’dan gelen dul ve yetimlere yardım et-
mek için kadınlar ellerinden geleni yapmış, hatta İstanbul’un işgal yıllarında birçok adam bu 
şehri terk ettiği halde özellikle Teali-i Nisvan’ın açtığı özel hastanede çalışanlar yerlerinden 
uzaklaşmamışlardır79. 

İçtihat dergisinde yayımlanan “Pek Uyanık Bir Uyku” başlıklı yazıda kadınlar için/kadınlar 
tarafından dile getirilen istekler, toplum içinde aldıkları, almak istedikleri rolü en güzel bir 
şekilde dile getirmektedir80: 

“1.Padişahın tek eşi olacak, cariye kullanmaya hakkı olmayacaktır.

2.Kadınlar diledikleri biçimde giyinecekler, yalnız yok yere para harcamayacaklardır. Polisler, 
softalar ve arabacı makulesi kimselerle külhanbeyler kadınların giyiniş biçimlerine hiç mi hiç ka-
rışmayacaklardır. Şeyhülislam Efendiler de çarşaflar üzerine bildiri imza etmiyeceklerdir.

3.Polisler kadınların işlerine ancak ve ancak münasebetsiz ve genel adaba aykırı düşen du-
rumlarda burunlarını sokabilecekler ve de burunlarını büyük bir incelikle kullanacaklardır.

4.Kadınlar yurdun en büyük velinimeti sayılarak kendilerine erkeklerce o yolda saygılar da-
ğıtılacaktır.

5.Kadınlar ve genç kızlar, Müslüman Boşnak ve Çerkezlerde olduğu gibi erkekten kaçmaya-
caklardır.

6.Her erkek, gözüyle gördüğü, incelediği, beğendiği ve seçtiği kızla evlenecektir. Görücülüğe 
son verilecektir.

78  a.g.e., s. 12.

79  a.g.e., s. 12-13.

80  a.g.e., s. 14.
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7.Kızlar için öbür okullardan başka bir de Tıbbiye Okulu açılacaktır.”

Henüz 25 yaşındaki Ruhsar Nevvare Hanım kadınların isteklerini şöyle sıralar81: 

“Evet o kadar çok şey isteyeceğiz, ilerlememizi ve gelişmemizi o kadar ciddi bir dirençle ara-
yacağız ki görüp işitenler bizlerdeki istek ve hevese hayret edebilecekleri gibi, şimdiye değin 
horlanarak ve aşağılanarak yaşadığımıza da şaşacaklar ve Müslüman kadınlarındaki sağlam 
yürek ve bilgiye, sabır ve ağırbaşlılığa, özellikle de sözdinlerliğe bayılacaklar. Kadın-erkek birçok-
larının sandığı gibi hiçbir işe yaramaz, beceriksiz olmadığımızı göstereceğiz. Bunu yaparken de 
ulusal göreneklerimizi ve dinimizin gereklerini gözden uzak tutmayacağız. Bizim de akıl, sezgi ve 
mantıklı yargılamalarla pek çok işe yarayabileceğimizi ortaya koyacağız. Bütün kalbimizle baş-
lamasını istediğimiz o bizi mutluluğa erdirecek ilerleme adımlarının şimdiye değin atılmaması 
nedeninin araçlarımızın ve kılavuzumuzun yokluğuna dayandığını belirleyeceğiz. Çalışacağız, 
öğreneceğiz. Bitmez, tükenmez bir çaba ile çalışacağız. Sonra da bellediklerimizi, öğrendikleri-
mizi başkalarına aktararak onların da yararlanmasını sağlayacağız.” 

İlklere imza atan bir diğer isim Belkıs Şevket Hanım, özel okullarda İngilizce, mûsıki ve 
terbiye-yi etfal dersleri veren genç bir kadındır. Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Derneği üyelerin-
dendir ve bir kadın olarak ne yapmak istediği sorulduğunda verdiği cevap ilginçtir: Uçmak. 
Bu hayalini gerçekleştirir de… 2 Aralık 1912 Pazar günü Muavenet-i Milliye adındaki askerî 
bir uçakla uçuş yapar. Uçaktaki diğer pilot ise bu olaydan iki ay sonra 14 Şubat 1913 günü 
Beyrut dolaylarında, Taberiye’de, uçağı ile yere saplanıp ölecek olan ilk Türk şehit hava su-
bayı Fethi Bey’den başkası değildir. Bu olayı kısaca anlattıktan sonra Birsel, Türk kadınına 
hitaben “Ey kadın, Belkıs Şevket Hanım havalara yükseldikten sonra, sen de hiç değilse, ayağa 
kalk ve titre!” deme gereği duyar82.

Salâh Birsel, Türk kadınının sadece İstanbul veya İzmir’de değil yurtdışında da kabuğunu 
kırmaya başladığının bir örneği olarak Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın teyzesi Ze-
kiye Hanım’ı anlatır. Eşi Erzincan’a sürülen Zekiye Hanım, bir yolunu bularak Paris’e kaçar ve 
orada Jön Türkler’e katılır. Kaçma planları yaparken bir taraftan bavullarını hazırlamaktadır. 
Birsel bu arada bize İstanbul’un zenginlerine elbise yetiştiren terzilerden, moda evlerinden 
bahseder. 19. yy. sonlarında İstanbul bir Avrupa kenti görünümüne bürünmeye başlamış-
tır. İstanbullular sahip oldukları zenginliğe veya ait oldukları tabakaya göre bu terzilerden, 
moda evlerinden yararlanırlar. Terzilerden, terzihanelerden uzun uzadıya bahseden yazar, 
bu arada İstanbul modası hakkında da bilgi vermiş olur83.

Salâh Bey Tarihi’nde Günlük Hayatla İlgili Bazı Notlar

İstanbul modası demişken Salâh Birsel sakal ve bıyığın tarihinden, belli dönemlerde aldı-
ğı değişik şekiller hakkında da detaylı bilgi vermektedir. Yazar, geçmişte yaşananları sanki 
kendisi yaşıyor gibi anlatarak bizi başarılı bir şekilde geçmişe de götürmüş oluyor. Bıyıkla-
rın çeşitli dönemlerde aldığı şekil, kimlerden etkilenildiği, sakalların ne anlama geldiği veya 
hangi amaçla kullanıldığı uzun uzadıya anlatılıyor. Örneğin Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 

81  a.g.e., s. 14-15.

82  a.g.e., s. 18-19.

83  a.g.e., s. 35-39.
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İstanbul’a üçüncü gelişi şerefine düzenlenen akşam yemeğinde Osmanlı şehzadelerinin 
gözleri imparatorun bıyıklarına takılı kalır ve sonra bu bıyık moda olur. Ancak daha önceki 
yıllarda da görülen bir bıyık çeşididir bu. Diğer bıyık çeşitleri top bıyık, ılımlı bıyık, kırpık bıyık, 
karanfil bıyık (Yakup Kadri’nin bıyığı gibi), Cenap Şahabettin ve Şahabettin Süleyman da bir 
ara Wilhelm modasına uymuşlardır. Diğer bıyık çeşitleri kaytan, pala, pos, yastık (Mehmet 
Rauf bir ara pos bıyıklıdır) Rıza Tevfik Bektaşi bıyıklıdır. Sinek bıyık, pis bıyık, Duglas bıyık… 
Abdülhamit tam bir sakal hastasıdır. Hatta bazı önemli görevlere sakalı yüzünden atadığı 
kişiler olduğu söylenir. “Doğrusu Osmanlılar sakala büyük bir saygınlık gösterir. Hele Yeniçeri-
lerin sakal bırakması yasadandır. Tımar ve zeamet sahipleri de kibarzade sayıldıklarından çok-
luk sakal salıverirler. Bu yüz kıyafeti, Osmanlı ordusunun kuruluşundan 1826 yılına yeniçerilerin 
ortadan kaldırılışına değin hiç değişmemiştir. Tahta çıkan bir Osm. Padişahının ilk işi de sakal 
bırakmaktır. Yalnız Yavuz Sultan Selim sakala yüz vermemiş, pala bıyıkla yetinmiştir. Padişahlar 
içinde sakal bırakmayan bir ikinci kişi de Sultan Vahdettin’dir. Gelgelelim, şehzadelerin sakal bı-
rakması yasaktır. Onlar sadece bıyıkla dolaşırlar. Yüksek bir göreve getirilecek olurlarsa, o vakit 
sakal bırakabilirler.”84

Sakal çeşitleri daha çok top, çember, hilalî, balta, çatal, köse, ayna, keçi ve seyrek sakal şek-
lindedir. Osmanlılarda en çok top ve çember sakala rastlanır. Abdülhamit’in sakalları sivridir. 
Sakallarına çatal biçimi verenlerse genellikle tatlı su frenkleridir. Bir ara da İstanbul sokakla-
rında didon sakal moda olur. Kırım Savaşı’nda Türklerin yanında yer alan Fransızlar söze baş-
larken hep dis-donc (didon) dediklerinden onlara bu yakıştırma yapılmıştır. Bazı padişahlar 
da sakal ve bıyıklarını devamlı boyarlar, II. Abdülhamit’le Sultan Reşat gibi. Meşrutiyetten 
sonraysa sakal ortadan silinip sadece bıyıklar yaşamaya başlar. Bu yıllarda bıyık bakımıyla 
ilgili kozmetikler artar, yastıklar, maşalar kullanılır. Bıyıklar Klemesk yağı ile terbiye edilir85. 

İstanbul-Paris kitabının Gerdanlık başlığını taşıyan bölümünde yazar bizlere İstanbul’un me-
sire yerlerini, sanki oralarda dolaşıyormuşuz izlenimini uyandırarak anlatır86. Tatil günlerinde 
İstanbulluların buluşma, görüşme yeri olan bu yerler arasında Sarayburnu’ndaki Hasbahçe 
başı çeker. Daha önceki dönemlerde padişahların sevdikleri bahçeler arasında Halkalı Bah-
çesi, Siyavuşpaşa Bahçesi, Üsküdar Bahçesi de sayılmalıdır. Hiç kuşkusuz İstanbul’un en ünlü 
seyiri Kâğıthane’dir. Onun yanında Veliefendi, Çörekçi ve Bayrampaşa da gözde seyirlikler 
arasındadır. Aynalıkavak Bahçesi, Burunbahçe, Kuşdili Çayırı, Kurbağalıdere, Haydarpaşa Ça-
yırı, Büyük ve Küçük Çamlıca ismi zikredilmesi gereken diğer mesire alanlarıdır. Bu isimlerin 
çokluğu bile bugünün İstanbul’uyla o dönemler İstanbul’u arasındaki büyük farkı anlama-
mıza yeterli olur.

Günümüz İstanbul’unda çeşmeden akan suyun bırakın içilmesini, yemek veya çayda kullanıl-
ması bile tavsiye edilmiyor. Oysa bir zamanlar İstanbul sularıyla da meşhurdur87. “Sarıyer’deki 
sular beş tanedir: Çırçır, Hünkâr, Şifa, Fındık ve Kestane. (...) Fındık Suyu, Sarıyer suları içinde, kay-
nağı en derinde olandır. Sindirim estepetasında üstüne yoktur. Saadi Nazım Nirven: ‘Organolep-
tik niteliğinde berrak ve serin, 5 Fransız sertlik derecesinde güzel ve tatlı bir sudur’ diyecektir. (...) 
Fındık Suyu’na giden yolun karşısında dik bir patika da vardır ki o da sizi 2-3 dakikada Kestane 

84  a.g.e., s. 116-117.

85  a.g.e., s. 122.

86  a.g.e., s. 124-132.

87  a.g.e., s. 140-141.
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Suyuna yetiştirir. Burada kalmayıp tepeye doğru tırmanmayı sürdürürseniz, çok görkemli bir or-
manla burun buruna gelirsiniz. Meşe, ıhlamur, karaağaç, kestane, fındık, gürgen, atkestanesi in-
sanın içini yeşile boyar. Buradan Gül Vadisinin de öyle bir görünümü vardır ki bedahşan yakutu 
kaç para?” Suların bulunduğu yerler halk tarafından mesire alanı olarak da kullanılır. 

Türk toplumunda özellikle sevgililer arasında iletişim aracı olarak sıklıkla kullanılan mendil 
de Salâh Birsel’in akıcı anlatımıyla sunulur. Mendilin tutulma şekillerine göre hangi anlamla-
ra geldiğini açıklayan Birsel’e göre sevgiliye daha yakın durmak istediğinde mendili kalbinin 
üstüne bastırmalıdır88. “Bu da şu demeye gelir: ‘Sevgin kalbimde yer etti, canım sana feda olsun.” 
Yalnız da bunun da başka bir anlamı vardır: ‘Sensiz dünya bana karanlık. Buluşmaya ne dersin?’ 
İşin tuhafı, bu ikinci ve gizli teyeli erkekler kadar kadınlar da bilir. Onun için bu işaretin hemen 
ardından başını mendille örtmen gerekir. Bu da: ‘Korkma, kimse görmez’ sözüyle eşanlamlıdır. 
Bu durumda sevgilinin yapacağı kesin olarak saptanmıştır. O da mendilini havada sallayacaktır. 
Çünkü o da: ‘Dolaş gel’ demek istiyordur. Ne ki seninle şimdi değil de gece saat beşte buluşmayı 
murat etmişse o zaman da sol elinin beş parmağını sağ elindeki mendilin altına sokmalıdır.”

Salâh Birsel’in en başarılı taraflarından birisi, geçmişte yaşananları sanki kendi gözleriyle 
şimdi görüyormuş gibi anlatmasıdır. Bir bakıyorsunuz Ahmet Rasim’in kayığında Kâğıthane 
sefası yapan Muallim Naci’yi anlatıyor, devamında Emin Nihat Bey’i görüyor. Emin Nihat 
Bey’in yanında Müsameretname’deki kişilerden Binbaşı Rifat Bey de vardır. Mukaddes Ha-
nım da bir araba içinde gelir ve kitapta anlatılanları Salâh Birsel burada yaşar. Sonra Hüseyin 
Rahmi gelir. Bir Muadele-i Sevda romanının Naki Beyini getirmiştir o da. Daha sonra gelen 
ise Salâh Birsel’in her zaman ustam diyerek baş tacı ettiği Ahmet Mithat Efendi’dir. Onu da 
roman kahramanları eşliğinde Kağıthane’de dolaştırır.

Kâğıthane’den bahsederken edebiyatta yer etmiş isimlerin roman kahramanlarının top-
lumdan çıkma olduklarını da vurgulamış olur bir şekilde89. “Kâğıthane öptüm seni. Sen yıl-
dız ormanısın, goceveşsin. İst’un tüm bıçkınları, monbeyleri, Kâtibim türküsüne girip çıkanlar, 
Hançerli Hanımlar, Hanganoşlar, şıpsevdiler, Mühendishaneliler, Rebekalar, Zozo Dalmaslar, 
mezardan kalkan pinponlar, Hüseyin Fellah’lar, Şahane Tıbbiyeliler gönüllerinde senin için bin 
bir çiçek büyütürler.” 

İstanbul-Paris kitabının son cümleleri dikkat çekici. Yazdıklarının bir daha yaşanamaz, o de-
virlerin bir daha geri gelemez şeyler olduğunun altına çiziyor90: 

“İşte sırtım vurun. Kâğıdı da tükettik, sözü de. Toy ve düğün sona erdi. Hadi ellerim, gözlerim, 
kulaklarım, belleklerim topunuz güle güle. Böyle bir tarih bir daha yazılamaz. Ey İzmirli Salâh 
Bey onu sen de bir daha tartakmartak getiremezsin. Çünkü o yaşadıklarını bir daha yaşayamaz, 
bir daha bilemezsin. O kervankıran yıldızıyla parlattığın insanları ve olayları da bir daha göre-
mezsin. 249 ... Bu kitap dünyanın bir ibret evi olduğunu belirlemek için yazıldı. Aklıyla düşünüp 
okuyacaklara yüz bin selam. Biz döner aynada, dönmez aynayı gösterdik. Temmet.” 

88  a.g.e., s. 210-211.

89  a.g.e., s. 233.

90  a.g.e., s. 250.
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Sonuç

Beş kitaptan meydana gelen Salâh Bey Tarihi, bize İstanbul’u, İstanbul’un ve İstanbullunun 
tarihini, yazarının ifadesiyle bildiği, bulduğu biçimde, az biraz da söylenti çiçekleri serpişti-
rerek sunmaktadır. Tarih içinde devletlerin iştahını kabartan, her milletin sahip olmak için 
can attığı İstanbul’da konaklardaki, yalılardaki yaşam; mesire yerleri ve buralarda yaşananlar, 
yaşayanlar; günümüzde adı bile unutulan meyve ve çiçek bahçeleri, toplumun bir nevi ay-
nası durumundaki edebiyatın şekil aldığı/değiştirdiği kahveler bir bir gözümüzün önünde 
canlanır. Ancak eski, geçmişte kalmıştır. Geliştiği yalanı arkasına sığındığımız İstanbul, eski 
özelliklerini, güzelliklerini çok hızlı bir şekilde yitirmektedir. Yaşanan değişimlerle birlikte es-
kiye ait olan ve bizi biz yapan kültürel mirasımız, yabancıların bile merak ederek görmek 
için geldikleri mesire yerleri, ulu çınarlar ve daha pek çok değerimiz kadir bilmezlik sonucu 
tarihin tozlu sayfaları arasında yerini almış ve ne yazık ki almaya devam etmektedir. Eski İs-
tanbul ancak kartpostallarda kalan bir mazi halini almıştır. Medeniyet seviyelerine ulaşmak 
istediğimiz Avrupa ülkelerine baktığımızda eski kültürlerine, kültürlerinin göstergesi olan en 
küçük nesnelere dahi nasıl sahip çıktıklarını açıkça görüyoruz. Tanzimat yıllarından itibaren 
bir medenileşme tartışmasıdır, yaşanıp gidiyor. Oysa bizim zaten sahip olduğumuz bir me-
deniyet vardı, yüzyıllar boyu bizim dünyaya hükmetmemizi sağlayan bir medeniyet… Av-
rupaileşmek, medenileşmek değil sadece bir medeniyet değişikliği olarak kabul edilmelidir. 
Ancak bu medeniyet değişikliği sırasında günümüze kadar geçen süreçte iki cami arasında 
yaşadığımız beynamazlık da devam etmektedir. Sahip çıkamadığımız, yitirdiğimiz değerler 
arttıkça içine düştüğümüz boşluk daha da büyüyecektir.
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Ahmet Mithat Efendi’nin Süleyman 
Muslî Romanında Güney-Güney Doğu 
Anadolu Şehirleri

Özlem Nemutlu

Yrd. Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

“Roman okumaktan maksat, masal dinlemekten ziyade ahval-i cihana vukuf peyda eylemek 
olacağından”,1 “Murad, tenşit-i efkâr ve ezhândan ibaret olmasıyla”2, (Süleyman Muslî, s.58) 
gibi ifadelerinden de anlaşılacağı üzere “Hace-i Evvel” sıfatıyla Ahmet Mithat Efendi, aynı 
zamanda bir “eğlenme” vasıtası olarak gördüğü romandan yola çıkarak toplumu yönlendir-
mek ve değiştirmek ister. İlk romanı Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar’dan (1874) itibaren 
birçok romanında okuru farklı coğrafyalarda dolaştırarak onu çeşitli açılardan bilgilendirme 
ve bilinçlendirme emeli güder. Emel Kefeli “Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Edebiyat 
Coğrafyası” başlıklı makalesinde3 yazarın çeşitli romanlarında mekân olarak kullanılan ülke-
leri, şehirleri bir tablo hâlinde vermek ve bu hususu çok dikkate değer tespitlerle değerlen-
dirmek suretiyle Tanzimat dönemi aydını/yazarı/mimarı Ahmet Mithat Efendi’nin sanatını 
ne kadar çok yönlü kullandığını somut bir şekilde göstermiştir. Bu tabloyu ben de aynen 
kullanıyorum:

 
Eser Coğrafya Yayın Tarihi
Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar Cezayir-Fas-İspanya 1874
Hüseyin Fellah Cezayir-İstanbul 1875
Yeryüzünde Bir Melek Paris 1875
Paris’te Bir Türk Paris 1876
Süleyman Muslî Kudüs 1877
Kafkas Kafkasya 1877
Acâib-i Âlem İstanbul-Rusya Memalik-i Şimaliye-

Londra-İstanbul
1882

Cellâd Fransa 1884
Hayret Hindistan-İstanbul-Roma-Paris 1885
Haydut Montari İtalya 1888

1  Ahmet Mithat Efendi, Hayret, TDK Yay., Hzl.:Nuri Sağlam, Ankara:2000, s.258.

2  Süleyman Muslî, TDK Yay., Hzl.:Fatih Andı, Ankara:2000, s.258.

3  Emel Kefeli, “Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Edebiyat Coğrafyası”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine 
Eleştirel Yazılar, Hzl: Nüket Esen-Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul:2006, s.219.
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Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar Paris 1888
Fennî Bir Roman yahut Amerika 
Doktorları

Amerika 1888

Arnavutlar Solyotlar Balkanlar 1888

Görüleceği üzere Ahmet Mithat Efendi okurunu çok farklı coğrafyalarda dolaştırır.4 Tabi yuka-
rıdaki tabloda verilen romanlarda burada isimlerini zikretmediğimiz roman ve hikâyelerinin 
çoğunun vakasının İstanbul’da geçtiğini unutmayalım.5

1877’de yazılan ancak vakıa zamanı itibarıyla H.6. asır sonları ile H.7. asır başlarında M.13. 
asrın sonu ile M.14. asrın başlarında, yani Anadolu Selçukluları’nın son dönemlerinde ce-
reyan eden hadiseleri konu edinmesiyle itibarıyla Ahmet Mithat Efendi’nin tarihî romanları 
arasında gösterilen Süleyman Muslî ise bugünkü ifadesiyle Güney ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri ile Lübnan, Suriye, Irak, İran gibi ülkeleri içine alan Ortadoğu coğrafyasında cere-
yan eden ve görünürde çeşitli esrarengiz olayları anlatmakla birlikte aslında yine çok önemli 
siyasî ve dinî çatışmalara işaret eden bir romandır. Tabi bizzat bu olayların çıkmasına sebep, 
söz konusu coğrafyaların ve şehirlerin coğrafî ve stratejik konumlarıdır. 

Romanın birinci bölümünde tarihî romanların hususiyetlerine dair bilgi verildikten son-
ra, romanın vaka zamanı olarak seçilen H.6. asır sonları ile 7. asır başlarında Avrupalıların 
Kudüs’ü fethetmek için meşhur filozof Diyojen’i bile güldürecek kadar cahilane gayeler ve 
fiillerle gerçekleştirdikleri Haçlı Seferlerine vurgu yapılır. Bu bağlamda roman, Anadolu’nun 
güney ile Ortadoğu’da cereyan eden Hristiyan-Müslüman çatışması olarak da okunabilir. 
Ayrıca birçok mezhep ve aşiret kavgalarına değinmesiyle, Ortadoğu’nun bugün de değiş-
meyen kaderine tanıklık etmesiyle de önemli bir romandır. Osmanlı’nın Batı karşısında bir 
taraftan teslimiyetçi diğer taraftan mücadeleci tavırlarının iç içe geçtiği Tanzimat döneminin 
yazarı Ahmet Mithat Efendi, Paris’te Bir Türk’ün biraz fazlaca idealize edilmiş olmakla birlikte 
mağrur Müslüman Türk’ü Nasuh’tan sonra Batılı sömürge devletlerin çıkardıkları çeşitli ka-
rışıklıklardan dolayı elimizden çıkmak üzere olan Ortadoğu coğrafyasında, bu sefer vakası 
aktüel zamandan çok daha önce geçen Süleyman Muslî’ de de hem Hristiyan güçlere hem 
de bölgenin çeşitli etnik ve mezhep gruplarına karşı zekâsı ve çevikliğiyle üstün gelen bir 
Müslüman gencin zaferlerini anlatır.

Süleyman Muslî, romanın başkişisi ile mekân arasında bir ilişkinin olduğunu ima eden baş-
lığıyla dikkat çekmektedir. Bu bağlamda ilk akla gelen sorular, Süleyman’ın Musullu olması 
onun kimliğinde belirleyici midir ve bu kişilik özellikleri ile romanın kurgusu arasında bir iliş-
ki var mıdır olacaktır. Asıl adı, Süleyman bin Cafer-i Kerhî’dir. Cafer-i Kerhî aslen Bağdatlıyken 
yakın adamlarından Cafer Şemrî ile Musul’a gelir. Ancak Şemrî’nin gözü Cafer Kerhî’nin karı-
sında ve dolayısıyla efendisinin malındadır. Emellerine kavuşabilmek için Cafer Kerhî’ye sui-
kast düzenler. Kocasının ölümüne dayanamayan karısı da kendisini Dicle’ye atar. Yalnız kalan 
Süleyman Muslî ile dadısı ilgilenir. Bütün parasını kaptırır. Süleyman Muslî’nin memleketini 

4  Yazarlığının bu karakteristik vasfı çeşitli çalışmalara da konu olmuştur. Söz gelimi bunlardan biri Emel Kefeli’nin danış-
manlığında Serap Aslan Cobutoğlu tarafından hazırlanan doktora çalışmasıdır: Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında 
Edebiyat Coğrafyası: Karadeniz ve Çevresi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dan.; Emel Kefeli, Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, 2014.

5  İnci Enginün, “Ahmet Mithat Efendi’nin Gözüyle İstanbul”, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yay., İstanbul:2000, ss.55-63.
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terk etmesinin sebebi ise, artık Musul halkının ileri gelenlerinden değil, “pespayegan”lardan 
olmasıdır. Bu hadiselerin olduğu sırada başta Selçuklu kollarından Aksungur vardır. Ancak 
otorite zayıflığından dolayı şehir, Arap ve Kürt aşiretlerinin eline kalmıştır. Sık sık hıyanetler, 
suikastlar meydana gelir. Dolayısıyla bölgenin bugünkü kaderini de anlamamız çok zor de-
ğildir.

Büyük Selçuklu, Emevî, Akkoyunlu, Safevî gibi birçok devletin idaresi altında kalan Musul, 
1517’de Osmanlıların eline geçmiş, 1850’de mutasarrıflık hâline getirilerek Bağdat’a bağ-
lanmış, 1864’te vilayet hükmü kaldırılmışsa da 1877’de tekrar vilayete dönüştürülmüştür. 
1864’teki Eyalet Sistemine göre o zaman Musul, Urfa, Halep, Basra ve Bağdat’la birlikte 
Osmanlı’nın Ortadoğu eyaletlerinden birisidir. Dicle kenarında birçok medeniyet ve kül-
türlerin buluştuğu kent Musul, romanın yazıldığı yıllarda tekrar vilayet olmuştur. Bütün bu 
siyasî gelişmelerle bu romanın arasında doğrudan doğruya bir bağ olduğunu kesinlikle id-
dia etmemekle birlikte Ahmet Mithat Efendi’nin Osmanlı’nın güney ve güney doğu bölge-
lerinde birtakım sarsıntıların yaşanmaya başlandığı dönemlerde Süleyman Muslî’yi yazması 
kanaatimizce anlamlıdır.6 Ayrıca o yıllarda İngilizlerin bölgedeki petrole gözünü diktikleri, 
II. Abdülhamit’in de kendince önlemler almaya çalıştığı da bilinen tarihî gerçekliklerden-
dir. Romanın yazılmasının, yukarıda bahsettiğimiz gibi, doğrudan doğruya bunlarla alakalı 
olduğunu iddia etmemekle birlikte, Ahmet Mithat Efendi’nin II. Abdülhamit’in politikasını 
benimsediğini biliyoruz.

Süleyman Muslî’yi romanın başında Kudüs’e üç konak mesafede bir Hristiyan köyü Karek’e 
esir düşmüş Baptistin isimli güya tanassur etmiş bir Arap delikanlısı olarak görürüz. Bap-
tistin, bir savaş hilesine başvurarak iki Hristiyan gücünü birbirine kırdırır. Muslî’yle işbirliği 
yaptıklarına inandıkları Hristiyan kız Mariya, köylülerce bir engizisyon uygulamasına tabi 
tutulur, yarı beline kadar toprağa gömülerek açlıktan ölmeye terk edilir. Süleyman Muslî, 
kızı orada bırakarak kaçmak zorunda kalır. Roman, Ahmet Mithat’a özgü zaman zaman geç-
mişe dönüşlerle verilen farklı şehirlerde ve mekânlarda gerçekleşen çeşitli entrikalardan 
beslenen vakaların anlatımıyla ilerler. Mariya, yanlışlıkla Haşhaşilerin eline düşer7. Musullu 
Süleyman Mariya’yı onlarla yaptığı anlaşmalar neticesinde kurtarır, onunla evlenir ve haya-
tının geri kalan kısmını devam ettirmek için Selçuklu başkenti Konya’yı tercih eder. Haşhaşi 
şeyhinin hak ettiği cezayı alarak tarihten silinmesi görevini de Kürt aşiretlerine havale eder.

Süleyman Muslî’nin makat-ı re’si yani doğum yerinin neresi olduğunu öğrenebilmemiz için 
Ahmet Mithat Efendi âdeta bir Ortadoğu haritası önümüze koyar. Romanın, Ahmet Mithat 
Efendi’nin diğer eserlerinde de karşılaştığımız ve yazarlığının karakteristik bir vasfı olan 
“konu dışına çıkma”8, yani istidrad /digression örneği teşkil eden bu kısımları âdeta bağım-
sız bir seyahat yazısı gibi de okunabilir. Başta da söylediğimiz gibi Ahmet Mithat Efendi’nin 
gayesi, kariîni bu coğrafya hakkında da bilgilendirmektir. Burada yeri gelmişken hemen be-
lirtelim ki, Ahmet Mithat Efendi’nin hamisi Mithat Paşa’yla birlikte 1869’da Bağdat’a gittiğini 
biliyoruz. Tanpınar’ın da belirttiği gibi kara ve deniz vasıtalarıyla ve aynı zamanda zihnî yapı-

6  Ayrıntılı bilgi için bkz. Hülya Argunşah, “Ahmet Mithat Efendi’nin Tarihî Romancılığı”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat 
Efendi Üzerine Eleştirel Yazılar, ss.119-138.

7  Romandaki Haşhaşilik için bkz. Kemal Timur, “Süleyman Muslî ve Semerkant Romanlarında Bâtınilik ve Hasan Sab-
bah”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 31, 2006, 217-232.

8  Ahmet Mithat Efendi’nin roman ve hikâyelerindeki “konu dışına çıkmalar”, tarafımızdan bir sempozyumda değerlendi-
rilmiştir: Doğumunun 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 20 Aralık 2012.
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sı ve tabiat algısı üzerinde köklü değişiklikler yapacak olan ressam Osman Hamdi Efendi’nin 
de refakatinde gerçekleşen bu yolculuk, yazarın çeşitli eserlerinde yansımasını bulacaktır.9 
Kanaatimizce Süleyman Muslî ’de bahsettiğimiz şehirlere dair gerçekçi ve canlı tasvirlerin 
arkasında yine bu seyahatin izleri vardır. Ahmet Mithat Efendi, aynı seyahatle ilgili izlenim-
lerini, Süleyman Muslî ’den önce 1876’da yayımlanan hatıra kitabı Menfa’da dile getirmiştir. 
Ancak, buradaki izlenimler, romandakinden farklı olarak daha yüzeysel ve en önemlisi daha 
çok oldukça keyifle geçirilen bir seyahatin daha çok olumlu ifadelerle anlatılmasından iba-
rettir. Menfa’nın bu bölümleri, romanda Diyarbakır’dan sonra oldukça sıkıntılı geçecek ve 
ilkelliğine hep vurgu yapılacak kelek yolculuğunun anlatıldığı kısımlara yer yer tezat teşkil 
edercesinedir:10

Seyahatten İskenderun’a kadar aldığım lezzet oradan Diyarbekir’e kadar berr’en ve Diyarbekir’den 
Bağdad’a kadar nehren devam eden seyahatlerde dahi arttı eksilmedi.

…

Karayolu insana pek ziyade can sıkıntısı vereceği seyyahlar lisanında şöhret bulmuş olduğu 
hâlde bizim Diyarbekir’e kadar asla canımızın sıkılmamış olması mesudiyetimizin en büyük deli-
lidir. Her dağ, her ağaç, her köy, hatta kadın erkek her köylü bizim için bir nokta-i hayret olur idi. 
Aşağıda ismi tekrar edecek olan Hamdi Bey ressam, bunlardan ağlebinin resmini alır idi. Geceleri 
çadırlarımızın içi kahkahalar, şarkılarla lâtif sohbetlerle dolar idi. Hatta bir defasında çadırımız 
Midhat Paşa hazretlerinin çadırına pek yakın bulunup şu şamata-i mesudane vâsıl-ı sem’-i âlileri 
oldukça bizim inbisat ve safamıza iştirak etmek için çadırımızı teşrife kadar rağbet buyurmuşlar 
idi. Hele Diyarbekir’den aşağı kelek ile edilen seyahatin safası bambaşka bir şeydir. Tulumlardan 
mamul salların üzerine keçeden bina olunan barakalar içinde havadis-i âlemden bütün bütün 
berî ü baîd olarak her tarafımızı dolduran kitaplar ve resim mecmuaları ve esbab-ı ayş u nûş 
içinde müstağrak-ı derya-yı muhabbet ve lezzet idik.

Bağdat’tan öncelikle ailesini göndermek istediğinde aynı seyahatin gözünde büyüdüğünü 
ve yer yer tehlikelerini hatırladığını belirtmekle birlikte Menfa’da bahsettiğimiz yerlerle ilgili 
izlenimleri genellikle olumlu bir şekilde anlatılmıştır. 

Ahmet Mithat Efendi, romanda da muhtemelen bu seyahat izlenimlerini tekrar gözden ge-
çirerek daha teferruatlı ve içine birtakım fikirlerini de yerleştirerek yeniden yazma gereği 
duymuştur. Bahsettiğimiz gibi Süleyman Muslî’nin söz konusu kısımları bir seyahat yazısının 
parçası gibi de okunabilir.

Romanda anlatıcı-yazar, Kudüs’ten kalkan cered atlı (yaralı atlı) bir seyyahın, bu seyyah Karel-
lilerle olan savaşta yaralanmış ancak kaçarak kendini kurtarabilmiş Baptistin takma adlı Sü-
leyman Muslî’dir, Lübnan Dağları’nı sağ tarafına, Akdeniz sahilini de sol tarafına alarak “gayet 
latif tepeleri, sahraları, vadileri” seyrede seyrede günde yedi sekiz saat bir yolculukla on on iki 
günde Antakya’ya varacağını belirtir. Ahmet Mithat, bu yaralı atlının doğduğu şehir Musul’a 
ulaşıncaya kadar uğradığı Antakya, Halep, Birecik, Bitlis, Urfa, Diyarbakır, Hasankeyf, Cezire 
vb. coğrafî, iktisadî, siyasî ve sosyal yapıları ve mahiyetleri hakkında ansiklopedik bilgiler ve-
rir. Bu seyahatlere yine uzun uzun tasvirlerle anlatılan İstanbul da dâhil olur. Muslî, sevdiği 

9  Ahmet Hamdi Tanpınar, “Namık Kemal’in yanı başında Ahmed Midhat Efendi”, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan 
Kit., İstanbul:1988, s.446.

10  Ahmet Mithat Efendi, Menfa/Sürgün Hatıraları, Hazl.:Handan İnci, Arma Yay., İstanbul:2002, s.32.
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Hristiyan kız Mariya’yı Haşhaşilerin elinden kurtarabilmek için onlarla yaptığı anlaşma ge-
reği bir Yahudi kılığında İstanbul’a da gelmek zorunda kalır. Uzun ve ayrıntılı bir “istidrad-
digression” örneği olarak alabileceğimiz bu kısımlarda şehirlere dair verilen bilgiler çeşitli 
bakımlardan önemlidir. Bu bağlamda kanaatimizce “Coğrafya”dan ve “Tabiat”tan hareketle 
yapılan eleştiri yöntemleri için de Süleyman Muslî, ilgi çekici bir eserdir.11

Süleyman Muslî’nin ilk uğradığı birçok medeniyete ve dine doğuş yeri olmuş Antakya,  An-
tik dönemde Oreste diye anılan Âsi nehrinin suladığı arazide, âdeta Cennetü’l-Adn’i andırır 
bağlar bahçeler arasında bulunmaktadır. Ahmet Mithat bu yerlerin güzelliğinin ressamlara 
ve yazarlara çok önemli bir malzeme olacağını söyler. Oradan istikametini Halep’e doğru 
yöneltince Amik Ovası’na kadar Lübnan Dağları’nın letafetinin devam ettiği ondan sonra 
Arabistan vahşetinin ilk göze çarpan izleri olan yalçın kayaların başladığını belirtir.

Ardından gelen Haleb-i Şehbâ gözlere bir letafetlik verir. Halep’ten kuzey doğuya doğru me-
safe alınınca Ahterin, Filad ve Çamborlu karyeleri/köyleri görünmeye başlayınca mamuriyet 
ve letafet azalıp yerini fakirlik ve haraplığın almaya başlar. Çamborlu’dan bir konak ötede 
Birecik kasabasına gelinir. Ahmet Mithat bugün Urfa’nın bir ilçesi olan Birecik’in coğrafî ko-
numunun önemine işaret eder. Birecik’in eski adı Berta’dır. Bu ad ile şöhret kazanmasının 
sebebi Fırat’ın öbür yakasında, dört beş yüz metre yükseklikteki bir tepe üzerindeki kale 
harabesidir. Birecik’te nehri geçmek için daima bir kayık bulunur ancak bu kayık bugünün 
araba vapurlarını andıran yirmi otuz yolcunun hayvanıyla birlikte binebileceği bir kayıktır. 
Ahmet Mithat Efendi, bu kayık vesilesiyle Tevrat’ta ve kütüb-i tefâsirde Hz. Nuh’un gemisine 
dair verilen malumatı hatırlar ve kayığın eskiliğini anlatmak için o zamandan bu zamana ka-
yığın inşasında hiçbir şeyin değişmediği, dolayısıyla Hz. Nuh’un gemisinin daha büyük oldu-
ğu düşünülürse, terakki bir tarafa, âdeta tedenni söz konusu olduğunu belirtir. Bu kısımlar-
da Ahmet Mithat’ın hayli ironik ifadeler kullandığını görüyoruz. İşte yazarın buradaki gemi 
ve bundan sonra karşılaşacağımız yine nehir yolculukları ve adı geçen şehirlerin ahalisine 
dair verdiği bilgiler, kanaatimizce romanın dikkate değer kısımlarını oluşturur. Birecik’ten 
neredeyse Musul’a kadar Süleyman Muslî’nin dolaştığı coğrafyaya hâkim olan iptidaîlik ve 
sefalettir. Yazar-anlatıcı, gördüklerini sürekli mukayeselere tabi tutar. Tabii olarak ortaya 
çıkan bir bakıma medenî Batı ile aslında geçmişte birçok medeniyete beşiklik ettiği halde 
romanın yazıldığı dönemde çok geri kalan Şark’ın mukayesesidir. Diğer taraftan bu romanı 
yazanın bir İstanbullu aydın olduğunu unutmayalım. Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarının 
ve hikâyelerinin mekânı genellikle İstanbul’dur. Bunun dışında Paris, Kuzey Kafkasya, Akde-
niz kenarındaki ülkeler, çeşitli macera ve serüven romanlarının zengin coğrafyasını gösterir. 
Dekoratif mahiyetli olmakla birlikte Anadolu coğrafyası ise, en çok Orhan Okay’ın köyün ilk 
kez edebiyatımıza girdiği eser olarak gösterdiği 1875’de yayımlanan Bahtiyarlık’ta yer alır12. 
İzmir, limanı dolayısıyla Ahmet Mithat’ın roman kişilerinin sadece uğrak yeri olan bir Anado-
lu şehri olarak geçer.13 Antakya, Birecik, Urfa, Diyarbakır, Halfeti gibi şehirlere yer veren Sü-
leyman Muslî ise Ahmet Mithat’ın Anadolu’yu –tabii o zaman Musul’a kadar bütün bölgenin 

11  Edebiyat eserlerini ihtiva ettiği coğrafî bölgelerden hareketle ele alan eleştiri anlayışı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Emel Kefeli, “Coğrafya Merkezli Okuma”, Turkish Studies Internaitonal Periodical Fort he Languages, Literature and History 
of Turkish or Turkic, Volume 4/1-I winter 2009, ss.423-433. 

12  Orhan Okay, “Türk Romanına Köy Mevzuunun Girişinde Unutulan Bir İsim: Ahmet Mithat Efendi”, Sanat ve Edebiyat 
Yazıları, İstanbul:1990, s.111.

13  Sabahattin Çağın, “Ahmet Midhat Efendi ve İzmir”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, nr.11,  Nisan 
2004, s.57-68.
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Osmanlı idaresinde olduğunu unutmayalım.- kısmen daha gerçekçi anlattığı ve okuru bu 
bölgenin sefaletiyle de tanıştırdığı için ilgi çekici bir romandır. Yakup Kadri’nin Yaban’ında 
çoğu kimseyi öfkelendiren Anadolu ve Anadolu insanlarının “olumsuz” tasvirlerinden önce, 
kısmen de olsa Süleyman Muslî’de güney doğu ve Ortadoğu’nun sert ve aşılmaz coğrafya-
sının âdeta bedevîce ilkel bir hayat süren insanlarını görürüz. Bu bağlamda İstanbullu Türk 
aydınının Anadolu’yla olan ilişkisi söz konusu olduğunda bu romanın da belirli kısımları iti-
barıyla göz önünde bulundurulması gerekir. 

Anlatıcı-yazar, Birecik’ten Urfa’ya giderken yolun pek can sıkıcı olmadığını söyler. Gerçi yolu 
kesen dağ silsileleri olmakla birlikte Urfa Ovası seyyahın gönlüne âdeta bir ferahlık verir. 
Urfa, makam-ı Halîlü’r-Rahman, yani Hz. İbrahim Peygamber’in mekânıdır, âdeta bir cennet 
bağı gibidir. 

Ayna gibi göl etrafındaki bahçeler her dem bahar bir gülistan olup ol makam-ı mübareki ziyarete 
gittiğiniz zaman göl içinde bulunarak kesretinden naşi adeta birbirinin sırtına binen milyonlarca 
balıklara birkaç okka leblebi atarsınız ki hemen her geçen yolcu için bu suret bir âdettir. (Süley-
man Muslî, s.42)

Urfa’dan Diyarbakır’a doğru gidiş için Ahmet Mithat “Allah selamet versin” der. Çünkü geçit 
vermez Karacadağlar, yolcuyu da hayvanını da canından bezdirir. Diyarbakır, ahalisinden bir 
zarifin “Dışı seni yakar, içi beni yakar” sözünü doğrular niteliktedir. 

Zira çöller üzerine hüküm sürmek için azamet-i hariciyece bundan güzel bir şehir olamayaca-
ğı dava edilse becâdır. İçine girdiğiniz zaman sözün kısm-ı âhirini dahi tasdîk edeceğinize asla 
şüphemiz yoktur. Çünkü dünyada en büyük bir mühendis kalbe kasvet verecek bir şehir tarhı 
için müddetü’l-ömr çalışsa bundan âlâsını vücuda getirmekten aciz kalır. (Süleyman Muslî, s.43)

Asıl belalı seyahat Diyarbakır’dan sonradır. Irak havalisine gitmek için genellikle en kolay yol 
olarak Dicle nehri seçilir. Ahmet Mithat Efendi, diğer kısımlarda olduğu gibi buralarda sürekli 
bu coğrafya ile Batı’yı, Amerika’yı mukayese eder. Irak civarına gitmek için tercih edilen nehir 
yolu denilince akla Amerika’nın büyük nehirlerinde seyahat edenlerin her türlü rahatlarının 
temin edildiği ikişer üçer katlı adeta hareketli saraylara benzeyen vapurların akla gelmemesi 
gerektiğini özellikle hatırlatır. Çünkü dünyanın doğu yarım küresi ile batı yarım küresi ara-
sındaki gelişmişlik mesafesi birbirinden çok uzaktır. Ancak Tuna’daki Osmanlı ve Avusturya 
vapurları, hatta onlardan daha iyi örnekler olabilecek olan Sakarya ve Meriç’teki kayıklar ile 
mukayese edilebilir. Böylece Ahmet Mithat Efendi, buralarda yine ironik ve alaycı bir üslupla 
bahsettiği nehirlerdeki ulaşım şartlarının da Amerika’dakinden çok daha gerilerde olduğunu 
anlatmak ister. 

Yazarın bu nehir yolculuğuna dair çok ayrıntılı ve çok dikkate değer tespitlerle anlattığı di-
ğer unsurlar ise kelekler ile bu keleklerin kullanıcılarıdır. Şişirilen keçi tulumlarının arasına 
özensizce yerleştirilen ve onlara sabitlenen kerestelerden oluşan ve uzun sırıkların ucuna 
haçvari takılan kargılarla elde edilen iki ilkel kürekle idare edilen “kelek”ler Hz. Nuh’un,  ziftle 
sıvanmış tahtalardan imal edilen ve devrine göre çok modern olan gemisinden çok geride-
dir. Ancak yine Ahmet Mithat’ın ironik ve tariz dolu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, bu 
havalide her şey çok ilkel olduğu için ulaşımın da ilkel “kelek”lerle yapılması son derece tabiî 
ve çevreyle uyumludur.

Diyarbakır’dan sonra bir coğrafî bölge manasında kullandığı Kürdistan dağları, başta Dic-
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le nehri olmak üzere ne tabiatın diğer unsurlarına ne de insanoğluna geçit vermez haşin-
likleriyle tasvir edilir. Yazar, bu dağlardaki kırmızı kayaları, geçmişteki savaşların nişaneleri 
olarak görür. Nitekim bu bölgenin kaderi bugün de aynıdır. Musul’a kadar devam edecek 
olan bu yolculuğa dair izlenimlerin ifadelerinde dikkat çeken yine bölge coğrafyasının 
sert ve zorlukları ve buna paralel olarak bu coğrafyanın ürünü olan insan ve insan davra-
nışlarıdır. Romanın bu kısımlarında “Beyaban-ı vahşet”, “vahşi mecra”, “sıklet-efzâ kayalar”, 
“ahval-i vahşet-istima” gibi ifadeler sürekli tekrar edilir. Yolda rastlanılan ve üç beş kulübe-
den ibaret köylerde tavuk, yumurta, süt, ekmek gibi taze erzakların temin edilebilmesi bir 
tarafa “herifler” gelenlerden sürekli bir şeyler dilenirler. Kelekçilerin “Gam yeme kara babam 
kurbanın olam. Hasankeyf’de her şey çok şehirdir, ne dersin?” diyerek ümitle bahsettikleri 
Hasankeyf’e varılınca içine düşülen durum, yine hayal kırıklığı ve şaşkınlıktır, çünkü bura-
sı âdeta şahinlere yuva olabilecek bir yerdir. Bu hayret ve hayal kırıklığının peşi sıra yazar-
anlatıcı, geçmişte “Tavaif-i Mülûk” diye anılabilecek bu yerlerdeki padişahların muharebeye 
giderken kulübeciklerinin kapılarını kilitleyerek gittiklerine dair anlatılan hikâyeyi hatırlar. 
Hasankeyf’ten sonra Cezîre’de de insanlar Hz. Nuh zamanından daha önceki devirlere has 
bir şekilde yekpare bir kaya içine oyulmuş kovuklarda yaşadıkları gözlemlenir. Bu “tengâ-yı 
belâ-yı ıztırap”tan sonra kadim Musul şehrine varılır. Yazar-anlatıcı burada Kürt kelekçilerin 
para toplamak için burunlara kadar uzattıkları yağlı külahtan özellikle bahseder. Ardından 
Musul’la ilgili bilgi vermeye geçer ve şehrin bugün olduğu gibi geçmişte de önemli bir yer-
leşim merkezi olduğunu vurgular. Eskiden sadece sur içinde mevcut iken “bugün” modern 
bir şekilde inşa edilmiş çok güzel bir hükümet konağı ve kışlası vardır. Cami kubbelerinin ve 
minarelerinin inşa tarzıyla Musul, tam bir Arap şehridir. Şatt üzerindeki eskiden sadece çu-
buklarla örülü olan asma köprü, bugün bir kısmı kârgir bir kısmı ziftle sabitlenmiş dubalar-
dan oluşmaktadır. Yazar-anlatıcı stratejik öneme sahip kenti birçok Arap ve Kürt istilasından 
korumak için bu köprünün geçmişte akşamları ortasından kesilerek iptal edildiğini özellikle 
belirtir. Musul’u en ayrıcalıklı yönü, tıpkı Halîlü’r-Rahman Urfa gibi, Hz. Yunus’un makamına 
ev sahipliği yapmasıdır. Makam-ı Yunus’un biraz ilerisinde yine romanın anlatma zamanı 
olan dönemde Avrupalıların arkeolojik kazı çalışmalarını başlattığı eski Asur Devleti’nin baş-
kenti Ninova bulunmaktadır. 

Ahmet Mithat Efendi Süleyman Muslî’nin doğduğu Musul’a gelinceye kadar okuru çeşitli 
güzergâhlarda dolaştırır ve romanın bundan sonraki kısımlarını Süleyman Muslî’nin mace-
ralarına ayırır. Bu bağlamda Süleyman Muslî de tıpkı Hasan Mellah, Hüseyin Fellah gibi fark-
lı mekanlarda yaşanan heyecanlı ve gerilimli hadiselerden oluşan bol aksiyonlu bir tarihî 
romandır. Ancak başta da ifade ettiğimiz gibi bahsedilen mekânlarla ilgili tasvirler aktüel 
zamana, yani 19. yüzyıla aittir, romanın vaka zamanı ise 13. yüzyıl sonları ile 14. yüzyıl baş-
larıdır. Kudüs’ten Musul’a kadar yapılan kara ve nehir yolcuğuna dair izlenimlerin en belir-
gin özellikleri birkaç istisna dışında, genellikle bölgenin sert ve aman vermez coğrafyası ve 
âdeta bu coğrafî koşulların tayin ettiği insanî davranışlar ve yine buna göre belirlenen sosyal 
hayattır. Burada dikkatimizi çeken bir husus, yazarın, insanoğlunun tabiatla kurduğu ilişki ve 
medeniyet kavramının mahiyetine dair yaptığı tespitlerdir. Öncelikle burada insan tabiata 
değil tabiat insana hakîmdir ve bu havali bu yüzden medenî değildir. Başta Jean Jacques 
Rousseau olmak üzere Fransız romantiklerinden gelen bir tesirle açıklayabileceğimiz bu 
tespitler, kanaatimizce çok ilgi çekicidir. Peygamberler diyarı olan Urfa ve Musul ile yine üç 
dinin kesişme noktası olan Antakya haricinde diğer yerleşim yerlerine hâkim olan tabiatın 
kanunlarıdır. Bu yüzden, kelek yolculuğunu anlatırken “Akalım efendim, akalım! Çünkü gide-
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lim diyemeyiz. Bu yollarda gidilmez. Nehir insanı ne kadar akıtırsa insan o kadar akar.” (s.48) ifa-
deleri, oldukça anlamlıdır. Romanın bu kısımları, insanın tabiatla kurduğu ilişkileri inceleme-
ye yönelik “eko-eleştiri”14 açısından da kanaatimizce en ilgi çekici verileri ihtiva etmektedir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin tabiata tabi olmanın getirdiği iptidaililiklerden bahsederken satır 
aralarında medenî hayatı tercih ettiği çok açıktır. Bununla birlikte Musul’da Dicle kenarında 
çadırlarda ikamet eden bir aşiretin bir saldırıya uğrama tehlikesine karşı bütün kabilesini 
toplayarak tehlikenin olduğu yerden uzaklaşmasını “hayme-berduş”luğun mükemmel bir 
nimeti gibi gösterir, onların tabiatın içindeki özgürlüklerine imrenir. Hâlbuki medeni hayatın 
getirdiği şehir ve köylerde ikamet etme insanı karşılaştığı tehlikeyle ömür boyu birlikte ya-
şamayı zorunluluk kılar. Mithat Efendi tıpkı Belde-güzîn’de şehir hayatının nimetlerini anlat-
tıktan sonra Sahra yahut Divaneliklerim’de tabiat hayatının özlemini çeken Hâmid gibi, yeri 
geldikçe medeni dünyanın ve medeni hayatın nimetlerinden bahsetmekle birlikte Süleyman 
Muslî’de medenî hayatın olumsuzlukları üzerinde durur. Ona göre medenîliği belirleyen hu-
kuk ve kanundur. Eğer medenî olmakla birlikte bir yerde hukuk ve kanunun yerini “kuvvet” 
almışsa orada “medeniyet” ile “bedeviyet” arasında fark kalmamış demektir. Bedevîler muha-
rebelerinde kendi kahramanlıkları yettiği kadar savaşırken şehirli-medenîler sanayileşmenin 
ürünü olan cihanı yok edecek güçteki silahlara başvururlar. Ahmet Mithat Efendi’ye göre 
gerçek anlamda tabiata sahip olma, aslında onunla uyumlu hareket edip onun bütün nimet-
lerinden faydalanma demektir. İlgi çekici bir şekilde en bedevî hayat da en medenî hayat 
da bunu emreder. Yazar-anlatıcının bu husustaki fikirlerini ifade ederken seçtiği şehirlerden 
birisi, İstanbul’dur. Boğaz’ı anlatmak için tarihçi Hammer’in atıfta bulunduğu bir şiirdeki tas-
virler, onun tabiî güzelliği karşısında son derece sunî ve yavan kalır. Tabiatın kendisi, zaten 
güzeldir ve güzel yaratılmıştır. Terakkiyat-ı medeniyenin neticesi olan şehirler, tabiatın tabiî 
yapısına ters düşmediği şekilde planlandığı ve hatta yine söz konusu medenileşmenin/şe-
hirleşmenin ürünü olan duygu ve düşünceleri edebiyat ile anlatma, tabiatın mevcut güzel-
likleriyle yarışmadığı oranda anlamlı değerlidir.

Belirttiğimiz gibi romanın kanaatimizce en ilgi çekici yönlerinden biri, sık sık mekân ile in-
san ve insan hayatı arasında ilişki kurulmasıdır. Yazar-anlatıcı, on üç on dört yaşlarındaki bir 
çocuğun zekâsıyla ve aklıyla, büyük adamların dahi üstesinden zor geleceği işleri görmesini 
doğduğu yerlerin şartlarıyla açıklar. Ona göre sıcak memleketlerde doğan kızlar ve erkekler,  
soğuk memleketlerdekilere nispetle çok daha erken olgunlaşırlar. Romanın bu kısımlarında 
önce Ara-Neslin, ancak daha sonra özellikle Servet-i Fünuncuların zikredeceği H. Taine’i ha-
tırlamamak mümkün değildir.

Tanpınar, Süleyman Muslî için şu değerlendirmeleri yapar:15

Rodos’tan döndükten sonra yazılan Süleyman Muslî, Ehl-i Salip Muharebelerinin ve bilhassa 
Haşişîlerin romanıdır. Fakat Midhat Efendi’nin sanatı bir fikrin romanını yapabilecek kudrette 
olmadığı gibi bir devri canlandırabilecek üslup meziyetleri, muhayyile ve tarih bilgisi de onda 
yoktur. Kaldı ki bunlar devri için de imkânsızdı. Bu itibarla karışık aşk maceralarında ve hemen 
çoğu yer değiştirmek demek olan bir hareket tufanında harcanırlar. 

Namık Kemal ve onu takip eden Halit Ziya’nın psikolojik derinliğe önem veren realist roman 

14  “Eko-eleştiri” için bkz. Serpil Oppermann, Ekoeleştiri Çevre ve Edebiyat, Ankara:2000, 431 s.

15  Ahmet Hamdi Tanpınar, s.471.
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anlayışını benimseyen Tanpınar’ın Ahmet Mithat Efendi hakkındaki değerlendirmeleri ne 
yazık ki yer yer objektiflikten uzak hükümleri içermektedir. Hakkında yapılan birçok araş-
tırma ve incelemede de görüleceği ve bizim bu bildiride de göstermeye çalıştığımız gibi, 
her edebi eser gibi Ahmet Mithat Efendi’nin romanları da farklı bakış açılarıyla, farklı eleştiri 
anlayışlarıyla değerlendirildiğinde ortaya birçok yeni sonuçlar çıkacaktır. Nitekim Süleyman 
Muslî de, farklı şehirlerin, coğrafyaların siyasî, sosyal, ekonomik v demografik yapısına dair 
“verdiği” bilgiler bakımından ilgi çekici bir romandır. Modern Türk romanının ilk örnekle-
rinden sayılan Süleyman Muslî’nin kısmen de olsa aydınların İstanbul dışındaki coğrafyaya 
bakışlarının ve bunların edebiyat eserlerindeki yansımalarının değerlendirilmesi ve bugün 
edebiyat-tabiat-mekân ilişkilerini izah etmeye yönelik çeşitli teorik çalışmalara malzeme 
teşkil etmesi hususiyetleriyle de mutlaka göz önünde bulundurması gerekir.
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Hatıralar Işığında Cumhuriyet 
Öncesinde İzmir’de Sosyal Hayat

Müberra Bağcı

Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Giriş
Şehir tarihi araştırmalarında1 tarih kitaplarının yanı sıra bir şehri anlatan edebi eserler de 
önemli bir yere sahiptir. Edebî eser deyince önce şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi türler akla 
gelse de hatıra, mektup, gezi yazısı gibi “ara türler”de yazılmış eserler de şehir tarihine katkı 
sağlar. Biz çalışmamızda daha çok hatıra türündeki yazı ve eserlerin şehir tarihine olan kat-
kıları üzerinde duracağız.

Batı edebiyatında 16. yüzyıldan itibaren örneklerine rastlanan hatıra türü Türk edebiyatında 
Tanzimat’tan sonra gelişmiştir2. Bizde hatıra tarzındaki eserler Batı edebiyatına kıyasla daha 
azdır. Bunun sebepleri üzerinde düşünen Mehmet Kaplan bu durumu bizim ruhen Doğulu 
kalışımıza bağlar3. Bu düşünce yapısı hayatı ve kendini hakir gördüğü için o hayatı kalıcı hale 
getirme, yani hatıra yazma ihtiyacı hissetmez.

İnsanlar neden hatıralarını yazma ihtiyacı hisseder?4 Bu soruya farklı cevaplar verilebilir. İn-
sanlar genellikle kendi hayat tecrübelerini başkalarıyla paylaşmak, yaşadıklarını kalıcı hale 
getirmek, bir anlamda geleceğe taşımak için hatıra yazarlar. Hatıralarda yazar, tarih kitapla-
rından farklı olarak sadece olayı aktarmakla kalmaz, kendi bakışını ve yorumunu da yansıtır. 
M. Kaplan, hatıra türündeki eserlerin değerini ve tarih kitaplarından farkını güzel bir örnekle 
açıklar5:

“Hatıraların asıl değeri bize kolayca elde edilebilen objektif vâkıaları nakletmesinde değil, 
yaşanılan hayatı yaşandığı ve duyulduğu gibi anlatmasındadır. Fatih İstanbul’u 1453 yılında 
fethetti. Bütün tarih kitaplarında bu kaydı bulabilirsiniz. Fakat bu bize Fatih hakkında bir fikir 

1  İzmir ve çevresinin tarihi üzerine yapılan çalışmalar konusunda Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi kitabının başında 
bir bibliyografya vermiştir. İzmir şehriyle ilgili yapılan diğer çalışmalar, İzmir basını ve edebiyatı hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Huyugüzel, Ö. Faruk, İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayını, İzmir, 2004, 271 s.

2  Türk edebiyatında hatıra türünün gelişimi konusunda şu kaynaklara bakılabilir: Türk Dili Anı Özel Sayısı, nr. 246, Mart 
1972, 692 s., Enginün, İnci - Kutlu, Mustafa, “Hatırat”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 4, İstanbul, 1981, s. 156-158., 
Okay, M. Orhan, “Hatırat”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 16, İstanbul, 1997, s. 445-449.

3  Kaplan, Mehmet, “Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Haşim”, Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken, Dergâh Yayınları, İstan-
bul, 2007, s. 151.

4  Bu sorunun cevabını çok güzel açıkladığı için Mehmet Kaplan’dan birkaç cümle aktarmak istiyoruz: “Hatıra, akan hayatın 
en canlı safhalarını tespit etmek suretiyle onu şuurun aydınlığına sunar. Hayata karşı derin alaka, büyük nispette onun sırları-
na eğilmekten ileri gelir. Yukarıda Doğulunun hayata karşı kayıtsızlığını, hayatı sevmeyişi ile izaha çalıştım. Bu fikrin tam zıddı 
da doğrudur. Pek alâ denilebilir ki biz, hayatı bir tablo gibi seyredemediğimiz için onun harikulâde güzel ve esrarlı olduğunu 
fark edemiyoruz. Anlar bir uçak suretiyle uçup giderken onun ince noktalarını görmemize ve tanımamıza imkân var mıdır?” 
Kaplan, “Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Haşim”, Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken, s. 151.

5  age, s. 152-153.
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verebilir mi? Fatih İstanbul’u fethederken ne duyuyor, ne düşünüyordu? Bunu bize kendisinden 
başka kim söyleyebilir? Eğer cedlerimiz hatıralarını yazmış olsalardı, onları başka bir ışık içinde 
görecektik ve kendi zanlarımızı onlara izafe ederek aldanmayacaktık.”

Hatıraları konu bakımından incelediğimizde siyaset, basın gibi alanlara daha çok değinildi-
ğini, edebiyat, kültürel ve sosyal hayatla ilgili bilgilerin daha az yer aldığını, bir de bu sınırı 
daraltıp İzmir ve çevresini anlatan hatıralara baktığımızda eldeki bilgilerin iyice azaldığını 
söyleyebiliriz. Kitap olarak yayınlanan hatıralar sayıca az olmakla birlikte devrin gazeteleri 
tarandığında İzmir’deki gazetelerde pek çok hatıra yazısı veya eserinin yayımlandığı görü-
lecektir.

İzmir’le ilgili Cumhuriyet öncesini anlatan hatıralara baktığımızda Halit Ziya Uşaklıgil, 
Mustafa Kâmil Dursun, Naci Gündem, Bezmi Nusret Kaygusuz, Şahabettin Ege ve Ferit 
Ezcacıbaşı’nın eserleri karşımıza çıkar6. Hatıralara sosyal hayatın nasıl yansıdığı konusuna 
geçmeden önce söz edeceğimiz kitaplar hakkında genel bir bilgi vermek istiyoruz.

Bahsedeceğimiz hatıralar arasında en önce yayımlanan Kırk Yıl’dır. Bilindiği gibi Türk roma-
nının önemli isimlerinden biri olan H. Ziya, roman dışında küçük hikâye, mensur şiir, hatıra 
gibi farklı türlerde de eserler yazmıştır. Hatıralarından bir tanesi 1909-1912 yıllarını kapsar 
ve Saray ve Ötesi adıyla yayımlanmıştır. Diğer hatıra kitabı Kırk Yıl7 ise önce Vakit gazetesinde 
tefrika edilmiş, daha sonra ilk baskısı 1936’da yapılmıştır. Bu hatıralar H. Ziya’nın ifadesiyle 
“kırk yaşına kadar olan hayatının kuş bakışı bir görünüşünden ibaret”tir. Yazar burada çocuk-
luk günlerini, edebiyat dünyasına girişini, Nevruz dergisi ve Hizmet gazetesini nasıl çıkardık-
larını, İstanbul’daki günlerini anlatır.

H. Ziya’nın hayatında İzmir önemli bir yere sahiptir. Yazar İzmir’deki günlerinden hem Kırk 
Yıl’da hem de İzmir Hikâyeleri8 adıyla kitaplaşan hikâye-hatıra karışımı yazılarında etraflıca 
söz eder. Kırk Yıl’da İzmir’in 1880-1890 yıllarındaki kültürel ve sosyal hayatı açısından önemli 
bilgiler yer almaktadır.

M. Kâmil Dursun’un 1944 yılında Anadolu9 gazetesinde yayımlanan hatıraları daha sonra İz-
mir Hatıraları10 adıyla kitaplaşmıştır. M. Kâmil, hatıralarında 2. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki İzmir’i anlatmıştır. Hatıralarda şehirdeki sosyal ve kültürel ha-
yatın durumu, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali, İzmir’in kurtuluşu, İzmir İktisat Kongresi 
gibi konular yer almaktadır. M. Kâmil’in hatıraları Anadolu gazetesinde yayımlanırken gazete 
yazı dizisini “İdari işlerin mektupçular elinden geçtiği ve mektupçuların valilerle en çok temas 
eden bir memur olduğu düşünülürse böyle bir zatın yazacağı hatıraların kıymeti kendiliğinden 
anlaşılır”11 şeklinde takdim etmiştir.

Naci Gündem, Günler Boyunca12 adlı hatıratında ağırlıklı olarak İzmir’deki eğitim hayatı hak-

6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Huyugüzel, Ö. Faruk “İzmir Üzerine Hatıralar”, İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştır-
malar, s. 30-50. Ayrıca bu kişilerin hayatı ve diğer eserleri hakkında bilgi için bkz. Huyugüzel, Ö. Faruk, İzmir Fikir ve Sanat 
Adamları (1850-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 640 s.

7  Uşaklıgil, Halit Ziya, Kırk Yıl, (Yay. Haz. Nur Özmel Akın), Özgür Yayınları, İstanbul, 2008, 967 s.

8  Uşaklıgil, Halit Ziya, İzmir Hikâyeleri, (Yay. Haz. Ferhat Aslan), Özgür Yayınları, İstanbul, 2005, 253 s.

9 Hatıraları İzmir’de çıkan Anadolu gazetesinin nr. 9610-9742 22 Mayıs 1944-1. Teşrin 1944 tarihleri arasında 60 tefrika 
olarak yayımlanmıştır.

10  Dursun, M. Kâmil, (Yay. Haz. Ünal Şenel), İzmir Hatıraları, Akademi Kitabevi, İzmir, 1994, 177 s.

11  age, s. XV.

12  Gündem, Naci, Günler Boyunca Hatıralar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Yayını, 2. b., İzmir, 2002, 127 s.
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kındaki düşüncelerini ve mesleki tecrübelerini paylaşmakla birlikte yer yer İzmir’deki sosyal 
hayata dair izlenimlerini de anlatır. Hatıralarda İzmir’in tarihi ve dönemin önemli kişilerinin 
portreleri de yer almış, kitap 1922 İzmir yangını ile sona ermiştir.

B. Nusret Kaygusuz Bir Roman Gibi’de13 II. Abdülhamit’in son yıllarını ve Meşrutiyet devri 
İzmir’ini canlı bir şekilde anlatmıştır. Siyasi ve mesleki hayatını anlatırken İzmir’in sosyal ve 
kültürel hayatından kesitler de sunar. Sekiz bölümden oluşan hatıralar 1950’lere kadar gel-
mektedir.

Hatıralarında Cumhuriyet öncesi İzmir’ine yer veren bir başka yazar Şahabettin Ege’dir. 
Ege’nin 1976’da Demokrat İzmir14 gazetesinde yazdığı “Eski İzmir’den Anılar” başlıklı yazı se-
risi daha sonra 2002’de aynı adla kitaplaşmıştır15. Kitapta İzmir’deki eğitim, eğlence hayatı, 
çeşitli gelenek ve inanışlara dair bilgiler bulunmaktadır.

F. Eczacıbaşı’nın hatıraları önce 1979’da Yeni Asır gazetesinde “Bir İnsan, Bir Devir, Bir Şehir”16 
başlığıyla yayımlanmış, daha sonra Yaşar Aksoy bu hatıraları kendi araştırmalarıyla zengin-
leştirerek Bir Kent Bir İnsan İzmir’in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı’nın Yaşamı ve Anıları17 adıyla 
kitaplaştırmıştır. Aksoy, bu kitapta hatıraların tam metnini vermek yerine oradaki bilgilerden 
istifade ederek Eczacıbaşı’nın biyografisini ve İzmir’le ilgili izlenimlerini yansıtmıştır.

F. Eczacıbaşı hatıralarında 1900’lerin başındaki İzmir’in sosyal ve kültürel hayatını anlatır. 
Bu yazılarda şehrin geçirdiği değişimler belirgin bir şekilde görülmektedir. Ayrıca İzmir’in 
kurtuluşu, İzmir yangını, İzmir İktisat Kongresi gibi şehir açısından önemli olaylara da yer 
verilmiştir.

Hatıralarda kültürel hayat başlığı altında toplanabilecek gazete ve dergiler, matbaalar, kü-
tüphaneler, eğitim kurumları ve tiyatro faaliyetleri konusunda da geniş bilgiler mevcuttur. 
Ancak konu bütünlüğünü bozmamak adına bunları çalışmamıza dâhil etmedik. Hatıralar 
hakkında genel bir bilgi verdikten sonra sosyal hayatın bu eserlere yansımalarına değinmek 
istiyoruz. Sosyal hayatı, kozmopolit yapı, eğlence ve dinlenme, ticaret, kıyafet, ulaşım ve sağ-
lık başlıkları altında incelemeye çalışacağız.

1. Kozmopolit Yapı
Ele aldığımız hatıralarda İzmir, farklı dil, din, kültür ve milliyette kişilerin kaynaştığı bir şehir 
olarak tasvir edilir. Ş. Ege, İzmir’de 1900’lü yıllarda iki ayrı sosyal hayat olduğuna değinir. 
Osmanlı’da Aydın Vilayetinin merkezi durumunda ve Anadolu’nun en canlı, en zengin şe-
hirlerinden biri olan İzmir’in nüfusunun yarıya yakınını Türkler, kalan kısmını ise gayrimüs-
limlerin ve yabancı uyruklu kişilerin oluşturduğuna işaret eder. Naci Gündem, İzmir halkının 
nüfusunun bir kısmını gayrimüslimlerin oluşturmasından dolayı eskiden beri “gavur İzmir” 
olarak anılan şehir için kullanılan bir başka adlandırmanın ise “Küçük Paris” olduğunu belirtir.

H. Ziya’nın İzmir’de yaşadığı yıllarda aldığı eğitim ve daha sonra çalışma hayatındaki çevre-

13  Kaygusuz, Bezmi Nusret, Bir Roman Gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, 2. b., İzmir, 2002, 267 s.

14 Demokrat İzmir, 5 Mart-3 Nisan 1976, 30 Tefrika.

15  Ege, Şahabettin, Eski İzmir’den Anılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002, 59 s.

16  Eczacıbaşı’nın anılarını gazeteye bizzat kendisinden dinleyen tarihçi Cemal Kutay yazmıştır, Kutay, Cemal, “Bir İnsan, Bir 
Devir, Bir Şehir (Eczacı Süleyman Ferit Eczacı Beyin Hayatı ve Hatıraları)” Yeni Asır, 4 Mart-12 Nisan 1979, 40 Tefrika.

17  Aksoy, Yaşar, Bir Kent Bir İnsan İzmir’in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı’nın Yaşamı ve Anıları, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayın-
ları, İstanbul 1986, 360 s.
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si gayrimüslimlerle temas halinde olmasını sağlamıştır. H. Ziya, İzmir’de o yıllarda yaşayan 
yabancı unsurlardan bahsederken, “Güya Türkler Ermeni mahallesinden ve kışla civarından 
yukarılara doğru iltica ederek şehrin musattah kısmını her bayraktan çeşit çeşit ecnebilere bırak-
mış bir müstemleke-i muhtelita idi.” der18.

B. Nusret de H. Ziya ile benzer şekilde istibdat yıllarındaki İzmir’i bir Rum ve ecnebi şehri” 
olarak şöyle tasvir eder19:

“İzmir adeta bir Rum ve ecnebi şehri idi. Her şey onların elinde bulunuyordu. Onlar bizim 
memleketimizde hür ve mesut, refah ve saadet içinde yaşarlardı. Biz kendi vatanımızda esir ve 
mustarip olarak yaşıyorduk. Onların evlerinde piyanolar çalınır, kanaryalar öterdi. Bizim fakir-
hanelerimiz her gün ah ve figan ile dolardı.”

F. Eczacıbaşı da Türk mahalleleri ile gayrimüslimlerin ve yabancıların yaşadığı yerleri karşı-
laştırır20:

“Türk mahalleleri, Kadifekale eteklerine öbeklenmişti. Arap Fırını Sokağı ile Mezarlıkbaşı’na 
kadar uzanan sahayı kıyıdan mezarlıklar ayırırdı. Buralarda çoğu tek katlı, ahşap, birbirinin içi-
ne geçecek kadar sık evlerde beş numara gaz lambası yanarken rıhtım boyunda havagazının 
aydınlattığı çok katlı yapılarda canlı hareketli bir hayat vardı ve buralarda yaşayanları meselele-
rimizle alakadar edebilmek imkânsızdı.”

F. Eczacıbaşı gayrimüslimlerin o yıllarda İzmir’deki hâkimiyetinin de altını çizer21: 

“Rum, Ermeni, Musevi gibi Osmanlı terkibi içindeki bizim o zamanki söyleyişimizle ekalliyet 
sizlerin deyişinizle azınlıkların yanında İstanbul dâhil hiçbir Osmanlı büyük beldesinde Levanten 
dediğimiz yabancı uyruklu olup da devamlı oturanlar İzmir’dekiler kadar kalabalık ve umumi 
hayata hâkim değillerdi. Yirmi birinci yüzyılın başında elli yedi kilisenin mevcudiyeti ve her biri-
nin cemaat bulduğu söylenirse sanırım ki o günlerin İzmir’inin bugünün nesline genel tablosu 
halinde anlatabilmek mümkün olur. Hiçbir başka Türk beldesi bu garabetin acısını İzmir kadar 
duymamıştır. Asıl acı tarafı bu yaşantının tabii sayılacak hale gelmiş olması idi.”

Hatıralarda İzmir’de gayrimüslimlerin ve yabancıların günlük hayatlarının tasvir edildiği kı-
sımlarda en çok sözü edilen yer Frenk Mahallesi’dir. Hemen hemen bütün hatıralarda bu 
mahallenin ayrıntılı tasvirleri yer almıştır22. F. Eczacıbaşı şehrin genel dağılımından bahse-
derken İzmir’in kuzeyinde kalan bölgede Rumlar, Levantenler ve diğer gayrimüslimlerin, 
Karataş civarında Yahudilerin, şehrin güney kısmını içine alan Kadifekale’den Eşrefpaşa’ya 
kadar uzanan kısımda da Türklerin yaşadığını söyler. “Gavur İzmir” de denen Frenk Mahallesi 
ne kadar parlaksa Türk kısmının da o kadar sönük olduğunu belirtir.

F. Eczacıbaşı, Frenk Mahallesinden etraflıca söz eder. Özellikle o muhitte Batılıların lehindeki 
değişim üzerinde durur. Bu mahalleyi şu cümlelerle tasvir eder23:

“Sizin bugün pasaj dediğiniz o günün ferhanelerinin sıralandığı Alsancak burnuna kadar ve 
az yerde rastladığım uzunluktaki bu sokakta Türk’ten gayrı her millet vardı. Büyük Vezirhan’la 

18  Uşaklıgil, s. 486.

19  Kaygusuz, s. 13.

20  Yeni Asır, 4 Mart-12 Nisan 1979.

21  age.

22  Frenk Mahallesi ile ilgili tasvirler yabancı gezginlerin eserlerinde de epeyce yer tutmuştur. Bkz. Pınar, İlhan, Gezginlerin 
Gözüyle İzmir, Akademi Kitabevi, İzmir, 1996, 154 s.

23  Yeni Asır, 4 Mart-12 Nisan 1979.
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deniz kıyısı arasına beldenin iş hayatının damarı olarak yerleşmiş, daha sonra bilhassa Fransa, 
İngiltere ve Almanya’nın en büyük mağazalarının şubeleriyle meşher halindeki hareket bizler 
için başka dünyaların baş varlığı idi. Şehri böylesine ortasından ayıran bu uzun yola benim nes-
lim Frenk Sokağı derdi. Merak ettim ve araştırdım. Vakfiyelerde bu isim Sultan Yolu idi. Kendi 
kendime şu hükme vardım: Askeri ve idari kudrete sahip olmamızı, iktisadi ve zirai yeterliliğimiz 
tamamladığı haşmet yüzyıllarda bu yol elbette ki Sultan Yolu’ydu24. Fakat daha sonra ekonomi 
yabancıların eline geçince adı bile yabancılaşmış Frenk Sokağı olmuştu. Biz o günün çocukları 
buraları bir başka şehir gezer gibi hayret gıpta ve imrenme hissi içinde dolaşırdık. Benzerlerini 
Avrupa’da gördüğüm o büyük mağazaların vitrinlerine hayranlıkla, kaçamak nazarlarla bakar-
dık. İçine girebilmek sadece ödeme gücü değildi. Yadırgardık.” Hatıralarının başka bir kısmında 
da bu Levanten semtinden çocukken nadiren geçtiğini burayı “başka ülkelerin başka diyar-
ları gibi” gördüğünü söyler.

Naci Gündem de Frenk Mahallesi’nden Avrupalıların zevk ve yaşantısının hâkim olduğu bir 
mahalle olarak bahsetmiş ve burayı gören Avrupalıların bile etkilendiği, hatta misafir olarak 
gelenlerin orada yaşayanlara hitaben “Sizler böyle fevkaladeliklere sahipken elbette bizim 
taraflara gelmeye ihtiyacınız kalmaz” dedirten bir yer olduğu vurgulamıştır. Yazar bir Türk 
genci olarak burayı “her şeyi ile mükemmel bir Avrupa şehri” gibi gördüğünü ifade eder. 
Özellikle buranın ana caddesindeki süslü vitrinlerle dolu mağazalarından İstanbul’dan, 
Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden hatta Yunanistan’dan alışveriş için gelenlerden ya da si-
pariş verenlerden bahseder. Burada manifaturacılar dışında müzik aleti satan dükkânları, 
fotoğrafçı ve eczaneleri de hatırlar.

Hatıralarda bu kadar çok anlatılan Frenk Mahallesi, 1922’deki büyük İzmir yangınında yok ol-
muştur. İhtişamı ancak zihinlerde kalan bu mahallenin yangın sonrası durumu da hatıralarda 
tasvir edilmiştir. F. Eczacıbaşı, bu olaya bizzat tanık olmuş biri olarak o günleri şöyle anlatır25:

“İzmir’in kurtuluşundan sonra Frenk Mahallesi denilen ve azınlıklarla Levantenlerin kendi 
mühürlerini vurmak için geçmişte yarış ettikleri güzelim semtin nasıl cayır cayır yandığını da gör-
müş kişilerden biriyim. Alevler günlerce sürmüştü. Benzeri ancak Paris, Roma, Londra’da görüle-
cek lüks mağazalar, bir zamanlar imparatorluğun en değerli mücevhercilerinin sıralandığı so-
kaklar, Fransızların bizim diye övünç duydukları yerler tümüyle yanmıştı. Yüreğimi yakan Zilpos, 
Bayındırlı, Rubelen, Gravür gibi fotoğraf stüdyolarının da yanması oldu. Alevler sadece İzmir’i 
değil bütün Ege’nin uzak yakın geçmişini belirleyen zengin bir arşivi de kül etmişti.”

B. Nusret de hatıralarında şahit olduğu bu yangından söz eder, hatta bu yangında ailesine 
ait bir ev de harap olmuştur, ancak şehrin kurtuluşunun verdiği sevinçle evin durumunu 
önemsemediğini belirtir.

Frenk Mahallesi’nden sonra en çok bahsedilen bir diğer mekân Kordon’dur. Kordon da 
Frenk Mahallesi gibi büyük ölçüde gayrimüslimlerin kontrolündedir. B. Nusret o günlerde 
Kordon’daki hayatı tasvir ederken aynı zamanda Türklerin hayatları ile de karşılaştırır26:

“Müslümanlarla Hristiyanları ayıran hattı fasıl üzerinde oturanlar mesafenin nispeten azlı-
ğından istifade ederek bazı geceler İzmir’in en maruf semti olan Kordon’a giderlerdi. Kordon’da 
fazla görülen şeyler, uzun bir sahil, onun çevresinde sıralanan Kramer, Posidon, Klonaridis, Ka-

24  Metnin orijinalindeki cümle düşüklüğüne müdahale etmedik.

25  Yeni Asır, 4 Mart-12 Nisan 1979.

26  Kaygusuz, s. 109.
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fekorso ve emsali gazinolarla sinemaların elektrik ziyaları ve gezintiye çıkan Rum dilberleriydi. 
Vapur ile İzmir’den geçen bir yolcu bu mebzul elektrik ışıklarını karşıdan görünce burada refah 
ve saadetin kaynaştığını zannederdi. Heyhat ki o refah ve saadet yalnız Hristiyanlara münha-
sırdı. Onlar aralarında hususi müsamereler tertip ederlerdi. Onların edebi içtimagahları, hatta 
avcılığa ait kulüpleri bile vardı. Evleri ekseriyetle havagazı ile tenvir olunurdu. Bizim evlerde beş 
numaralı lambalar yanar, ışıktan ziyade etrafa pis pis petrol kokuları saçardı.”

F. Eczacıbaşı da Kordon’un eğlence mekânları, büyük şirket ve mağazalarla İzmir’in tüm zen-
ginliğini ve ışıltısını taşıdığını söyler.

Ayrıca F. Eczacıbaşı Buca, Bornova gibi Levantenlerin yoğun bir şekilde yaşadığı yerleri ayrı-
calıklı olarak nitelemiş ve buralarda Türklüğe ait belirtilere rastlanmadığını belirtmiştir.

Hatıralara göre o yıllarda İzmir’de gayrimüslimlerin yaşadığı kısımlar otelleri, gazinoları, ku-
lüpleri, ışıltılı caddeleri, güzel evleri ile Batı şehirlerini hatırlatırken şehrin Türklerin yaşadığı 
iç kısımları bakımsız ve karanlıktır.

2. Eğlence ve Dinlenme
Hatıralarda İzmir’in kozmopolit yapısının yanı sıra en çok üzerinde durulan bir başka yanı 
eğlence hayatıdır. Türklerin katıldığı eğlenceler arasında valiliğin düzenlediği balolar, sandal 
gezintileri, ramazan eğlenceleri, at yarışları, sinema, deniz banyosu gibi faaliyetler yer alır.

İzmir’deki eğlence hayatından hatıralarda en geniş şekilde söz eden yazarlarımızdan bir ta-
nesi H. Ziya’dır. İzmir’de gayrimüslimlerin ve yabancıların da etkisiyle Batılı bir yaşantının 
olması gençlik yıllarında H. Ziya üzerinde de etkili olmuştur. Yazarın İzmir’de geçirdiği genç-
lik günlerinde tiyatro, müzik ve dans merakları vardır. Hatıralarında bu alanlarda da dersler 
aldığını anlatır. İzmir’e yeni gelmiş bir dans öğretmeninden Musevi gençlerle birlikte dans 
dersleri almış, sonra onlarla birlikte dans gecelerine katılmıştır.

Yazar, özellikle devrin valisi Naşit Paşa zamanında İzmir’de bir yenileşme hareketi başladığını 
söyler. Vali, hükümet konağında ilk kez büyük bir balo düzenler. H. Ziya, bu baloda valiyle 
tanışır ve hem genç bir öğretmen olmasıyla hem de fraklı ve fessiz olmasıyla dikkatleri çe-
ker. Bundan sonra H. Ziya İzmir’deki bütün büyük baloların müdavimi olduğunu söyler. Bazı 
küçük hikâyelerinde bu balolardaki izlenimlerini anlattığını Kırk Yıl’da belirtir.

H. Ziya’nın İzmir günlerinde hatırladığı güzel zamanlar arasında bir de arkadaşları ile yaptığı 
sandal gezintileri vardır. Özellikle yaz akşamları yaptıkları bu gezintileri İstanbul’a döndü-
ğünde de hasretle şöyle anlatır27:

“On on beş arkadaş, içimizde saz çalanlarla, güzel seslilerle, iki büyük kayık tutardık; bunları 
birbirine yandan bağlardık, hafif kürek darbeleriyle her iki kayığın birer tarafından sulara doku-
narak ya Kışlaönü’nden ya Bahri Baba’dan hareket eder, yavaş yavaş sahili uzakta bırakmayarak 
Kokaryalı’ya, daha yukarıya kadar giderdik. Kayıklar içecekle, yiyecekle dolu olurdu; bir bahçede 
tevakkuf olunur, içilir, yenilir, çalınıp söylenir ve hususu ile gamdan, garezden ari birkaç saat 
yaşanarak bol bol gülünürdü.”

Yazar, İzmir’de zaman zaman İzmir limanı çevresindeki gece eğlencelerine katılmış, bu gün-
leri “bir cennet hayatının yadigârı” olarak anmıştır. İstanbul’a yeni gittiğinde katıldığı bir eğ-
lencede İzmir’deki günlerini hatırlar ve “İzmir’de kendi aramızda hususi musiki âlemlerimizin 

27  Uşaklıgil, s. 497.
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zevkinden, istiğrakından, cuş u huruşundan ne kadar uzaktım!”28 der.

H. Ziya dışında İzmir ve İstanbul’u karşılaştıran bir başka yazar B. Nusret’tir. Onun da hayatı-
nın bir kısmı eğitim ve siyasetle uğraşması dolayısıyla İstanbul’da geçmiştir. Ama B. Nusret, 
H. Ziya gibi İzmir’i özlemle anmaz. İstanbul’daki sosyal hayat ile İzmir’i kıyasladığında İzmir’i 
çok cansız bulur29:

“İzmir eskisinden daha sönüktü. Yahut ki bana öyle görünüyordu. İçtimai hiçbir inkişaf ol-
mamış, bilakis ortalığı derin bir hüzün ve melal kaplamıştı. Sabahtan akşama kadar günlük 
meşgaleler arkasında dolaşmak ve geceleyin sigara ve nargile kokularıyla dolu kahvehanelerde 
oturmak. İzmir’de geçirilen hayat bundan ibaretti. Müslümanların yaşayışı o kadar yeknesaktı ki 
başka bir muhite alışanlar için bu hayata tahammül etmek müşküldü.”

Cümlelerinin devamında İzmir’deki kültürel ve sanatsal etkinliklerin ve eğlendirici faaliyetle-
rin eksikliğinden şikâyet eder30:

“Koca şehirde bir tiyatro yoktu. Bir konser verildiği veya edebi bir müsamere yapıldığı vaki 
değildi. Radyo da henüz keşfedilmemiş olduğu için musiki ancak iptidai şekilde bulunan gramo-
fon kovanlarından dinlenebilirdi. Gramofon plakları sonradan meydana çıkmıştır. Sinemalarda 
Türkçe yazı bulunmazdı. Ve filmler sessizdi.”

Kozmopolit hayat üzerinde dururken Frenk Mahallesi’nden etraflıca bahsetmiştik. Frenk 
Mahallesi dışında Batılı hayatın yansıdığı bir başka yer Kordon’dur. Kordon aynı zamanda 
eğlence hayatının merkezi görünümündedir. N. Gündem o günkü Kordon’un görünümünü 
şöyle tasvir eder31:

“Zengin, orta halli, fakir her sınıf halkı eğlendiren bu yerde öyle tılsımlı bir hava vardı ki en 
küskün ve yorgun ruhlular ile güler; tabiat ve müzik aşıkları da tatlı göz yaşları dökerek ağlarlar-
dı. Hele yaz akşamları, her gün değişen yeni bir tablo karşısında en hassas müziği dinleyerek gu-
rubunu seyre dalış sanki efsaneler diyarına seyahat gibi bir şey olurdu. Acaba bu büyüleniş ve bu 
heyecan nedendi? Hemen şunu takdir ve itiraf ederek söylemek lazım gelir ki Ege’nin bu en kıy-
metli parçasına üstün görgü ve bilgisini katarak ruh ve hayat bahşetmesini bilen insanın zevkli 
ahengindendi. Günün her saatinde daima hareketli ve uyanık olan Kordon’un gecesinde başka, 
gündüzünde başka tat vardı. Sayısız gazino ve kafeşantanları (müzikli kahve), kulüpleri, sinema 
ve tiyatroları bulunan bu yerde, guruba yakın bir zamandan başlayarak ta gece yarılarına kadar 
devam eden o ışıklı hayatına doymak ne mümkündü. Tadına doyamadıkları bu âlemden fazla 
nasip almak isteyenler sabahçılığa adeta can atarlardı.”

Hatta yazar yaz mevsimini İzmir’de geçirmek üzere Londra ve Paris’ten gelenler de olduğunu 
ve bunların genelde evlerinin Kordon ve Buca’da bulunduğunu, “en lüks ve Avrupai hayatın 
burada görüldüğü”nü anlatılır. Yazarın, çocukken Kordon’da yaptığı gezilerden aklında kalan 
mekân isimleri Kafe Moka, Kafe dö Pari, Kafe Kosti, Pozidon, Sporting Kulüp, Haylayf, Kramer 
Palas’dır. F. Eczacıbaşı da o günlerde Kordon’daki otel, gazino, bar, banka ve sigorta şirketle-
rinin içinde Türkçe bir isim olmadığını belirtir.

H. Ziya, hatıralarında İzmir ve İstanbul’u karşılaştırırken özellikle Kordon’daki hayatı İstanbul’a 

28  age, s. 527.

29  Kaygusuz, s. 109.

30  age, s. 109.

31 Gündem, s. 118-119.
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üstün bulur32:

“… şimdi bu sokakları, basık dükkanlarıyla, ciğerlere kasvet veren daracık yollarıyla öyle 
miskin ve sefil buluyordum ki başka bir yere gelmiş, benim İstanbul’umun çirkin bir taklidi içine 
düşmüş gibiydim. Bu seyahat ramazana tesadüf etmişti: Akşam piyasaları arasında gezdim ve 
burada tek başıma bir yabancı ruhu ile dolaşırken şimdi makus bir hayal hadisesiyle İzmir’in 
Kordon Boyu’nu, ikindiden gruba kadar Kramer Gazinosu’nun önünde en mütelatım noktasını 
bulan piyasasını görüyordum. Bir hayal sukutuyla makus bir hayal ifratının tesadümü arasında 
ruhumun bir istihalesi vukua geliyor, İstanbul’dan soğuyarak İzmir’e bir fazla incizap duyuyor-
dum.”

Eğlence hayatı ile ilgili olarak değinilen bir başka konu ramazan akşamlarıdır. Türklerin yo-
ğun olarak yaşadıkları mahallelerde, özellikle kahvehanelerde akşamları Karagöz ve kukla 
gösterileri halkın en büyük eğlencesidir. Ramazanın sonlarına doğru halkın bu neşeli günler 
biteceği için hüzünlendiği, çünkü ramazan dışında Türk mahallelerinde gece hayatı olmadı-
ğı belirtilmiştir.

Ş. Ege ramazan eğlencelerinin yanı sıra gayrimüslimlerin bayramlarıyla ilgili geleneklerden 
de kısaca söz eder. Rum ve Yahudilere ait hamursuz bayramı, çardak bayramı, bayıldım oruç 
bayramı, İzmir zencilerine ait dana bayramı33 gibi birtakım özel günlere ait âdetleri anlatır. Ş. 
Ege dışındaki yazarlar hatıralarında halkın düğün, bayram ya da günlük hayatına dair âdet 
ve geleneklerden hiç söz etmemiştir.

Hatıra yazarlarının anlattığı bir başka dinlenme mekânı aynı zamanda kültürel bir işleve de 
sahip olan kıraathanelerdir. Bir “irfan merkezi” olarak söz edilen bu yerler İzmir’de yaşayan 
yazarlar ile aydın gençlerin bir buluşma noktasıdır. Kıraathanelerden en ayrıntılı bahseden 
Ş. Ege, buraları “edebi ve ilmi mübahaselerde” bulunulan ve geç vakitlere kadar eğlenilen 
yerler olarak anlatır.

Sinema hakkında hatıralarda çok fazla bilgi yer almaz. Adnan Bilget, İzmir Şehri adlı kitabın-
da şehirdeki ilk sinemanın 1909’da açılan Pathe Sineması olduğunu daha sonra Kordon’da 
sekiz, Karşıyaka’da iki, Irgat Pazarı, Asansör, Güzelyalı ve Basmane’de de birer sinema açıldı-
ğını söylemektedir. Bir de İttihat ve Terakki Cemiyetine ait Beyler Sineması vardır34. İzmir’le il-
gili bir başka çalışmaya göre Avrupa’da sinematografi 1894’ten sonra yaygınlaşmış, 1896’da 
İzmir Apollon Tiyatrosu’nda ilk sinema gösterimi yapılmış, bu modaya uyan İzmir’de özellik-
le Rıhtım’da pek çok sinema salonu açılmıştır. Cinematographie de Paris bunlardan ilkidir. 
Onu Pathe Sineması takip etmiştir. Sinema çok ilgi görmüş, hatta tiyatro gösterilerine ilginin 
azalmasına sebep olmuştur. Sinemanın Türk mahallelerine girişi ise 1911’den sonradır. Başta 
Beyler Sokağı’nda Osmanlı Sinematografhanesi, Milli Sinema adlarıyla çeşitli gösteri mer-
kezleri açılmıştır35. Hatıralara baktığımızda F. Eczacıbaşı, Pathe ve Key sinemalarından bah-
seder. Ş. Ege de Frenk Mahallesindeki Frerler Sinemasına çocukken gittiğini, hatta salonun 
ortasında bir de patinaj pisti olduğunu, Türk kesimlerde elektrik olmadığı için sinema da 
olmadığını anlatmıştır. Milli Kütüphane Sineması (Elhamra) ve İttihat ve Terakki Mektebi’nin 
bahçesindeki sinema gösterileri bu konudaki diğer faaliyetler olarak belirtilmiştir.

32  Uşaklıgil, s. 255.

33 Dana bayramından Mütarekede İzmir adlı kitabında Nail Moralı da söz eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, 
İzmir, 2002, s. 12.

34  Bilget, Adnan, Son Yüzyılda İzmir Şehri (1849-1949), Meşher Basımevi, İzmir, 1949, s. 31.

35  Atay, Çınar, İzmir Rıhtımında Ticaret Kordon Boyunda Yaşam (1610-1940), İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir, 2012, s. 72.
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M. Kâmil ve N. Gündem’in İzmir’deki eğlencelere dair verdiği bir başka bilgi de at yarışlarıyla 
ilgilidir36. Eskiden Buca Alanı denilen yerde her yıl yabancılar tarafından at koşuları düzen-
lenmektedir. O yıllarda İzmir’de at koşuları da pek çok şey gibi yabancıların elinde olduğun-
dan Türk halk sadece seyirci olarak katılır. Vali Kâmil Paşa zamanında Tepeköy ve Söke’de 
de yarış meydanları yapılmış ve buralarda Türkler de at yarışları düzenlemiştir. Koşu günleri 
İzmir’den özel trenler hareket eder, yarışlara sabahtan başlanır, öğlen çamların gölgesinde 
ziyafet düzenlenirmiş. Bu koşularda Islahhane bandosunun da yer aldığı yerli ve yabancı da-
vetlilerin beğenisini kazandığı da anlatılanlar arasındadır. At yarışlarından hatıralarda kısa da 
olsa bahsedilirken şehirdeki diğer spor faaliyetleri hakkında hiçbir bilgi yer almaz.

Ş. Ege ve H. Ziya o günkü halkı eğlendiren bir başka faaliyet olarak bugünkü plajların işlevini 
gören deniz banyolarından kısaca bahsederler. Bahsi geçen deniz banyolarından bir tanesi 
Alsancak’ta diğeri ise Karataş’tadır.

Hatıralarda burada söz ettiklerimiz dışında İzmir’deki tarihi, turistik, dini ya da günlük hayat-
la ilgili çeşitli mekânlarla ilgili ayrıntılar da yer almıştır. Buca, Bornova, Saat Kulesi, Yamanlar 
kampı, Halkapınar, Kadifekale, çeşitli ibadethaneler ve mezarlıklar bunlardan bazılarıdır.

Genel olarak anlatılanlara bakıldığında İzmir’de Türklerin eğlence konusunda da yabancı ve 
gayrimüslimlerin yanında daha sınırlı bir hayatı olduğu görülmektedir.

3. Ticaret
İzmir, canlı kültür, sanat ve sosyal ortamının yanı sıra aynı zamanda önemli bir ticaret şehriy-
di. “Aydın Vilayeti”nin merkeziydi, bugünkü Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla şehirleri bu vi-
layet dâhilindeydi. Dolayısıyla bu bölgedeki ticaretin merkezi durumundaydı. Ticaret hayatı 
ise gayrimüslimlerin ve yabancıların elindeydi. Bu nedenle onlar ticarette büyük servetler 
elde etmişlerdir. M. Kâmil ticaret hayatının yabancıların elinde olmasının şehre yansıyışını 
şöyle anlatır37:

“Meşhur İzmir Kordon’unu süsleyen mükemmel binalar ve kâşanelerle Bornova, Buca, Karşı-
yaka gibi mahallerdeki büyük bahçeli konak ve villalar hep bu sayede vücuda gelmiştir. Türk ve 
Müslümanlar şehrin orta ve yukarı mahallerinde ikameti ihtiyar etmişlerdi.”

Ş. Ege de aynı şehirde Türklerin ve diğer unsurların birbirinden çok farklı bir hayat yaşadıkla-
rını anlatır. Şehri tasvir ederken özellikle Buca, Bornova gibi yabancıların yoğun olarak yaşa-
dığı bölgelere dair izlenimlerini de verir38:

“Buca’da Alyoti’ler vardı. (…) Bunların Buca’da hususi parkları, hayvanat bahçeleri, eğlence 
ve spor sahaları vardı. Sağlam demir parmaklıkların arkasından seyrettiğimi hatırlarım. Türk-
lerin bağ ve bahçelerini toprak setçikler üzerindeki çalılar korurken bu yabancıların bahçelerini 
demir parmaklıklar ve kapılar koruyordu.”

Bu cümleler Türk’ün yabancıların yaşadığı hayata seyirci gözüyle baktığını göstermesi ve iki 
unsur arasında kıyaslama yapması açısından dikkat çekicidir.

Kendisi de ticaretle uğraşan Ş. Ege, İzmir’in Meşrutiyet dönemindeki ticaret hayatı hakkın-

36  Osmanlı’da at yarışı ilk kez İzmir’de yapılmıştır. Abdülaziz İzmir’e geldiğinde Frenkler sporsever padişah şerefine at koşu-
su düzenlemiş, bu başlangıçtan sonra da yarışlar her yıl tekrarlanmıştır.. Nail Moralı, Mütarekede İzmir, s. 40.

37  Dursun, s. 3.

38  Ege, s. 34.
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da ayrıntılı bilgiler verir. Ş. Ege büyük mağaza ve süslü dükkânların Frenk Mahallesi denen 
Rum kısma ait çarşıda toplandığını ve ticaret hayatında Türklerin sadece işçi olarak çalıştığı-
nı söyler. Balkan Savaşı sonrası İzmir’e gelen göçmenlerin ticaret hayatına canlılık getirdiği, 
göçmenler gelince Rumların elinde olan bazı işlerin Türklerin eline geçtiği yazarın bir başka 
tespitidir.

F. Eczacıbaşı da “Ege Bölgesinin tüm ürünleri deve kervanlarıyla gelirdi. Türklerin ekonomik ya-
şamdaki yerleri, nerdeyse yalnızca bu sıra sıra uzanan deve kervanlarının sahipleri olmaların-
dan ibaretti.” cümleleriyle o yıllarda Türklerin ticaret hayatında yeri olmadığına değinir.

Deniz ticaretinde de durum farklı değildir, Türklere ait vapur yoktur ve deniz ulaşımının da 
yabancıların elinde olması şehrin ticari hayatını da etkilemektedir. Ş. Ege’nin dikkati çektiği 
bu durum Cumhuriyet yıllarına, Kabotaj Kanunu çıkana kadar devam eder. F. Eczacıbaşı da 
İzmir limanının ekonomik faaliyet hacmi bakımından dünyanın en önemli limanları arasında 
yer aldığını buna rağmen İzmir limanında çalışan hiç Türk olmadığını belirtir. F. Eczacıbaşı, 
ticarî açıdan yabancılara bağlı yaşamanın sıkıntılarının en bariz şekilde görüldüğü şehrin 
İzmir olduğunu şu cümleleri ile ifade eder39:

“Bence Atatürk’ümüzün en güzel ve ebedi hükümlerinden birisi: ‘İktisatsız istiklal olmaz teş-
hisidir.’ Bu dünya devam ettikçe değerini sürdürecek kaidenin ne manaya geldiğini, kapitülas-
yonların ve yabancı iktisadi ve ticari üstünlüğünün tesirini yediği ekmeğin unundan, kundak ve 
kefen bezine kadar her şeyde gayrıya muhtaç olma acı tecellisinin mihrak beldesi Ege’de yaşa-
yanlar, vatanın öteki şehirlerinden daha derinden duyuyorlardı. Çünkü hiçbir belde İzmir gibi 
adeta kolonilere coğrafi semtler halinde parsellenmemişti.”

F. Eczacıbaşı, Balkan Savaşı’nda gıda konusunda sıkıntı yaşanınca gözlerin Ege’ye, özellikle 
de Ege’nin kalbi olan ve imparatorluğun ihracatının dörtte birini temsil eden İzmir’e çevril-
diğini belirtir. Cumhuriyet öncesi İzmir’deki zor ekonomik koşulları anlattıktan sonra 1923’te 
gerçekleşen İktisat Kongresi’nin İzmir’de toplanmasının anlamlı olduğuna dikkati çeker. Bu 
kongreyi izlediğini belirten Eczacıbaşı, izlenimlerini “Bir zeytin tanesini ancak üç lokmada yi-
yebilme yoksulluğunu yaşayan bir halk, artık ulusal ekonomisini kendi gücüyle yaratacaktı.”40 
cümlesiyle nakleder.

Ticaret dışında fırın, kasap, manifatura gibi iş kollarının büyük kısmı da gayrimüslimlerin 
elindedir. Hatıralarda bu yüzden zaman zaman Müslüman halkın mağdur olduğundan söz 
edilmiştir. Yılbaşı, paskalya yortusu gibi zamanlarda fırınlar kapalı olduğundan birkaç gün-
lük alışverişlerini yapmaları gerekmiş, aksi halde sıkıntı yaşamışlardır. Türklerin bu gibi alan-
larda çalışmaya başlaması ancak Meşrutiyet ve Cumhuriyet sonrasında olmuştur.

M. Kâmil, istibdat devrinde İzmir’de birkaç banka olduğunu, bunlardan biri olan Osmanlı 
Bankası’ndaki tek Türk memurun H. Ziya olduğunu söyler. O günlerde bankacılık da Türklere 
yabancı bir iştir. Durum böyle olunca tüccara yapılan yardımlar da çoğunlukla yabancılara 
yönelik kalmıştır. M. Kâmil, İzmir ve çevresinde yetişen incir, üzüm gibi ürünlerin Frenk ve 
Rum tüccarların elinde olduğunu ifade etmiştir.

B. Nusret ve F. Eczacıbaşı da İzmir’de pek çok alanda Türklerin sayısının azlığını vurgular. 
Örneğin Türk dava vekili çok azken Rum ve Ermeni vekil sayısı yirmiye yakındır. Türk doktor 
sayısı birkaç tane ile sınırlıyken gayrimüslim doktor sayısı yüze yakındır. Şehirde o yıllarda 

39  Yeni Asır, 4 Mart-12 Nisan 1979.

40  age.
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kırk civarında eczacı vardır ama hiçbiri Türk değildir.

Hatıralarda özellikle istibdat yıllarında İzmir’deki Türklerin ticarî hayatı bu şekilde sönük ola-
rak tasvir edilir. Ticaretteki bu yabancı hâkimiyeti eğitimden sosyal hayattaki pek çok unsura 
kadar etki etmiştir.

4. Kıyafet
İzmirlilerin o devirdeki kıyafet özellikleri konusuna hatıralarda pek fazla yer verilmemiştir. 
Bu konuya sadece H. Ziya ve M. Kâmil temas eder. H. Ziya öğrencilik günlerini hatırladığında 
gözünün önüne memurlar ve Batılılaşmış aileler dışında kalan İzmirlilerin giydiği şalvar ve 
cepken gelir. Yazar, bu görüntüyü çok hoş bulur ve şöyle tasvir eder41:

“O tarihte İzmir’de kıyafet, bazı memurlardan ve onların çocuklarından, bir de içtimai hayat-
larına az çok teceddüt tohumu karışmış ailelerden başkalarında şalvar cepken yahut biraz yeni-
leşmeye yol almışlarsa, elifi biçimle hafif bir paltodan müteşekkildi. Rüştiyede azim bir ekseriyet 
bu son kıyafetlerde idi. İtiraf ederim ki kofalı şalvarın hoşluğuna, ondan tevellüt eden endam ve 
hıram letafetine o zamandan başlayan bir meczubiyetim vardı. İzmir’in gür kaşlı, iri gözlü, pem-
be buğday tenli, mütenasip endamlı, düzgün bacaklı delikanlılarının, ekseriyet üzere mavinin 
muhtelif renklerinden intihap ettikleri iki tarafa hoş bir ahenkle sallanan bu kofalı şalvarları için-
de, başlarında hafifçe kaşlarının üstüne eğrilmiş poşulu fesleriyle bellerinde ikide birde boşanıp 
latif ve tekrar boşansın diye ihmalkâr bir tavırla toplanan uzun ipek Trablus kuşaklarıyla, kırmızı 
diz bağlarıyla ta diz kapakları hizasında gerilmiş bembeyaz tire çoraplarıyla öyle bir raks ederce-
sine hafifçe sekerek yürüyüşleri vardı ki bunu hâlâ görmek isterim.”

Halit Ziya, böyle bir İzmir delikanlısını “Keklik İsmail” adlı hikâyesinde tasvir ettiğini de belir-
tir42.

H. Ziya kendi kıyafeti ile ilgili olarak ise katıldığı dans gecelerinde fessiz ve fraklı olması dola-
yısıyla Türkler tarafından yadırgandığını söylemiştir. Ş. Ege de o yıllarda erkeklerin başı açık 
gezmeyip fes taktığını bu sebeple de fes kalıplayan pek çok dükkân bulunduğunu belirt-
miştir.

İzmirlilerin kıyafet ayrıntıları konusunda bir başka bilgiye M. Kâmil’de rastlarız. Belirtildiğine 
göre devrin İzmir Valisi Hasan Fehmi Paşa şalvarla İzmir’e gelinmesini yasaklamış, onun ye-
rine köylülerin pantolon ya da elifi denen pantolona benzeyen bir kıyafet giymelerini iste-
miştir. Bu sebeple İzmir çevresinden gelen köylüler Basmahane civarında pantolon veya elifi 
kiralayıp şehre öyle girmek zorunda kalmış, bu da bir zorluk olduğundan yavaş yavaş kıyafet 
değiştirmek bir gereklilik haline gelmiştir. Yazar, şalvar, cepken, dizlik gibi kıyafetlerin mali-
yeti daha fazla olduğu için köylülerin kıyafetlerini değiştirmesini faydalı bulduğunu belirtir.

Hatıralarda erkeklerin kıyafetleriyle ilgili az da olsa ayrıntı varken kadınların kıyafetiyle ilgili 

41  Uşaklıgil, s. 168-169.

42  Bu hikâyesinde H. Ziya Keklik İsmail’in kıyafetini şu şekilde tasvir etmiştir: “… bir çocuk şetaretiyle fırlayarak kalkar, el-
lerinin mâhir bir hareketiyle evvela fesinin poşusunu düzelterek rengâreng ipek püsküllerin biraz uzunca kumral saçlarına 
ahenk-i sukutunu yoklar, Trablus kuşağını ince beline biraz daha sıkıca dolayarak ta ucunu gelişigüzel tekrar çözülüp düş-
meye müheyya bir ihmal ile sol tarafına sokar, kofalı mavi şalvarını önden tutup iki bacağının arasından arkaya fırlatır, seri 
bir nazarla kırmızı diz bağlarına, gergin beyaz çoraplarına, uçları sivri parlak siyah sahtiyandan pabuçlarına bakar ve bir 
dakika sürmeyen bu teftiş neticesinden memnuniyetle, dünyanın en bahtiyar, en sebükdil bir çocuğu şetaretiyle o hıram-ı rak-
sanı arasında, Tilkilik’ten Mezarlıkbaşı’na doğru seke seke giderdi.” Uşaklıgil, Halit Ziya, Bir Hikâye-i Sevda, (Yay. Haz. Özlem 
Nemutlu-Hanifi Aslan), Özgür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 156.
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hiçbir bilgi yer almaz. Bu durum muhtemelen Türk kadınların o yıllarda sokağa peçeli ya da 
çarşaflı çıkmasından dolayıdır43. Ancak şık giyindiğini bildiğimiz Frenk ve Rum hanımlarının 
giysilerinden de bahsedilmemiştir. Türk yazarların hatıralarında durum böyleyken Fransız 
gezginlerin anılarında İzmir’deki kadınların güzelliği ve giyiniş tarzları ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır44.

5. Ulaşım
İzmir’de Cumhuriyet öncesinde toplu ulaşım atlı tramvaylarla sağlanıyordu. İlk atlı tramvay 
1880’lerden sonra işlemeye başlamış ve 1928’de elektrikli tramvaya geçilinceye kadar da 
kullanılmıştır. M. Kâmil ve N. Gündem hatıralarında bu atlı tramvayların biri Göztepe, diğeri 
Kordon olmak üzere iki hat üzerinde işlediğini, ulaşımın bu şekilde sağlandığını anlatırken 
Ş. Ege atlı tramvayın işlediği yolun üzerinde Rumlara ait yalıların olduğuna, tramvayın onla-
rın rahat ulaşımı için yapıldığına dikkati çekmiştir. Tabii bu atlı tramvaylarla ulaşımın kolay 
olmadığı, uzun sürdüğü, hatta bazen yolcuların inip tramvayı itmek zorunda kaldığı da be-
lirtilmiştir.

Atlı tramvay dışında ulaşımla ilgili olarak üzerinde durulan bir başka konu yolların durumu-
dur. Özellikle Cumhuriyet’e kadar İzmir’in yollarının bozukluğundan, Levantenlerin kendi 
ulaşımlarını sağlamak amacıyla şoseler yaptırdığından bahsedilmiştir. Ş. Ege şehre ilk oto-
mobilin 1910’lu yıllarda geldiğini, Buca’da bir gayrimüslim aileye ait bu araca halkın “atsız 
araba” dediğini belirtir.

Hatıralarda vapur ulaşımındaki sıkıntılara da değinilmiştir. İzmir’de o yıllarda otomobil gibi 
araçlar olmadığından Karşıyaka’ya ulaşım vapur ve tren ile sağlanmış, belirli saatlerden son-
ra seferlerinin kesilmesi de ulaşımı güç hale getirmiştir. M. Kâmil, bu sorunun ancak Cum-
huriyet sonrası yolcu vapurlarının yenilenmesi ve yeni iskeleler kurulması ile çözülebildiğini 
dile getirir.

6. Sağlık
Hatıralarda şehirde ilk hastanenin kurulması, ilk Türk doktor ve eczacılar ile şehirdeki salgın 
hastalıklar hakkında bilgiler verilmiştir45. Guraba-yı Müslimin İzmir’deki ilk Türk hastanesidir. 
Ş. Ege, şehrin en önemli sağlık kurumu olan Guraba Hastanesi’nin 1851’de kurulduğunu, 
daha sonra 1913’te Memleket Hastanesi adını aldığını belirtir. N. Gündem de hatıralarında 
bu hastaneden İzmir’de Türk halkının “biricik şifa kaynağı” olarak bahsetmiştir. F. Eczacıbaşı, 
yabancıların hastaneleriyle kıyasladıktan sonra bu hastanenin adında geçen “guraba” keli-
mesine dikkati çekerek “O günkü Osmanlı Türk’ünü anlatacak bundan daha yerinde tabir bu-
lunamazdı. Kendi öz vatanımızda gariptik.” demektedir. F. Eczacıbaşı çocukluğunda İzmir’deki 
hastanelerin hepsinin yabancılara ait olduğunu belirtir.

Sağlık konusundaki hizmetleriyle en çok adı geçen isim İzmir’deki ilk Türk doktor Mustafa 

43  N. Moralı, Türk hanımlarının “güzel çarşafları ve feraceleri ile” Meşrutiyetten sonra ancak rahatça sokağa çıkabildiğini 
anlatmıştır. Mütarekede İzmir, s. 21.

44  Bkz. Ulusoy, Hasan, “Gezi Anılarında ve Günlüklerde XVIII. Ve XIX. Yüzyılda İzmir’de Yaşam”, Fransız Seyahatnameleri ve 
Tarihin Aynasında İzmir Kolokyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002, s. 113-134.

45  İzmir’de sağlık konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Beyru, Rauf, 19. Yüzyılda İzmir’de Sağlık Sorunları ve Yaşam, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2005, 390 s.
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Enver’dir46. Mustafa Enver, doktorluğun yanı sıra İzmir İdadisi’nde hıfsızsıhha derslerini de 
vermiştir. M. Kâmil, hatıralarında Dr. Mustafa Enver için “İzmir vilayetinde Türk doktorluğu-
nun mucidi” der. Onun zamanında Memleket Hastanesi’nin Türkiye’nin en meşhur hastanesi 
haline geldiğini, eski ahşap binanın yıkılarak yerine yeni ve modern bir bina yapıldığını anla-
tır47. N. Gündem, hastane için M. Enver’in yaptıklarını anlatırken ondan İzmirlilerin unutama-
yacağı isimlerden biri olarak söz eder ve yabancı uzmanları aratmayacak bir doktor olduğu-
nu vurgular. H. Ziya ise ilk çocuğunun hastalığı esnasında onunla ilgilenen doktorlardan biri 
olan Dr. Enver Beyden “melek hasletinde yaratılmış bir zat” olarak bahseder.

F. Eczacıbaşı hatıralarında Enver Beyin bir Türk hekimi olarak yadırgandığını anlatmaktadır48:

“Önde Mustafa Enver Bey yürüyor, çarşaflı iki Türk kadını da arkasından gidiyordu. Kadınlar-
dan biri ötekine Mustafa Enver Beyi göstererek ‘Bu adam Müslüman bir hekim’ dedi. Öteki ‘Aaa… 
Nasıl olur? Hiç Müslüman’dan, Türk’ten hekim olur mu? Mutlaka dönmedir.’ cevabını verdi.”

Hastaneler ve doktorlar dışında sağlık konusunda bir de eczanelerin durumundan bahsedil-
miştir. O yıllarda Türk eczacıların da tıpkı Türk doktorlar gibi halk tarafından çok yadırganıyor 
olması da hatıralarda vurgulanmıştır. İzmir’de sağlıkla ilgili konular hakkında en çok kendisi 
de bir sağlıkçı olan F. Eczacıbaşı durmuştur. F. Eczacıbaşı, Guraba Hastanesinde görev yapan 
ilk Türk eczacıdır, bu mesleği seçmeye de çocukluğunda şehirde hiç Türk eczacı olmaması 
dolayısıyla ailece yaşadıkları bir sıkıntı sonrasında karar verdiğini anlatır. 

F. Eczacıbaşı, 1909’da İzmir’de yirmi iki eczane bulunduğundan, bunların ise sadece Keme-
raltı ve Şifa adlı iki tanesinin Türklere ait olduğundan bahseder. F. Ezcacıbaşı da Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Tilkilik’te önce Kanaat Eczanesini açar, daha sonra Şifa Eczanesini satın 
alır. Burada eczanenin üst kısmında uzman doktorlar ile sağlık hizmeti de verilmesini sağlar. 
Ş. Ege de hatıralarında Şifa Eczanesi’nden ve Ferit Beyin İzmir’e katkılarından bahsederek F. 
Eczacıbaşı’nın eczanesini şu cümlelerle anlatır49:

“Eczanede bir masa başında bir doktor daima bulunur, gelen hastaları muayene eder 
veya evlerine giderdi. Tansiyon aleti icat edilmediğinden hastanın nabız atışını sayar, ateş dere-
cesini ölçer, kulağını göğsüne dayayarak dinler ve diğer araştırmalardan sonra reçetesini yazar-
dı. Reçeteyi eczacı kalfası alır, kaynatılacak ilaç ise kaynatır, dövülecek ise döver ve müşterisine 
verirdi. Serum ile tedavi usulü olmadığı gibi, hazır ilaç çeşitleri de herhalde pek azdı.”

Sağlıkla ilgili değinilen bir başka konu ise o yıllardaki salgın hastalıklardır. F. Eczacıbaşı, Bal-
kan Harbi ve 1. Dünya Savaşı yıllarında temizlik imkânlarının azlığı, belediye hizmetlerinin 
yetersizliği, şehre göçmenlerin gelmesi gibi sebepler dolayısıyla ortaya çıkan tifüs, tifo, kole-
ra gibi çeşitli salgın hastalıklardan ve bunlarla ilgili alınan önlemlerden bahsetmiştir.

Sonuç
Sonuç olarak diyebiliriz ki İzmirli yazarların hatıralarında kendi hayat tecrübelerinin yanı sıra 
yaşadıkları şehre dair gözlemlerini de görmekteyiz. Bu eserlerde yalnızca yazarların hayatı, 
şahsiyeti, kültürü, temasta bulunduğu insanları tanımakla kalmıyor, aynı zamanda devrin 

46  M. Enver Bey’in hatıraları Dr. Cemil Şerif tarafından derlenip Merhum Şeyhületibba Operatör Mustafa Enver Bey adıyla 
1933’te kitaplaşmıştır. Bkz. Huyugüzel, İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar, s. 40.

47  Dr. Mustafa Enver ve Memleket Hastanesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bilget, Adnan, İzmir Şehri, s. 59-63.

48  Yeni Asır, 4 Mart-12 Nisan 1979.

49  age.
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İzmir’ine dair canlı hayat sahnelerine de şahit oluyoruz. Biz çalışmamızda bu eserler üze-
rinde durarak İzmir’in sosyal hayatının İzmir’e dair hatıralara ne şekilde yansıdığını ortaya 
koymaya çalıştık. Ulaştığımız sonuçları birkaç tespitle belirginleştirebiliriz:

Bazı hatıralarda şahsi hayat ile ilgili ayrıntılar daha ön plandayken bazılarında şehrin geç-
mişine dair bilgiler daha fazla yer alır. Bu durumu yazarların hatıralarını yazış amaçlarındaki 
farklılık ile açıklayabiliriz.

Hatıralarda İzmir’in sosyal hayatına dair anlatılanlar paralellik göstermekle birlikte her eser-
de o konuya verilen önem farklıdır. Bu, yazarların kendi ilgi alanları ve çalıştıkları saha ile de 
ilgilidir. H. Ziya, Bezmi Nusret gibi isimler basın dünyasının içinde olduğundan devrin ga-
zete ve dergileri konusuna ağırlık vermiş; M. Kâmil, vilayet mektupçusu olduğundan şehrin 
idari yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşmış; N. Gündem müzik öğretmeni olduğundan 
eğitim ve musiki üzerinde fazlaca durmuş; F. Eczacıbaşı eczacılık yaptığı için şehrin sağlık so-
runlarına değinmiş; Ş. Ege ticaretle uğraştığından bu konudaki tecrübelerinden söz etmiş-
tir. Bahsettiğimiz bu farklılıklar eserlerin üslubuna da etki etmiştir. H. Ziya’nın hatıralarında 
uzun tasvirler, zevkli bir dil, tahkiyevî bir anlatım söz konusuyken; M. Kâmil’de şahsi hayat 
azdır, kitabi, resmi bir üslup vardır. Ş. Ege hatıralarında sohbet havasında samimi bir üslûp 
kullanmıştır.

Cumhuriyet öncesi İzmir’de sosyal hayat hakkında yazılanlar Cumhuriyet sonrasına göre 
daha azdır. Bunun bir sebebi yukarıda da belirttiğimiz gibi hatıraları yazan kişilerin kendi 
kişisel dünyalarına ağırlık vermeleri ya da bakış açılarına göre eğitim, siyaset, ticaret gibi 
konulara ağırlık vermeleridir. Bir başka sebep ise Cumhuriyet öncesinde I. Dünya Savaşı, Bal-
kan Savaşı, İzmir’in işgali, İzmir yangını gibi önemli ve acı olayların yaşanması olarak düşü-
nülebilir. Cumhuriyet öncesinde, sonrası kadar canlı bir kültürel ve sosyal ortam olmaması 
da bir diğer sebeptir.
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Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde 
Şehir Ve Şehirlilik

İbrahim Kunt

Doç. Dr.,  Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mevlânâ’nın kendisi, babası ve ailesi, Belh’te bulundukları süreden itibaren şehir hayatının 
içinde, devlet yöneticilerine yakın ve entelektüel bir çevredeydiler. Mevlânâ’nın Konya’da 
bulunduğu süre içinde de şehirli bir hayat yaşadığı ve söz konusu çevrelerle irtibat içinde 
bulunduğu bilinmektedir. Zira o dönemde Konya, Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti ko-
numundaydı. Hz. Mevlânâ entelektüel bir çevre ve aileye mensup, döneminin tüm ilimleri-
ne vâkıf, yüksek sanat, edebiyat ve mûsikî kâbiliyet ve birikimine sahip, şehir kültürünü ve 
şehirlileşmeyi tercih eden, eserlerinde şehirlileşme olgusuna vurgu yapan bir âlim, edip ve 
mutasavvıftır.

Hz. Mevlânâ’nın önemi, hem beden, akıl ve ruh terbiyesini bünyesinde bulunduran bir âlim 
olmasından, hem de bu durumu sanat eserleriyle ortaya koyarak kendisinden sonra gelen 
tüm insanlara doğru ve gerçek yolu göstermesinden kaynaklanmaktadır. İslâm dünyasında 
Hz. Mevlânâ gibi kendini yetiştirmiş, yetenekli, çevresine faydalı birçok âlim ve mutasavvıf 
olduğu muhakkak olmakla birlikte eserleri yüzlerce yıl sonrasına ulaşabilmiş olanlar oldukça 
sınırlı sayıdadır.

Hz. Mevlânâ’nın, hayatta iken yazdığı ya da yazdırdığı iki eseri bulunmaktadır: Mesnevî ve 
Dîvân-ı Kebîr. İslâm kültürünün en önemli eserleri arasında sayılan Mesnevî, tasavvufî dü-
şünceyi merkeze alarak insan ve âlemle ilgili birçok konuyu incelemekte, 700 sene önce ya-
şamış bir mutasavvıfın çeşitli konulardaki görüşlerini bizlere aktarmaktadır. Dîvân-ı Kebîr, 
Mevlânâ’nın ömrü boyunca söylediği gazel ve rubâîlerin toplandığı eserdir. Eserde 3200’den 
fazla gazel ve 2000 civarında rubâî bulunmaktadır. Mektûbât, Mevlânâ’nın değişik sebepler-
le çeşitli kişilere yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Mevlânâ’nın diğer eserleri ise Mevlânâ 
hayattayken çevresindekiler tarafından kaydedilen sohbet ve vaazlarının vefatından sonra 
kitap haline getirilmesiyle oluşmuştur. Bunlar Fîhi mâ Fîh ve Mecâlis-i Seb’a’dır. 

Hz. Mevlânâ’nın tüm insanlara nasihat ederek doğru yolu göstermek için yazdığı Mesnevî’den 
başlanarak diğer eserlerinde bulunan şehir ve şehirlilikle ilgili beyitler, konularına göre ay-
rılmış bir halde şu şekildedir:
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A. Mesnevi’de Şehir ve Şehirlilik:
1. Şehir Ve Şehirliliğin İyi, Köy Ve Köylülüğün Kötü Olması
Önce Mesnevî’de bulunan konuyla ilgili beyitleri verip daha sonra genel bir değerlendirme 
yapmak daha yerinde olacaktır.

Mutasavvıfların yazdığı eserleri okurken, özellikle manzum metinlerde genellikle çift anlamlı 
bir yapı oluşturdukları unutulmamalıdır. Bu durum çeşitli güzellikleri ortaya çıkarmaktadır. 
Örneğin yukarıdaki beyitlerden, ilk bakışta, Hz. Mevlânâ’nın şehri ve şehirlileri sevdiği halde 
köyü ve köylüleri sevmediği, köyde oturulmasına hoş bakmadığı gibi bir anlam çıkarılabilir. 
Buna rağmen Hz. Mevlânâ’nın düşüncesi tam olarak böyle değildir, zira Mesnevi’de köyü ve 
köylüleri öven beyitlere az da olsa rastlanmaktadır. Burada şiirdeki çift anlamlı yapıyı akla 
getirmek bizim yolumuzu aydınlatacaktır. Bu beyitlerdeki ilk anlam, Mevlânâ’nın şehri ve 
şehirliyi sevdiği, köy ve köylüleri ise sevmediğidir. Bu anlam tasavvufa ilgi duymayan nor-
mal vatandaş için geçerlidir. Zira bu insanların köy yerine şehirde yaşamaları, onların âlim ve 
mutasavvıflarla tanışmalarına, böylece ilim ve ruh dünyalarının genişlemesine neden ola-

1. Şehir Ve Şehirliliğin İyi, Köy Ve Köylülüğün Kötü Olması 

Önce Mesnevî’de bulunan konuyla ilgili beyitleri verip daha sonra genel bir değerlendirme 

yapmak daha yerinde olacaktır. 

III/517 
 عقل را بىنور و بىرونق كند  ده مرو ده مرد را احمق كند

Köye gitme. Köy, adamı ahmak bir hâle sokar... Aklı nursuz, fersiz bir hâle getirir.  

III/518 
 روستا در وطن آمد عقل گور  مجتبى اى شنو پيغمبر قول

Ey seçilmiş temiz adam, Peygamber'in sözünü dinle. Köyde yurt tutmak, aklın mezarıdır.  

III/519 
 تا به ماهى عقل او نبود تمام  زى و شامهر كه در رستا بود رو

Köyde sabah, akşam bir gün kalan kişinin aklı, bir ay boyunca yerine gelmez. 

III/520 

 دَوَرْاز حشيش ده جز اينها چه د  دَتا به ماهى احمقى با او بو
Tam bir ay onun ahmaklığı gitmez. Köy otlarından da bundan başka ne biçilebilir ki?  

III/521 

 روزگارى باشدش جهل و عما  و انكه ماهى باشد اندر روستا
Köyde bir ay kalan kişi, nice zaman bilgisiz ve kör kalır.  

III/522 

 دست در تقليد و حجت در زده  ده چه باشد شيخ واصل ناشده
Köy nedir? Hakikate ulaşmamış, elini taklit ve huccete atmış şeyh!  

VI/131 

 از سر و از دم كدامينش به است  بر سر بارو يكى مرغى نشست
Bir kale burcunun üstüne bir kuş otursa başı mı daha üstündür, kuyruğu mu? 

VI/132 

 روى او از دم او مىدان كه به گفت اگر رويش به شهر و دم به ده
Vaaz eden dedi ki: Yüzü şehre, kuyruğu köyeyse yüzü, bil ki kuyruğundan üstündür.  

VI/133 

 خاك آن دم باش و از رويش بجه ور سوى شهر است دم رويش بده
Yok... Eğer kuyruğu şehre, yüzü köyeyse o kuyruğa toprak ol, yüzünden yüz çevir.  

 

Mutasavvıfların yazdığı eserleri okurken, özellikle manzum metinlerde genellikle çift anlamlı 

bir yapı oluşturdukları unutulmamalıdır. Bu durum çeşitli güzellikleri ortaya çıkarmaktadır. 

Örneğin yukarıdaki beyitlerden, ilk bakışta, Hz. Mevlânâ’nın şehri ve şehirlileri sevdiği halde 

köyü ve köylüleri sevmediği, köyde oturulmasına hoş bakmadığı gibi bir anlam çıkarılabilir. 

Buna rağmen Hz. Mevlânâ’nın düşüncesi tam olarak böyle değildir, zira Mesnevi’de köyü ve 

köylüleri öven beyitlere az da olsa rastlanmaktadır. Burada şiirdeki çift anlamlı yapıyı akla 

getirmek bizim yolumuzu aydınlatacaktır. Bu beyitlerdeki ilk anlam, Mevlânâ’nın şehri ve 
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caktır. Dolayısıyla bir daha gelmeyeceğimiz bu dünyada köy yerine şehirde yaşamak daha 
avantajlıdır.

Yukarıdaki beyitlerden çıkarılacak ikinci anlam ise tasavvufla ilgilenen insanlara, özellikle 
mevlevîlere hitap etmektedir. Bu beyitlerdeki şehir ve şehirliyle mürşid-i kâmil; köy ve köy-
lüyle mürşid-i nâkıs anlatılmaktadır.

Ahmed Avni Konuk, Mesnevî Şerhi’nde buradaki bahsedilen III/522. beyti açıklarken şu cüm-
lelere yer vermiştir: “Bu kıssada köyden murat, Hakk’a vâsıl olmamış, yani vücûd-ı abdânîsi 
vücûd-ı hakkânîde fânî olmamış olduğu halde, kitaplarda okuduğu ilm-i tasavvufu ezberle-
miş ve halkı Hakk’a davet ediyorum diye kendi enâniyyetine davet etmiş ve müddeayâtını 
isbât için delâil-i akliyye ve nakliyye ile halkı celbe sa’yetmiş olan şeyh efendidir. Binâenaleyh 
böyle bir şeyh sâlike nur veremez, bilakis sâlikin kalbindeki nûru alır.”1

Ahmed Avni Konuk, kuşun yüz ve kuyruğunun köy ve şehre doğru olmasıyla ilgili beyitleri 
açıklarken de şu cümlelere yer vermiştir:

“Şehirden murat, insân-ı kâmildir. Zira insân-ı kâmil, cem’iyyet-i esmâiyyeye mazhardır. Köy-
den murat ise Hak’tan gâfil olan ehl-i dünyadır. Zira onların vücutları cem’iyyet-i esmâiyyeye 
mazhar olmadığından köy mesâbesindedir. Kuştan murat, insan rûhudur, kuyruktan murat 
cisimdir, yüzden murat rûhun himmetidir. Eğer bir rûhun himmeti insân-ı kâmili isteyici ve 
ona müteveccih olursa, kuyruğu olan cismi ehl-i gaflet tarafında bulunur, böylece yüzü, cis-
minden efdal olur.”2

Mesnevî’nin 3. Cildinin 235. beytiyle başlayan “Köylünün Şehirliyi Aldatıp Yalancıktan Ve Bir-
çok Israrla Köye Çağırması” başlıklı bir hikâye bulunmaktadır. Bu hikâyede bir şehirliyle bir 
köylünün arkadaş olduklarından, köylünün yıllar boyunca her şehre geldiğinde şehirlinin 
evine aylarca misafir olduğundan bahsedilmektedir. Hikâyenin devamında köylü şehirliyi 
ısrarla köyüne davet eder, onu ev halkıyla beraber köyde ağırlamak istediğinden bahseder. 
O kadar ısrar eder ki şehirli dayanamayıp ailesiyle beraber uzun bir yolculuktan sonra köye 
varır ama köylü onu tanımazlıktan gelir. Bu hikâyede de köy, nâkıs mürşide; şehir ise kâmil 
mürşide benzetilmektedir.

2. Şehirli ve Köylünün Güzelliği ve Görevi

1  Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, V, 152.

2  Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, XI, 56.

varır ama köylü onu tanımazlıktan gelir. Bu hikâyede de köy, nâkıs mürşide; şehir ise kâmil 

mürşide benzetilmektedir. 

2. Şehirli Ve Köylünün Güzelliği Ve Görevi 

VI/ 2398-2401 
 لاهل ىَرِالق و الضيافة رَدَالم لاهل الادب و هَياسِالك
 رَبَالو

Şehirliler, edep ve zekâ ehli olurlar. Toy vermek yoksul doyurmak da köylülere verilmiştir.  

VI/ 2399 

 رىُ فى اهل القُ الرحمنَعَدْوَا   رىِ و القِالضيافة للغريب
Rahman, garibe ziyafet çekmeyi köydeki köylülere vermiştir.  

VI/ 2400 

 غيثُ من مِلهِاْ الُ غيرُهَا لَم   حديثٌرى ضيفُ الق فىٍ يومَّلُك
Köylerde her gün Tanrı'dan başka imdadına yetişecek hiç kimsesi olmayan yeni bir misafir 

vardır.  

VI/ 2401 
 يدَجمال ِى اللَّهَوِ سَّمَما لهم ث   جديدٌدْفَرى وُ فى القٍ ليلَّلُك

Köylerde her gece yeni bir topluluk vardır ki onların Tanrı'dan başka kimseleri yoktur. 

 

“Şehir ahalisine düşen vazife, halka ilim ve edep öğretmek; köylülere düşen vazife ise oraya 

yolu düşen gariplere ziyafet ve ikram etmektir. İnsaniyet bunu gerektirir zira şehre gelen 

misafir birçok yiyecek ve yatacak yer bulabilir ama dağ başında bulunan garipler bu 

ihtiyaçlarını giderecek imkâna sahip olmazlar. Şehre gelenin asıl ihtiyacı ise ilim ve edep 

öğrenmektir.”3 

 

B. Dîvân-I Kebîr’de Şehir Ve Şehirlilik: 

Dîvân-ı Kebîr, sadece gazel ve rubâî türlerinde şiirleri içeren bir eserdir. Gazellerin temel 

konuları aşk, âşık ve mâşuk, sevgilinin güzelliği, cefâsı, sevgilinin hasretini çekmek gibi 

konulardır. Hz. Mevlânâ da diğer şairler gibi gazellerinde şehr-i bekâ, şehr-i rûh, şehr-i dil, 

şehr-i aşk gibi tamlamalar kullanmaktadır. 

1. Gerçek şehir, aşk şehridir. 

1509/1-2 

 عشق من شهری ندیدم چو شهر  سفر کردم به هر شهری دویدم

 ز نادانی بسی غربت کشیدم  ندانستم ز اول قدر آن شهر

Sefer ettim, her şehre koştum; aşk şehri gibi bir şehir görmedim ben. 

                                                
3 Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, XII, 163. 
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“Şehir ahalisine düşen vazife, halka ilim ve edep öğretmek; köylülere düşen vazife ise ora-
ya yolu düşen gariplere ziyafet ve ikram etmektir. İnsaniyet bunu gerektirir zira şehre ge-
len misafir birçok yiyecek ve yatacak yer bulabilir ama dağ başında bulunan garipler bu 
ihtiyaçlarını giderecek imkâna sahip olmazlar. Şehre gelenin asıl ihtiyacı ise ilim ve edep 
öğrenmektir.”3

B. Dîvân-I Kebîr’de Şehir Ve Şehirlilik:
Dîvân-ı Kebîr, sadece gazel ve rubâî türlerinde şiirleri içeren bir eserdir. Gazellerin temel ko-
nuları aşk, âşık ve mâşuk, sevgilinin güzelliği, cefâsı, sevgilinin hasretini çekmek gibi konular-
dır. Hz. Mevlânâ da diğer şairler gibi gazellerinde şehr-i bekâ, şehr-i rûh, şehr-i dil, şehr-i aşk 
gibi tamlamalar kullanmaktadır.

1. Gerçek şehir, aşk şehridir.

Sefer ettim, her şehre koştum; aşk şehri gibi bir şehir görmedim ben.

Önceden o şehrin kadrini bilmedim de bilgisizlikten gurbet kahrını çok çektim ben.4

Balçıktan yapılma ev nerede, can ve gönül evi nerede? Yarabbi, kendi şehrimi, diyarımı ar-
zuluyorum.

A gönül, şehirden sürülmüşsün, Allah’ım, nerede adamlarım, nerede soyum sopum diye fer-
yatlar içinde kara topraklarda kalakalmışsın.

Yarabbi, şehrime bir erişseydim de padişahımın acıyışını, o şehirdeki dostum olan canların 
tümünü bir görseydim.5

3  Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, XII, 163.

4  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 237.

5  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 121.

varır ama köylü onu tanımazlıktan gelir. Bu hikâyede de köy, nâkıs mürşide; şehir ise kâmil 

mürşide benzetilmektedir. 

2. Şehirli Ve Köylünün Güzelliği Ve Görevi 

VI/ 2398-2401 
 لاهل ىَرِالق و الضيافة رَدَالم لاهل الادب و هَياسِالك
 رَبَالو

Şehirliler, edep ve zekâ ehli olurlar. Toy vermek yoksul doyurmak da köylülere verilmiştir.  

VI/ 2399 

 رىُ فى اهل القُ الرحمنَعَدْوَا   رىِ و القِالضيافة للغريب
Rahman, garibe ziyafet çekmeyi köydeki köylülere vermiştir.  

VI/ 2400 

 غيثُ من مِلهِاْ الُ غيرُهَا لَم   حديثٌرى ضيفُ الق فىٍ يومَّلُك
Köylerde her gün Tanrı'dan başka imdadına yetişecek hiç kimsesi olmayan yeni bir misafir 

vardır.  

VI/ 2401 
 يدَجمال ِى اللَّهَوِ سَّمَما لهم ث   جديدٌدْفَرى وُ فى القٍ ليلَّلُك

Köylerde her gece yeni bir topluluk vardır ki onların Tanrı'dan başka kimseleri yoktur. 

 

“Şehir ahalisine düşen vazife, halka ilim ve edep öğretmek; köylülere düşen vazife ise oraya 

yolu düşen gariplere ziyafet ve ikram etmektir. İnsaniyet bunu gerektirir zira şehre gelen 

misafir birçok yiyecek ve yatacak yer bulabilir ama dağ başında bulunan garipler bu 

ihtiyaçlarını giderecek imkâna sahip olmazlar. Şehre gelenin asıl ihtiyacı ise ilim ve edep 

öğrenmektir.”3 

 

B. Dîvân-I Kebîr’de Şehir Ve Şehirlilik: 

Dîvân-ı Kebîr, sadece gazel ve rubâî türlerinde şiirleri içeren bir eserdir. Gazellerin temel 

konuları aşk, âşık ve mâşuk, sevgilinin güzelliği, cefâsı, sevgilinin hasretini çekmek gibi 

konulardır. Hz. Mevlânâ da diğer şairler gibi gazellerinde şehr-i bekâ, şehr-i rûh, şehr-i dil, 

şehr-i aşk gibi tamlamalar kullanmaktadır. 

1. Gerçek şehir, aşk şehridir. 

1509/1-2 

 عشق من شهری ندیدم چو شهر  سفر کردم به هر شهری دویدم

 ز نادانی بسی غربت کشیدم  ندانستم ز اول قدر آن شهر

Sefer ettim, her şehre koştum; aşk şehri gibi bir şehir görmedim ben. 

                                                
3 Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, XII, 163. 

varır ama köylü onu tanımazlıktan gelir. Bu hikâyede de köy, nâkıs mürşide; şehir ise kâmil 

mürşide benzetilmektedir. 

2. Şehirli Ve Köylünün Güzelliği Ve Görevi 

VI/ 2398-2401 
 لاهل ىَرِالق و الضيافة رَدَالم لاهل الادب و هَياسِالك
 رَبَالو

Şehirliler, edep ve zekâ ehli olurlar. Toy vermek yoksul doyurmak da köylülere verilmiştir.  

VI/ 2399 

 رىُ فى اهل القُ الرحمنَعَدْوَا   رىِ و القِالضيافة للغريب
Rahman, garibe ziyafet çekmeyi köydeki köylülere vermiştir.  

VI/ 2400 

 غيثُ من مِلهِاْ الُ غيرُهَا لَم   حديثٌرى ضيفُ الق فىٍ يومَّلُك
Köylerde her gün Tanrı'dan başka imdadına yetişecek hiç kimsesi olmayan yeni bir misafir 

vardır.  

VI/ 2401 
 يدَجمال ِى اللَّهَوِ سَّمَما لهم ث   جديدٌدْفَرى وُ فى القٍ ليلَّلُك

Köylerde her gece yeni bir topluluk vardır ki onların Tanrı'dan başka kimseleri yoktur. 

 

“Şehir ahalisine düşen vazife, halka ilim ve edep öğretmek; köylülere düşen vazife ise oraya 

yolu düşen gariplere ziyafet ve ikram etmektir. İnsaniyet bunu gerektirir zira şehre gelen 

misafir birçok yiyecek ve yatacak yer bulabilir ama dağ başında bulunan garipler bu 

ihtiyaçlarını giderecek imkâna sahip olmazlar. Şehre gelenin asıl ihtiyacı ise ilim ve edep 

öğrenmektir.”3 

 

B. Dîvân-I Kebîr’de Şehir Ve Şehirlilik: 

Dîvân-ı Kebîr, sadece gazel ve rubâî türlerinde şiirleri içeren bir eserdir. Gazellerin temel 

konuları aşk, âşık ve mâşuk, sevgilinin güzelliği, cefâsı, sevgilinin hasretini çekmek gibi 

konulardır. Hz. Mevlânâ da diğer şairler gibi gazellerinde şehr-i bekâ, şehr-i rûh, şehr-i dil, 

şehr-i aşk gibi tamlamalar kullanmaktadır. 

1. Gerçek şehir, aşk şehridir. 

1509/1-2 

 عشق من شهری ندیدم چو شهر  سفر کردم به هر شهری دویدم

 ز نادانی بسی غربت کشیدم  ندانستم ز اول قدر آن شهر

Sefer ettim, her şehre koştum; aşk şehri gibi bir şehir görmedim ben. 

                                                
3 Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, XII, 163. 
Önceden o şehrin kadrini bilmedim de bilgisizlikten gurbet kahrını çok çektim ben.4 

 

1837/11-13 

 یا رب آرزوم شد شهر من و دیار من  خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

که ای خدا کو حشم و تبار  ناله کنان  این دل شهر رانده در گل تیره مانده

 من

 حمت شهریار من وان همه شهر یار منر  یا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی

Balçıktan yapılma ev nerede, can ve gönül evi nerede? Yarabbi, kendi şehrimi, diyarımı 

arzuluyorum. 

A gönül, şehirden sürülmüşsün, Allah’ım, nerede adamlarım, nerede soyum sopum diye 

feryatlar içinde kara topraklarda kalakalmışsın. 

Yarabbi, şehrime bir erişseydim de padişahımın acıyışını, o şehirdeki dostum olan canların 
tümünü bir görseydim.5 

2413/8 

 ببین ز خویش و هزاران چو خویش وارسته  بیا به شهر عدم درنگر در آن مستان 

Yokluk şehrine gel de sarhoşları seyret, kendilerinden de, kendileri gibi binlercesinden de 
kurtulanları gör.6 

2474/8 

باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در   خامش باش و بازرو جانب قصر خامشان
 دهی

Sus da gene susanların şehrine doğru git. Ey bir köye düşmüş adam, yine aşk şehrine doğru 
git.7 

2519/31 

و این اجزا در آمدشد مثال   دان سواد شهر نفس کلتو عقل کل چو شهری 
 کاروانستی

Sen akl-ı küll’ü bir şehir bil, halkı da nefs-i küll; şu parça-buçuk şeylerse bir kervan sanki.8 

2601/5 

                                                
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 237. 
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 121. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, III, 287. 
7 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 175. 
8 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 7. 
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Yokluk şehrine gel de sarhoşları seyret, kendilerinden de, kendileri gibi binlercesinden de 
kurtulanları gör.6

Sus da gene susanların şehrine doğru git. Ey bir köye düşmüş adam, yine aşk şehrine doğru 
git.7

Sen akl-ı küll’ü bir şehir bil, halkı da nefs-i küll; şu parça-buçuk şeylerse bir kervan sanki.8

Padişahı aşk olan şehir ne kadar da mutludur! O şehrin her mahallesinde bir meclis kurulur, 
her evinde bir düğün-dernek olur.9

Ey şehir, nasıl bir şehirsin ki her günün bayram senin; ey şehir, letâfetle mekânın zaman 
haline gelmiş.

Allah aşkının taht kurduğu yer gizli bir Bağdat’tır. Gönül de o yüzden Hemedan’lı olmuş, her 
şeyi bilir hale gelmiştir.10

6  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, III, 287.

7  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 175.

8  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 7.

9  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, II, 228.

10  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 68.

Önceden o şehrin kadrini bilmedim de bilgisizlikten gurbet kahrını çok çektim ben.4 

 

1837/11-13 

 یا رب آرزوم شد شهر من و دیار من  خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

که ای خدا کو حشم و تبار  ناله کنان  این دل شهر رانده در گل تیره مانده

 من

 حمت شهریار من وان همه شهر یار منر  یا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی

Balçıktan yapılma ev nerede, can ve gönül evi nerede? Yarabbi, kendi şehrimi, diyarımı 

arzuluyorum. 

A gönül, şehirden sürülmüşsün, Allah’ım, nerede adamlarım, nerede soyum sopum diye 

feryatlar içinde kara topraklarda kalakalmışsın. 

Yarabbi, şehrime bir erişseydim de padişahımın acıyışını, o şehirdeki dostum olan canların 
tümünü bir görseydim.5 

2413/8 

 ببین ز خویش و هزاران چو خویش وارسته  بیا به شهر عدم درنگر در آن مستان 

Yokluk şehrine gel de sarhoşları seyret, kendilerinden de, kendileri gibi binlercesinden de 
kurtulanları gör.6 

2474/8 

باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در   خامش باش و بازرو جانب قصر خامشان
 دهی

Sus da gene susanların şehrine doğru git. Ey bir köye düşmüş adam, yine aşk şehrine doğru 
git.7 

2519/31 

و این اجزا در آمدشد مثال   دان سواد شهر نفس کلتو عقل کل چو شهری 
 کاروانستی

Sen akl-ı küll’ü bir şehir bil, halkı da nefs-i küll; şu parça-buçuk şeylerse bir kervan sanki.8 

2601/5 

                                                
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 237. 
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 121. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, III, 287. 
7 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 175. 
8 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 7. 

Önceden o şehrin kadrini bilmedim de bilgisizlikten gurbet kahrını çok çektim ben.4 

 

1837/11-13 

 یا رب آرزوم شد شهر من و دیار من  خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

که ای خدا کو حشم و تبار  ناله کنان  این دل شهر رانده در گل تیره مانده

 من

 حمت شهریار من وان همه شهر یار منر  یا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی

Balçıktan yapılma ev nerede, can ve gönül evi nerede? Yarabbi, kendi şehrimi, diyarımı 

arzuluyorum. 

A gönül, şehirden sürülmüşsün, Allah’ım, nerede adamlarım, nerede soyum sopum diye 

feryatlar içinde kara topraklarda kalakalmışsın. 

Yarabbi, şehrime bir erişseydim de padişahımın acıyışını, o şehirdeki dostum olan canların 
tümünü bir görseydim.5 

2413/8 

 ببین ز خویش و هزاران چو خویش وارسته  بیا به شهر عدم درنگر در آن مستان 

Yokluk şehrine gel de sarhoşları seyret, kendilerinden de, kendileri gibi binlercesinden de 
kurtulanları gör.6 

2474/8 

باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در   خامش باش و بازرو جانب قصر خامشان
 دهی

Sus da gene susanların şehrine doğru git. Ey bir köye düşmüş adam, yine aşk şehrine doğru 
git.7 

2519/31 

و این اجزا در آمدشد مثال   دان سواد شهر نفس کلتو عقل کل چو شهری 
 کاروانستی

Sen akl-ı küll’ü bir şehir bil, halkı da nefs-i küll; şu parça-buçuk şeylerse bir kervan sanki.8 

2601/5 

                                                
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 237. 
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 121. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, III, 287. 
7 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 175. 
8 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 7. 

Önceden o şehrin kadrini bilmedim de bilgisizlikten gurbet kahrını çok çektim ben.4 

 

1837/11-13 

 یا رب آرزوم شد شهر من و دیار من  خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

که ای خدا کو حشم و تبار  ناله کنان  این دل شهر رانده در گل تیره مانده

 من

 حمت شهریار من وان همه شهر یار منر  یا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی

Balçıktan yapılma ev nerede, can ve gönül evi nerede? Yarabbi, kendi şehrimi, diyarımı 

arzuluyorum. 

A gönül, şehirden sürülmüşsün, Allah’ım, nerede adamlarım, nerede soyum sopum diye 

feryatlar içinde kara topraklarda kalakalmışsın. 

Yarabbi, şehrime bir erişseydim de padişahımın acıyışını, o şehirdeki dostum olan canların 
tümünü bir görseydim.5 

2413/8 

 ببین ز خویش و هزاران چو خویش وارسته  بیا به شهر عدم درنگر در آن مستان 

Yokluk şehrine gel de sarhoşları seyret, kendilerinden de, kendileri gibi binlercesinden de 
kurtulanları gör.6 

2474/8 

باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در   خامش باش و بازرو جانب قصر خامشان
 دهی

Sus da gene susanların şehrine doğru git. Ey bir köye düşmüş adam, yine aşk şehrine doğru 
git.7 

2519/31 

و این اجزا در آمدشد مثال   دان سواد شهر نفس کلتو عقل کل چو شهری 
 کاروانستی

Sen akl-ı küll’ü bir şehir bil, halkı da nefs-i küll; şu parça-buçuk şeylerse bir kervan sanki.8 

2601/5 

                                                
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 237. 
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 121. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, III, 287. 
7 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 175. 
8 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 7. 

Önceden o şehrin kadrini bilmedim de bilgisizlikten gurbet kahrını çok çektim ben.4 

 

1837/11-13 

 یا رب آرزوم شد شهر من و دیار من  خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

که ای خدا کو حشم و تبار  ناله کنان  این دل شهر رانده در گل تیره مانده

 من

 حمت شهریار من وان همه شهر یار منر  یا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی

Balçıktan yapılma ev nerede, can ve gönül evi nerede? Yarabbi, kendi şehrimi, diyarımı 

arzuluyorum. 

A gönül, şehirden sürülmüşsün, Allah’ım, nerede adamlarım, nerede soyum sopum diye 

feryatlar içinde kara topraklarda kalakalmışsın. 

Yarabbi, şehrime bir erişseydim de padişahımın acıyışını, o şehirdeki dostum olan canların 
tümünü bir görseydim.5 

2413/8 

 ببین ز خویش و هزاران چو خویش وارسته  بیا به شهر عدم درنگر در آن مستان 

Yokluk şehrine gel de sarhoşları seyret, kendilerinden de, kendileri gibi binlercesinden de 
kurtulanları gör.6 

2474/8 

باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در   خامش باش و بازرو جانب قصر خامشان
 دهی

Sus da gene susanların şehrine doğru git. Ey bir köye düşmüş adam, yine aşk şehrine doğru 
git.7 

2519/31 

و این اجزا در آمدشد مثال   دان سواد شهر نفس کلتو عقل کل چو شهری 
 کاروانستی

Sen akl-ı küll’ü bir şehir bil, halkı da nefs-i küll; şu parça-buçuk şeylerse bir kervan sanki.8 

2601/5 

                                                
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 237. 
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 121. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, III, 287. 
7 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 175. 
8 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 7. 

 هر کوی بود بزمی هر خانه بود سوری  ای شادی آن شهری کش عشق بود سلطان

Padişahı aşk olan şehir ne kadar da mutludur! O şehrin her mahallesinde bir meclis 

kurulur, her evinde bir düğün-dernek olur.9 

2634/4-6 

ای شهر مکان تو شد از لطف   ای شهر چه شهری تو که هر روز تو عید است
 زمانی

 بغداد نهان است وز او دل همدانی  شهری است که او تختگه عشق خدایی است

Ey şehir, nasıl bir şehirsin ki her günün bayram senin; ey şehir, letâfetle mekânın 

zaman haline gelmiş. 

Allah aşkının taht kurduğu yer gizli bir Bağdat’tır. Gönül de o yüzden Hemedan’lı 

olmuş, her şeyi bilir hale gelmiştir.10 

 

2. Bayındır yer anlamında şehir 

304/18 

 کی گذارم شهر و کی گیرم خراب  در شهرست بهر جغد منشاه 

Padişah şehirde, bir baykuş için nasıl olur da şehri bırakır, yıkık yerlere giderim?11 

1499/1 

 وگر شهری بدم ویرانه گشتم  بیا کز عشق تو دیوانه گشتم

Gel ki aşkından deli divane oldum, bir şehirdim, yıkıldım, virane oldum.12 

 

3. Şehrin kalabalık oluşu 

330/4 

 آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت  گفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد

Dedim ki: Şehrin kalabalığı arasında kim bulur beni? Sırların çokluğu içinde beni bulan, bulur 

beni.13 

4. Şehrin Güzelliği 

471/6 

                                                
9 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, II, 228. 
10 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 68. 
11 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 155. 
12 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 224. 
13 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 5. 
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9 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, II, 228. 
10 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 68. 
11 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 155. 
12 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 224. 
13 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 5. 
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2. Bayındır yer anlamında şehir

Padişah şehirde, bir baykuş için nasıl olur da şehri bırakır, yıkık yerlere giderim?11

Gel ki aşkından deli divane oldum, bir şehirdim, yıkıldım, virane oldum.12

3. Şehrin kalabalık oluşu

Dedim ki: Şehrin kalabalığı arasında kim bulur beni? Sırların çokluğu içinde beni bulan, bu-
lur beni.13

4. Şehrin Güzelliği

Aşk güzel bir şehir, fakat bütün bu yabancılar da ne? Böyle bir şehri korumak için hisar gerek, 
burç gerek.14

11  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 155.

12  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 224.

13  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 5.

14  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 325.
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2634/4-6 

ای شهر مکان تو شد از لطف   ای شهر چه شهری تو که هر روز تو عید است
 زمانی

 بغداد نهان است وز او دل همدانی  شهری است که او تختگه عشق خدایی است

Ey şehir, nasıl bir şehirsin ki her günün bayram senin; ey şehir, letâfetle mekânın 

zaman haline gelmiş. 

Allah aşkının taht kurduğu yer gizli bir Bağdat’tır. Gönül de o yüzden Hemedan’lı 

olmuş, her şeyi bilir hale gelmiştir.10 

 

2. Bayındır yer anlamında şehir 

304/18 

 کی گذارم شهر و کی گیرم خراب  در شهرست بهر جغد منشاه 

Padişah şehirde, bir baykuş için nasıl olur da şehri bırakır, yıkık yerlere giderim?11 

1499/1 

 وگر شهری بدم ویرانه گشتم  بیا کز عشق تو دیوانه گشتم

Gel ki aşkından deli divane oldum, bir şehirdim, yıkıldım, virane oldum.12 

 

3. Şehrin kalabalık oluşu 

330/4 

 آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت  گفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد

Dedim ki: Şehrin kalabalığı arasında kim bulur beni? Sırların çokluğu içinde beni bulan, bulur 

beni.13 
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kurulur, her evinde bir düğün-dernek olur.9 
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ای شهر مکان تو شد از لطف   ای شهر چه شهری تو که هر روز تو عید است
 زمانی

 بغداد نهان است وز او دل همدانی  شهری است که او تختگه عشق خدایی است

Ey şehir, nasıl bir şehirsin ki her günün bayram senin; ey şehir, letâfetle mekânın 
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Allah aşkının taht kurduğu yer gizli bir Bağdat’tır. Gönül de o yüzden Hemedan’lı 

olmuş, her şeyi bilir hale gelmiştir.10 

 

2. Bayındır yer anlamında şehir 

304/18 
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Padişah şehirde, bir baykuş için nasıl olur da şehri bırakır, yıkık yerlere giderim?11 

1499/1 
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 آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت  گفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد

Dedim ki: Şehrin kalabalığı arasında kim bulur beni? Sırların çokluğu içinde beni bulan, bulur 

beni.13 

4. Şehrin Güzelliği 

471/6 

                                                
9 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, II, 228. 
10 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 68. 
11 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 155. 
12 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VI, 224. 
13 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, VII, 5. 

حفظ چنین شهر را برج و بدن   همه اغیار چیستعشق که شهر خوشیست این 

 واجبست

Aşk güzel bir şehir, fakat bütün bu yabancılar da ne? Böyle bir şehri korumak için hisar gerek, 

burç gerek.14 

523/4-5 

خانه ش بده بادا که او بر شهر   من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری

 ما عاشق نشد

ای وای آن مسی که او بر   ماهی که او پیوسته بر خشکی فتدای وای آن 

 کیمیا عاشق نشد

Ben dün, bu şehrin kapısında toplanan bir bölük periden duydum, bizim şehrimize âşık 

olmayana köyden ev verin, diyorlardı. 

Daima kuru toprağa düşen balığa yazık, kimyaya aşık olmayan bakıra yazık.15 

C. Fîhi Mâ Fîh’de Şehir Ve Şehirlilik 

49. Bölüm: 

 و لیس یَفُوتُها اِلَّا الکرام  بِلادٌ ما اردتَ وجدتَ فیها
Öylesine şehirler ki dilediğini bulursun o şehirlerde; 

Yok yok, herşey var; ancak ulu kişiler yok. 

Bir şehir ki orda güzel yüzlülerden, tatlardan, insanı iştaha getiren, özendiren şeylerden çeşit-

çeşit bezentilerden ne dilersen bulursun orada; ancak akıllı birini aradın mı, bulamazsın o 

şehirde. Ne olurdu, bunun tersi olsaydı. O şehir insanın varlığıdır. O varlıkta binlerce hüner 

olsa da o anlam olmasa o şehrin yıkılması daha yeğ. Fakat o anlam olsa da görünüşte bir 

süspüs olmasa hiçbir korku yok; o, her zaman mâmur gerek.16 

Bir köylü şehre geldi, bir şehirliye konuk oldu. Şehirli ona helva getirdi. Köylü, iştahla yedi. 

Sonra da a şehirli dedi, ben gece-gündüz havuç yemeye alışmıştım; şimdi helvayı tattım, 

havucun tadı gözümden düştü. Her zaman helva da bulamam; elimde bulunandan gönlüm 

soğudu; ne yapayım ben şimdi? Köylü helvayı tattı ya, artık şehre kapılır; çünkü şehirli, 

gönlünü çaldı onun; çâresiz o da gönlün peşine düşer, gelir.17 

 

D. Mektûbât Ve Mecâlis-İ Seb’a’da Şehir Ve Şehirlilik 

                                                
14 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 325. 
15 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, I, 62. 
16 Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 170. 
17 Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 171. 

حفظ چنین شهر را برج و بدن   همه اغیار چیستعشق که شهر خوشیست این 

 واجبست

Aşk güzel bir şehir, fakat bütün bu yabancılar da ne? Böyle bir şehri korumak için hisar gerek, 

burç gerek.14 
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خانه ش بده بادا که او بر شهر   من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری

 ما عاشق نشد

ای وای آن مسی که او بر   ماهی که او پیوسته بر خشکی فتدای وای آن 

 کیمیا عاشق نشد

Ben dün, bu şehrin kapısında toplanan bir bölük periden duydum, bizim şehrimize âşık 

olmayana köyden ev verin, diyorlardı. 

Daima kuru toprağa düşen balığa yazık, kimyaya aşık olmayan bakıra yazık.15 

C. Fîhi Mâ Fîh’de Şehir Ve Şehirlilik 

49. Bölüm: 

 و لیس یَفُوتُها اِلَّا الکرام  بِلادٌ ما اردتَ وجدتَ فیها
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Yok yok, herşey var; ancak ulu kişiler yok. 
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çeşit bezentilerden ne dilersen bulursun orada; ancak akıllı birini aradın mı, bulamazsın o 

şehirde. Ne olurdu, bunun tersi olsaydı. O şehir insanın varlığıdır. O varlıkta binlerce hüner 

olsa da o anlam olmasa o şehrin yıkılması daha yeğ. Fakat o anlam olsa da görünüşte bir 

süspüs olmasa hiçbir korku yok; o, her zaman mâmur gerek.16 

Bir köylü şehre geldi, bir şehirliye konuk oldu. Şehirli ona helva getirdi. Köylü, iştahla yedi. 

Sonra da a şehirli dedi, ben gece-gündüz havuç yemeye alışmıştım; şimdi helvayı tattım, 
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D. Mektûbât Ve Mecâlis-İ Seb’a’da Şehir Ve Şehirlilik 

                                                
14 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 325. 
15 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, I, 62. 
16 Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 170. 
17 Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 171. 
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Ben dün, bu şehrin kapısında toplanan bir bölük periden duydum, bizim şehrimize âşık ol-
mayana köyden ev verin, diyorlardı.

Daima kuru toprağa düşen balığa yazık, kimyaya aşık olmayan bakıra yazık.15

5. Fîhi Mâ Fîh’de Şehir ve Şehirlilik

Öylesine şehirler ki dilediğini bulursun o şehirlerde;

Yok yok, herşey var; ancak ulu kişiler yok.

Bir şehir ki orda güzel yüzlülerden, tatlardan, insanı iştaha getiren, özendiren şeylerden 
çeşit-çeşit bezentilerden ne dilersen bulursun orada; ancak akıllı birini aradın mı, bulamaz-
sın o şehirde. Ne olurdu, bunun tersi olsaydı. O şehir insanın varlığıdır. O varlıkta binlerce 
hüner olsa da o anlam olmasa o şehrin yıkılması daha yeğ. Fakat o anlam olsa da görünüşte 
bir süspüs olmasa hiçbir korku yok; o, her zaman mâmur gerek.16

Bir köylü şehre geldi, bir şehirliye konuk oldu. Şehirli ona helva getirdi. Köylü, iştahla yedi. 
Sonra da a şehirli dedi, ben gece-gündüz havuç yemeye alışmıştım; şimdi helvayı tattım, 
havucun tadı gözümden düştü. Her zaman helva da bulamam; elimde bulunandan gönlüm 
soğudu; ne yapayım ben şimdi? Köylü helvayı tattı ya, artık şehre kapılır; çünkü şehirli, gön-
lünü çaldı onun; çâresiz o da gönlün peşine düşer, gelir.17

6. Mektûbât ve Mecâlis-İ Seb’a’da Şehir vVe Şehirlilik
Hz. Mevlânâ’nın yazdığı mektuplardan oluşan Mektûbât’ta şehir ve şehirlilikle ilgili bir ba-
his bulunmamasına rağmen, yazılan mektupların büyük bir çoğunluğunun II. İzzeddin 
Keykâvus, Celâleddîn-i Müstevfî, Ekmeleddîn Tabîb, Nâib Emînüddîn Mîkâîl, Fahreddîn 
Ali Sâhib-Atâ, Bedreddîn Gühertaş, Kadı İzzeddîn, Kadı Ekmeleddîn, Mecdüddîn Atabek, 
Muînüddîn Süleyman Pervâne, Mühezzebüddîn Emîr, Nûreddîn Caca gibi devlet ricâli ve 
âlim kişilere yazılması şehir ve şehirliliğin değerini göstermesi açısından önemlidir.

Mecâlis-i Seb’a ise Hz. Mevlânâ’nın değişik zamanlarda kürsüden verdiği yedi vaazdan oluş-
maktadır. Bu eserde bahsedilen konular genellikle iman esasları, tasavvufî konular ve pey-
gamberimizin mûcileridir.

Sonuç
Bulunduğu ve yaşadığı çevrenin, insana olumlu ya da olumsuz etki ettiği bir gerçektir. Köy-
ler, insanlara sınırlı ekonomik ve sosyal imkânlar sunabilirken şehirlerdeki imkânlar daha 
geniştir. 

Hz. Mevlânâ’nın köylülük ve şehirlilik kavramlarına bakış açısı, diğer konulara bakış açısından 

15  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, I, 62.

16  Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 170.

17  Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 171.

حفظ چنین شهر را برج و بدن   همه اغیار چیستعشق که شهر خوشیست این 

 واجبست

Aşk güzel bir şehir, fakat bütün bu yabancılar da ne? Böyle bir şehri korumak için hisar gerek, 

burç gerek.14 

523/4-5 

خانه ش بده بادا که او بر شهر   من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری

 ما عاشق نشد

ای وای آن مسی که او بر   ماهی که او پیوسته بر خشکی فتدای وای آن 

 کیمیا عاشق نشد

Ben dün, bu şehrin kapısında toplanan bir bölük periden duydum, bizim şehrimize âşık 

olmayana köyden ev verin, diyorlardı. 

Daima kuru toprağa düşen balığa yazık, kimyaya aşık olmayan bakıra yazık.15 

C. Fîhi Mâ Fîh’de Şehir Ve Şehirlilik 

49. Bölüm: 

 و لیس یَفُوتُها اِلَّا الکرام  بِلادٌ ما اردتَ وجدتَ فیها
Öylesine şehirler ki dilediğini bulursun o şehirlerde; 

Yok yok, herşey var; ancak ulu kişiler yok. 

Bir şehir ki orda güzel yüzlülerden, tatlardan, insanı iştaha getiren, özendiren şeylerden çeşit-

çeşit bezentilerden ne dilersen bulursun orada; ancak akıllı birini aradın mı, bulamazsın o 

şehirde. Ne olurdu, bunun tersi olsaydı. O şehir insanın varlığıdır. O varlıkta binlerce hüner 

olsa da o anlam olmasa o şehrin yıkılması daha yeğ. Fakat o anlam olsa da görünüşte bir 

süspüs olmasa hiçbir korku yok; o, her zaman mâmur gerek.16 

Bir köylü şehre geldi, bir şehirliye konuk oldu. Şehirli ona helva getirdi. Köylü, iştahla yedi. 

Sonra da a şehirli dedi, ben gece-gündüz havuç yemeye alışmıştım; şimdi helvayı tattım, 

havucun tadı gözümden düştü. Her zaman helva da bulamam; elimde bulunandan gönlüm 

soğudu; ne yapayım ben şimdi? Köylü helvayı tattı ya, artık şehre kapılır; çünkü şehirli, 

gönlünü çaldı onun; çâresiz o da gönlün peşine düşer, gelir.17 

 

D. Mektûbât Ve Mecâlis-İ Seb’a’da Şehir Ve Şehirlilik 

                                                
14 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, IV, 325. 
15 Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr, I, 62. 
16 Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 170. 
17 Ahmed Avni Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 171. 
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farklı olmayıp din ve tasavvuf kaynaklıdır. Din ve tasavvufu öğrenme, yaşama ve başkalarına 
öğretme imkânı şehirlerde daha fazladır. Zira şehirlerde dinî konuları iyi bilen birçok insan 
bulup onlardan ders alma imkânı bulunmakta, köylerde ise bulunmamaktadır. Bu dünyaya 
geliş amacımız öbür dünyayı kazanmak için doğru işler yapmak olduğuna göre bu işlerin ne-
ler olduğu ve nasıl yapılacağı sadece şehirde yaşayan âlim ve mutasavvıflardan öğrenilebilir. 
Bu nedenlerle Hz. Mevlânâ şehir hayatını tercih etmiş ve övmüş, köy hayatını ise yermiştir.
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Bir Şehir Yazarı Olarak Çaylâk Mehmed 
Tevfik Efendi’nin Gözüyle Bir Şehrin 
Eğlence ve Kültür Hayatı

Nurcan Şen 

Yrd. Doç. Dr. , Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Şâir, mizah yazarlarından “Çopur Tevfik” adıyla bilinen Mehmed Tevfik Efendi, yakın tarih 
Türk basın ve kültür tarihinin önemli yazarları arasındadır. Asıl şöhretini 1 Şubat 1876’da 
yayın hayatına başlayan “Çaylâk” adındaki mizah gazetesini çıkardıktan sonra kazanmıştır. 

Türkiye’de ilk mizah gazetelerinden biri olan “Çaylâk”ı çıkardığı için önceleri “Çaylâkçı Tev-
fik” olarak, daha sonra da “Çaylâk Tevfik” olarak anılmıştır. Ancak, Çaylâklığı daha öncelere 
dayanır. Rivayete göre Mehmed Tevfik Efendi, iki yaşında küçük bir çocukken bir çaylağın 
saldırısına uğrar. Üzerine giydiği kıpkırmızı bir fistanla bahçede oynarken, bu renge musallat 
olan bir çaylak mini mini Tevfik’in elbisesini paramparça eder. Bu olay daha o zamandan şu-
urunun altına yerleşir ve daha sonraki yıllarda çıkardığı mizah gazetesine bu adı vermekten 
kendini alamaz. Tevfik Efendi’nin - Çaylâk ile olan macerası bununla da bitmez. Ne garip bir 
tesadüftür ki, bu saldırgan kuş onun cenazesine de musallat olur. Bütün ömrünü Çamlıca’da 
geçiren Mehmed Tevfik Efendi yine orada 1892’de ölür ve Çamlıca’da “Yalnızselvi” semtin-
deki Çakaldağı Mezarlığı’na defnedilir. Ancak ölü tam gömüleceği sırada ortalık birden bire 
karışır. Cemaat “Vurun, tutun kaçıyor!” diye bağrışmaya başlar. Cenazede bulunanların kimi 
bastonunu fırlatır, kimi havaya taş atar. Çünkü aniden ortaya çıkan bir çaylâk gelir, cenazenin 
erkek olduğunu belirtmek üzere tabutun baş tarafına konan ciğer rengindeki fesi pençesine 
takıp havalanır. İşte cemaatin öfkelenmesine sebep olan hâdise budur.

Mehmed Tevfik’in ilk eserini Mir’at sahibi Mustafa Refik Bey’in iki ciltlik Letâif-i İnşâ’sınızeyledip 
altı cilde çıkarmasıyla kaleme almıştır. Âhî Hasan’ın Hüsnü Dil adlı mesnevîsini önce tefrika 
edip sonra kitap olarak basar. Osmanlı müelliflerinden Hasan Kâfî Akhisârî’ninsiyasetnâmeyi 
andıran eserinisadeleştirerek yayımlar. Bu hazırlık döneminin ardından Müellifin önem-
li eserlerinden olan“Kâfile-i Şuarâ” (Şairler Kafilesi) adlı eseri bir şairler tezkiresidir. Meh-
med Tevfik Efendi “Bu Demm” ve “Letâif-i Nasreddin” (Nasreddin Fıkraları) adlı kitapların-
da 200’e yakın Nasreddin Hoca fıkrasını toplar. İstanbul’da 1301/1883 yılında basılan “Bu 
Âdem”Mehmed Tevfik’in en sevilen ve benimsenen eserlerinden biri olur. Kitap “Bu âdem” 
diye başlayan mizahî fıkraları ihtiva eder. Kitap gördüğü rağbet dolayısıyla bir yıl sonra ikin-
ci kez basılır ve Alman Theodor Menzel tarafından da Almanca’ya çevrilir. 1885’te basılan 
“Hazîne-i Letâif”(Fıkralar Hazinesi) ise 637 fıkradan oluşmaktadır. Letâif-i Hikâyât ve Gardib-i 
Rivâyât adlı eserlerinde ise hepsi yerli hayatla ilgili küçük hikâyeler mevcuttur. Âsâr-ı Perişan; 
Türk edebiyatından seçme metinler olarak 1881 de yayına başlamış, ancak, altı cüz çıka-
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rılabilmiş bir eserdir. Nevâdirü’z-zerâif (1883),Tahrîc-i Hârâbat; Ziya Paşa’nın Harâbât’ındaki 
Osmanlı şairlerine ait şiirlerden seçme beyitlerin kafiye sırası ile bir araya getirildiği bir anto-
lojidir. Meşâhir-i Osmâniyye Terâcim-i Ahvâl-i Kapudân-ı Derya Meşhur Gazi Hayreddin Paşa 
Barbaros: (İstanbul 1877/1293). Târih veya Sene 1171 Cinayetleri: Usûl-iİnşâ ve Kitabet I, II: 
Levâmiu’n-NûrMehmedTefik’in diğer kitapları arasındadır. 

Mehmed Tevfik’in bütün bu eserlerinde Osmanlı coğrafyasına ve bu coğrafyada yaşayan 
insanın gündelik hayatına ait geniş malumatlar bulunur. Onun çalışmalarındaki bu malu-
matların içinde çok ciddi tarihî bilgilere rastlanmasına rağmen yine de bu bilgiler bir tarih 
çalışmasındaki gibi gündelik hayatın espirisinden arınmış şekilde sunulmaz. Bu nedenle 
Mehmed Tevfik’in çalışmaları hem siyasî tarih çalışmalarından hem de gündelik hayatı an-
latan toplumsal tarih çalışmalardan ayrılır. Böylesine bir ayrımın en önemli sebebi Mehmed 
Tevfik’in eserlerindeki tarihî ve gündelik hayata ait bilgi ve malumatların komik edebî türler-
de olduğu gibi bir espiriyle sunulmasıdır. Metinlerine yerleştirdiği espiri onun anlatımlarını 
çift katmanlı bir yapıya ulaştırır. Bu çift katmanlılıkta bilgi ve malumatlar temel anlatıda iler-
lerken espiri onun üstündeki bir anlatıda yer alarak her defasında metni tekrar tekrar okutur, 
metne geri dönüşü sağlar. 

Böylelikle Mehmed Tevfik’in anlatımı metin okuma ihtiyacının ve mecburiyetinin yanında 
bir artı keyfi ve zevki de ortaya çıkarır. İşte onun metinlerini okutan bu artı keyif ve zevktir ki 
maalesef ister siyasî isterse gündelik hayatı anlatsın bu artı keyif tarih çalışmalarında bütü-
nüyle budanır. 

Bütün bu nedenlerle Mehmed Tevfik’in kaleminden Ramazan Geceleri’ni okuduğunuzda 
perhiz ve acı çekerek arınmanın ertelendiği ve ibadetin sert ve katı çehresinin meşru da-
iredeeğlence ve zengin yaşam çeşitliliğiyle askıya alındığı görülür. Yine onun “Tandırbaşı” 
sohbetlerini okuduğunuzda insanları bir araya toplayan etkenin insan ilişkilerinden kaynak-
lanan bir sıcaklık olduğu görülür. Helva Sohbetleri’nde ise aslında insanları bir araya getiren 
tatlı yiyecekler değildir, bu sohbetlere tadını veren insanların bir araya gelişidir. Bu noktada 
ortaya konan “tatlı”nın insanların birbiriyle olan sıkı ve samimi ilişkilerinin metaforu oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mehmed Tevfik’in kaleminden anlatılan Kâğıthane gezileri 
insanın parçası olduğu doğayla iç içe yaşamanın zevkini tattığını çok net bir şekilde hisset-
tirir. Bu geziler her ne kadar kültürel alanda yaşayan insanın doğadan koptuğunu gösterirse 
de insanlar adeta bu gezilerde kopup yabancılaştığı doğaya dönme arzusunu yenileyerek 
başarmaya çalışırlar. Mehmed Tevfik “İstanbul Akşamcıları”nı işlediği metinlerde ise insanın 
suçlu altben-İd ile cezalandırıcı Süperego-Üstben arasına sıkışmadan şiddeti nasıl aştığını 
veya yaşamın ağırlığına karşı nasıl yanılsamacı bir dünyada kurarak altben-İd alanında kal-
dığı çok net görülür. 

Mehmed Tevfik’in bu metinlerinde, yaşamın yasa ve yasağa dayalı yüce ve soyut tarafıyla 
hazza ve arzuya dayalı sıradan yönü iç içe görülür. Bunun nedeni ise yazarın hem klâsik şiir 
gibi üst tabakaya mensup şiiri hem de halkın beğendiği çöğür şairlerin manzumelerini ve 
bu iki kesimin gündelik ve eğlence hayatını eserlerinde birarada işlemesidir. Zaten Osmanlı 
edebiyatında 18. yüzyılda birbirine yaklaşan her iki edebî zümrenin eserlerinin yakınlaşması 
Mehmed Tevfik’in yaşadığı dönemde de devam eder. 

19. yüzyıl Türkiyesinin kültür ve eğlence hayatını, gelenek ve göreneklerini bizzat 
meyhânelerde, kahvehânelerde, entelektüel ve avam meclislerinde yakından inceleme fır-
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satı bulmuş ve bu gözlemlerini 1299 yılında “İstanbul’da Bir Sene”adlı kitabında toplamıştır. 
Kitabın giriş bölümünde yazar, zaman değiştikçe bir şehrin kültürel ve toplumsal hayatının 
değişmekle kalmadığını, bu hayata ait önemli davranış kalıplarıyla somut kültürel mirasın 
da yok olduğunu belirtir. Bu nedenle Mehmed Tevfik şehir tarihi yazarının bu değişen ve 
yok olan davranış ve somut kültür nesnelerini kaydetmekle yaşatılabileceğinin altını çizer. 

“Bu eser değersizliğiyle beraber birçok millî letâif ve hikâyâtışâmil olmakla edebiyât-ı Osmaniy-
yenin bir kısmına dâhil olabilir. Millî letâif ve hikâyât tabirimizden ahlak-ı Osmâniyyeyemuvâfık 
yeniden hikâye tertîb ve tasviri anlaşılmasın, zira bu iktidarımızın haricindedir. Tahrîr ve tasvir 
edeceğimiz âdât ve ahlâk-ı kadîme-i eğlence kısmına âid şeylerdir ki teceddüd-i etvâr-ı zamânile 
mahv olup gittiğini görüyoruz.”1

Aslında bir şehir hayatına ait kültürel hayatı ve bu hayatın davranış kalıpları ve nesnelerini 
kaydetmek zaman karşısında değişmezliği yakalamaktır. Bu değişmezlik de ölümsüzlüğü 
imler. Bu nedenle şehir tarihini yazan şehrin kültürel hayatını zaman karşısında ölümsüz-
leştirir. 

Mehmed Tevfik, İstanbul’da dört mevsim yaşanmasına rağmen, mevcut dönemde İstanbul 
halkının yılı, yaz ve kış diye ikiye ayırdığını belirtiyor. Bu nedenle kendisinin de bu ayrıma 
uyarak, eserini iki bölüm hâlinde hazırladığını, her bölümdeher bir ayın özelliğini anlataca-
ğını, dolayısıyla altı ayı ayrı birer kitapla anlatacağını ve bu kitapların ise altısının bir bir cilt 
olacağını dile getirir. Ne yazık ki, bu plân tam anlamıyla gerçekleşmez. Çünkü yazar, “Tandır-
başı”, “Helva Sohbeti”, “Kâğıthâne”, “Ramazan Geceleri” kitaplarını 1299 tarihinde “İstanbul 
Akşamcıları” başlıklı kitabını ise 1300 tarihinde yayımlar. 

Yazar, yayım tarihleri ve başlıkları farklı olan bu kitapları İstanbul’da Bir Sene üst başlığı altın-
da toplar. Bu üst başlık altında bir araya getirilen beş kitabın İletişim Yayınları tarafından ya-
pılan Latin harflerine aktarım baskısında beş kitap İstanbul’da Bir Sene başlığını taşıyan kita-
bın iç bölümleri olarak verilmiştir. Böyle nakledilince de kitabın adı İstanbul’da Bir Sene olur-
ken beş kitap da iç başlıklar haline gelmiştir. Ama her nedense İstanbul’da Bir Sene ismiyle 
aktarılan kitabın içinde beş kitabın farklı orijinal kapakları konulmuştur. Bu da gösteriyor ki 
Mehmed Tevfik’in kaleme aldığı İstanbul’da Bir Sene adlandırması bütün bir kitap değil bir 
cildin üst başlığıdır. Diğer beş kitap ise ayrı ayrı birer kitaptır. Bunun en önemli göstergele-
rinden biri beş kitabın her birinin sayfa numaralarının birbirinin devamı değil yeniden başla-
masıdır. Hâlbuki bu kitabın Latin harflerine aktarılan baskısında başlıkların arkasında gelen 
sayfa numaraları birbirinin devamıdır. Bahsi geçen beş kitabın İstanbul’da Bir Sene başlıklı 
kitabın bölümleri olmadığının bir diğer göstergesi ise bu kitapların farklı baskı tarihleridir. 

Bu kitapta Mehmed Tevfik İstanbul’da mevcut dönemin unutulmaya yüz tutmuş bir kısmı da 
unutulmuş yaşam tarzını, halk gelenek ve göreneklerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak 
istemiştir. İstanbul folkloru ve halk edebiyatı açısından oldukça önemli olan eser Mehmed 
Tevfik’in dikkatleri ile derlenerek bir araya getirilmiştir.

Birinci kitap olan Tandırbaşı Süleyman Ağa’nın tanıtımıyla başlar.  Süleyman Ağa “Devr-i 
sâbıkda” uzun yıllar terâzicibaşılık memuriyetinde bulunmuş Eyüp semtinin önemli kişileri 
arasındadır. Bu kitabın en önemli özelliklerinden biri kitapta çizilen portrelerin yakın çev-
reden seçilmesi ve bunların çiziminde gösterim imgelerine değil de benzetmelerle klâsik 

1  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-Birinci Ay- Tandırbaşı, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s.3.
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anlatım tekniğinin kullanılmış olmasıdır.

“Terazicibaşıların “vazifesi evzân ve ekyâlintâmmü’l-ayar olmasına nezâret etmek idi ki şimdi 
bu nezâret şehremânetinde damga idâresineâiddir. Bu memuriyetde bulunanlar esnafın kullan-
dıkları terâzi, dirhem, kantar, kile, endâze, arşunmisüllümakadirenezâret etmek münâsebetiyle 
memleketin üçüncü dördüncü derecelerde zâbiti. Süleyman Ağa ise memleketin kantarı belinde 
bir zâbiti olduğu gibi evinin erkeği, ailesinin sahîhan reisi idi.”2

Süleyman Efendi’nin konağı çok kalabalıktır. Bir yalı görünümündeki konağa İncili Hanım 
gelerek Tandırbaşı sohbetlerinde masal ve hikâyeler anlatır. İncili Hanım, Kasımpaşa’da Ku-
laksız semtinde kalyon kâtiplerinden Mezâkî Efendi’nin kerimesi Mahdume Hanımdır. Ma-
sal okumaya dinlemeye ve anlatmaya çok meraklıdır. O ailesinin ve eşinin vefatından sonra 
ailesinden kalan ne var ise satıp parayı da mücevhere çevirerek Süleyman Ağa konağına 
yerleşir. Herşeyi mücevhere çevirdiği için ona İncili Hanım da denir. İncili Hanım Süleyman 
Ağa hânesinde yaşayanlardan biri gibi olur.  

Süleyman Ağa’nın eşi, zevcinin vefatından dolayı acılı bir kadın olduğu için Mahdumeanlat-
tığı hikâye ve masallarla onun hem eğlencesi hem de dert ortağı olur. Hanım her gece ev 
halkını ve misafirleri toplayıp İncili Hanım’a masal hikâye anlattırıp tekerlemeler söylettirerek 
hâne halkının hoş vakit geçirmesine vesile olur. İstanbul’da genellikle kânûn-ı evvelin birin-
ci gecesinde harem dairelerinde tandırbaşı âlemleri başlar. Süleyman Efendi’nin hânesinde 
de öyle olur:“Malûm a! Kadınlar kış mevsiminin bürûdetli ve karlı gecelerinde tandırın etrafına 
dizilip de hararet vücudlarına yayılarak bir kere çenelere çeki düzen verdiler mi? Artık saçmanın 
bini bir pâreye!”3

Karlı ve soğuk geceler bir tandırın etrafına hanımlar dizilir. Böylelikle sohbet âlemleri başlar. 
Kadınlar akıllarına ne gelirse konuşur. Dedikodu yapar eğlenir. İstanbul’un kış geceleri eğ-
lencelerinden tandırbaşı sohbetleri de kitabta şu ifadelerle nakledilir:

“Bir familyanın küçüklü büyüklü tandırbaşındamakâm-ı mahsuslarına göre oturup da tan-
dırın üzeri envâ-i yemişler ve boza bardakları, leblebi tası ile donatılarak gençler tek mi çift mi 
ve buna mümâsil oyunlar eğlenceler tertîb etmeleri ve bir tarafdan ihtiyar kadınların masal ve 
hikâye nakilleri gerçekden görülecek âlemlerden sayılabilir.”4

İnsanlar yaşlarına ve konaktaki konumlarına göre tandırın etrafına dizilirler. Ve tandırın üze-
rine yerleştirilen yiyecek ve içecekleri yiyip içerken oyunlar oynar eğlenceler tertip ederler. 
Süleyman Ağa ailesi de kış gecelerinde bu âlemleri yapmaktadır. İçinde bulunulan zaman 
kışın en şiddetli zamanlarından olan kânun-ı evvel içerisinde bir gecedir. Bu nedenle dışarı-
daki atmosfer ile b anlatılan masaldaki çevrenin neredeyse birbirleriyle özdeşleştiği görülür. 

“Hanımlar yemekten kalkıp tandırbaşında henüz kahve fincanlarını ellerinden bırakmış, sofa-
daki saat de biri çalmış idi. Hava birdenbire karayele çevirip sulu sepken yağmaya ve biraz sonra 
kuşbaşı kar düşmeğe başladı. Rüzgârın şiddetinden Bahariye yolundaki mezarlıkların servilerin-
de hâsıl olan çatırtılardan başka ses sedâişitilmez oldu. El ayak çekildi. Ortalığa birvahşet çöktü. 
Havanın bu derece şiddet ve zulmeti zaten mağmûm olan gönüllere bir kat daha îrâs-ı kasvet 

2  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-Birinci Ay- Tandırbaşı, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s.  5-6.

3  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-Birinci Ay- Tandırbaşı, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s. 11.

4  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-Birinci Ay- Tandırbaşı, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s. 12-13.
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etmek”tedir.5

Süleyman Ağa’nın eşi ve kızı bu kasvetli havanın dağılması için İncili Hanım’dan uzun bir 
masal anlatmasını isterler. İncili Hanım da hemen bir masal anlatmaya başlar. İncili Hanım 
naklettiği hikâyelerin çoğunluğu için masal demeyi tercih eder.

Bu masallarda anlatımın“Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde ba-
bam benim babam iken ben babamın kızı idim, babam benim oğlum oldu ben babamın anası. 
Ârif olan ancak bilir nedir bunun mânâsı!”6 ifadeleriyle başlaması aslında bu masalların anla-
tılma nedenini de ortaya koyar. Masalın bu giriş cümlelerinde her türlü rasyonel zaman ve 
mekânın deforme edildiği görülür. Bunun nedeni ise sert katı gerçekliğin sınırlarını gevşet-
mektir. Böylelikle somut bir zaman ve mekân algısı soyutlanmış olur. Sözel kültür ortamında 
masalların böylesine gerçeği yıpratması aslında yaşamın ve yaşamın varolduğu gerçek dün-
yanın sınırlarının silinmesinden dolayı sonsuzluğa yönelme arzusunu dile getirir. 

İstanbul’da Bir Sene’nin ikinci kitabının başlığı Helva Sohbeti’dir. Helva Sohbeti o dönemde 
İstanbul eğlence hayatının en önemli etkinlikleri arasında yer alır. Uzun kış geceleri İstanbul 
halkının büyük kısmı helva sohbetiyle vakit geçirmeyi sever. Helva sohbetinin tanıtımı ki-
tapta şu ifadelerle aktarılır:

“Böyle cemiyetler haftada bir veya iki gece akd edilir. Ekser tatil gecelerine tesâdüf ettirilir. Erkân-ı 
cemiyet münâvebe ile helva sohbetleri tertîbini evvelce beyinlerinde karar verir ise de falan gece 
falan zât yapsın diye tâyîn-i şahıs etmezler. Aşağıda yazılacağı vech ile anında kâidesi vardır. 
Böyle cemiyetler tertîbindenmaksadakrânü emsâl bir yere toplanıp kışın uzun gecelerini eğlence 
ile geçirmektir.

O geceler mûtâddanüç beş saat ziyâde oturulduğundan sabaha yakın biraz yiyecek yemek tabiî 
olmakla Avrupa suârelerindesupe dedikleri gece taâmı gibi Türkiye helva sohbetlerinde dahi ge-
celeri gece taâmıcemiyyetin mütemmimi olarak gâziler helvası ya irmik helvası ve yanında envâi 
turşu çıkarıldığından bu cemiyyetlere (helva sohbeti) nâmı ondan kalmıştır.”7

Helva sohbetlerinin de çeşitleri ve dereceleri vardır. Ev sahibinin gelir düzeyine göre helva 
sohbetleri nitelik bakımdan değişikliğe uğrar. Bu sohbetlerde yer yer meddah bulunur ve 
taklitler yapılır. Bütün bu değişikliklere rağmen değişmeyen tek şey vardır oda sohbetlerde 
helvanın bulunmasıdır. 

“Helva sohbetleri derecât-ı muhtelifede olup eğlencesi, verilecek taâmısâhib-i cemiyyetin serveti 
ve derece-i kudretiyle mütenâsibtir. Bazen öyle cemiyyet olur ki âdeta düğünden geri kalmaz. 
İnce saz. Mukallid. Meddah. Nekre-gûzevâtcelb olunur, âlîziyâfetverilir. Oyunların envâıicrâ edi-
lir. Fakat ziyâfet ne kadar âlî olursa olsun helva yapılmak şart. Büyücek cemiyetlerde süt ile irmik 
helvası yapılır ise de ale’l-ekser gâzileri helvası tabh edilir. Bu gâziler helvası un, yağ, şeker ile 
basılır. Miyânesi gelip gelmediği bilinmek için içine birkaç tane bâdem atılır.”8

Helva sohbetleri çok kalabalık olduğunda gaziler helvası yerine hazmı daha kolay olan irmik 
helvası yapılarak dağıtılır. Bu toplantı kimin evinde düzenlenirse o gece yatsı namazından 

5  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-Birinci Ay- Tandırbaşı, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s.13.

6  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-Birinci Ay- Tandırbaşı, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s. 13.

7  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-İkinci Ay- Helva Sohbeti, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299a, s. 4-5.

8  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-İkinci Ay- Helva Sohbeti, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299a, s. 5.
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sonra mahalle kahvesinde toplanıp birer kahve içilir sonra da hep beraber “mahall-i cemiye-
te” giderler. Mahallenin ihtiyarları ve mûteberânı bir odaya, gençleri başka bir odaya alınır. 
Gençler ayrıldıkları odada çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirirler. Çocuklar içinse bu büyük 
bir eğlence fırsatıdır.

Helva sohbetlerinde yüzük, değirmen, tura, lep oyunları oynanır. Özellikle durûb-ı emsâl 
(atasözleri) söylenir. Ve arada gençlerin güzel sesli olanları şarkı ve türküler söyleyerek ge-
ceye renk katarlar. Kitapta daha sonra oyunların tanıtımına geçilir. Helva sohbetlerinde oy-
nanan başlıca oyunlar şunlardır: Yüzük oyunu, Lep oyunu, Değirmen oyunu, Tura oyunudur. 

Helva sohbetlerinde insanlar her ne kadar bir araya gelseler de bu sohbetleri yönlendirecek 
ve reklendirecek simalar aranır. Mevcut dönemde bu sohbetlerin önemli isimlerinden birisi 
Hafız Efendi diğeri ise Mürekkepçi İzzet Efendidir. İstanbul eğlencelerinde helva sohbetle-
rinde aranan nüktedan Hafız Efendi ile Mürekkepçi İzzet aynı yaşlardadırlar ve dükkân kom-
şusudurlar. İzzet’in muzipliği ve fıkraları oldukça meşhurdur. Özellikle Hafız ile olan latîfeleri 
de çoktur. Onlarla ilgili olarak Mehmed Tevfik’in anlattığı şu küçük hikâye oldukça ilginçtir:

Yazın şiddetli zamanlarına tesâdüf eden bir bayram için Hâfız Efendi bir kat elbise alır. Mâlum 
a o zaman fes yok, başa konulan hep kavuk sarık. İzzet güzel sarık sararmış. Hâfız Efendi 
kavukla sarığı bayrama üç gün kalarak getirip İzzet’e verir ve güzelce bir sarık sarmasını rica 
eder.  İzzet gider biraz ciğer alır ince ince kıyar ve kavuğun dikişlerini sökerekpamuğunun 
arasına ciğer kıymıklarını güzel bir şekilde yerleştirir. Hafız kavuğu alır evine gider. Üç gün 
sonra bayram olur. Hafız bayram sabahı erkenden kalkıp giyinip kuşanır, câmiye gider:

“Hangi safa otursa yanındakiler fena fena bir koku hissedip yanından kalkarlar. Bî-çâre Hâfız 
yalnız kalır. Bu hal tekerrür eder. Hâfız da öyle kokuyu his ile câminin bir köşesine gidip namazı 
kılar. Fakat kokunun nerden hâsıl olduğunu bir türlü anlayamaz. Câmiden çıkar,  eve giderken 
yolda tesâdüf ettiği ehibbâsıylamuâyede için omuz öpüşmek âdet. Rast geldiği ehibbâyı-vay 
Hâfız Efendi ıydinizsaîd olsun- diye muânaka edeceği zaman kokuyu duyduğu gibi -of- deyip 
bî-çâreyi iter kakar. Hâfız bu hal ile eve gelip haremide -Efendi bu koku ne?- deyip birde bakarlar 
ki kavuk kurtlanmış, ciğer kokmuş.”9 Hafız derhal kavuğu atıp yenisini alır.

Hâfız Efendi gündüzleri sanatıyla meşgûlolur. Kış geceleri helva sohbetlerine dâvet olunur. 
Helva sohbetlerindeki oyunları o düzenler. Tekerleme ve beyitleriyle helvayı Hâfız Efendi çı-
karır.  Kısacası eğlenceleri idare eden odur. Hâfızla Mürekkepçi İzzet’in eğlencelerine ortak 
olan diğer isimler Yorgancı Zihni, Keseci Ata, İzzet, Lüleci Mehmed, Kanto Salihtir. Bir araya 
geldikleri zaman herkesi gülmekten kırar geçirirler.

Helva Sohbetleri’nin alt başlıklarından biri “Mahalle Kahvesi”dir. Yazar bize bu bölümde Cer-
rah Ârif Usta’nın kahvesini tanıtmaktadır. At meydanındaki Cerrah Ârif Usta’nın kahvesi mev-
cut dönemde “encümen-i zürefâ”nın toplanma yeridir. Ârif Usta cerrahlıkta meşhur olduğu 
için cemiyetlerde muhtelif ricâl ve kibârla görüşür. Bu yüzden de geniş bir çevresi vardır. Ârif 
Usta kahvehâneyi kendi zevkine göre düzenlemiştir:

“Eski zaman usûlü dört yan minderli pike, dükkânın içi müdevver kebîr tuğla ile döşeli olup orta-
da bir sehpa üzerinde kebîr mangal. Her taraf temiz parıl parıl yanar. Kahvehâne duvarlarındaki 
ufak dolaplardaenvâîâlât-ı cerrahiye ve ustura ve havlu ve peşkirler tertîb üzere durur. Kehrübâ 

9  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-İkinci Ay- Helva Sohbeti, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299a, s. 11.
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takımlı limon, yasemen, gül, kiraz silme çubuklar, elmas tıraş nargileler yerli yerinde. Sarı beyaz 
birkaç nevi leğenler duvarda asılı ve hatt-ı nefîs ile bir levha olup ondada şu beyit yazılı idi.Gönül 
ne kahve ister ne kahvehâne

Gönül ahbâb ister kahve bahâne

Kahvenin ocağı ise nefis çinilerle müzeyyen olup mükemmel bir salonun çiçekliği denecek kadar 
kahvehâneyitezyîn etmişti. Geceleri yakılmak üzere o vakit istîmâl olunan kandillerden kebîr bir 
kandil üç kol sarı tel ile kahvehânenin tavanına muallak idi.”10

Ârif Usta’nın bir kalfa bir de çırağı vardır. Kahvehânenin idaresini daha çok kalfa yüklenmiş-
tir. Süleyman Rakımî Efendi, Gülfeşân Abdi Bey, dîvân kalemi hulefâsından Necmi Bey baş 
muhasebeden Nasûhi Efendi tarîk-i ilmiyyeden Mustafa İlmî Efendi kahvehânenin müda-
vimlerindendir. Bunlar emekli oldukları için kahvede çok vakit geçirir. Kantarcılar Kethüdâsı 
Salih Usta, Mürekkepçi İzzet, Keseci Ata, Yorgancı Zihnî, Kanto Salih dükkânın tuhafların-
dan ve esnaf müşterilerinden olup gündüzleri işleriyle meşgûl olur yalnız tatil günlerinde 
kahveye gelirler. Hâfız Efendi de sabah akşam kahveye uğrayanlar arasındadır. Kânûn-i 
sânîninevâhirinde yaşı altmışı geçmiş olan Süleyman RakımîEfendi havanın biraz açmasın-
dan faydalanarak on gündür çıkmadığı evinden çıkarak Ârif Usta’nın kahvesine gelir. O gün 
kahvede ehibbâsını görünce neşesi bir kat daha artar. Çırağın getirdiği kahve keyfine keyif 
katar ve Süleyman Râkımî Efendi latîfeyi açmak için şu beyiti okur:

“Ehl-i keyfe kahve virse tazeler

Ehl-i keyfin keyfini yelpazeler”

Ehibbâ bir “tebessüm-i zarîfâne” ile bu latîfeyi geçiştirir. Lâkin Ârif Usta “galiba bugün efendi-
nin neşesi yerinde olmalı” sözüyle ufak bir târizde bulunur. Süleyman Efendi:“(Abdi Bey’e hitâb 
ile) Dün kitapları karıştırırken Murad-ı Râbişuarâsındanmeşhûr Sıtkî Paşa’nın Berf ü Bahar 
nâmındaki risâlesi elime geçti. Sıfat-i şitâ bahsindeki şu gazelini merhum mezardan başını kal-
dırsında şimdi söylesin.

Abdi Bey –Gazel hatırınızda mı?

Süleyman Efendi –Mükerreren okuduğum için hatırımda kaldı yoksa bir görüşte hıfzedecek zihin 
nerde!”11 diyerek gazelin tamamını okur. Bunun üzerine orada bulunanlar arasında bir edebî 
sohbet başlamış olur. Sıdkî Paşa, Nâbî, Veysî Nergisî hakkında bir süre konuşulur. Daha sonra 
çöğür şairleri ile ilgili sohbete geçilir. Bir süre Kastamonulu şâire Feride Hanım’ın şiirlerin-
den bahsedilir. Gevherî, Âşık Ömer, Şakâyik-i Nûmâniye’deterceme-i hâli bulunan Manav 
Seydî’nin dîvanları hakkında konuşulur. İlmî Efendi Manav Seydî’nin buraya bir kısmını ala-
cağımız fahriyesinin tamamını okur:

“On yıl kaz buzağı güttüm

Tarlalarda un öğüttüm

Sonra suhte yolun tuttum

Manav Seydî derler bana

10  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-İkinci Ay- Helva Sohbeti, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299a, s. 14-15.

11  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-İkinci Ay- Helva Sohbeti, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299a, s. 18.
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Eşeğim öne katardım

Keşiş dağında otardım

Bursa’da odun satardım

Manav Seydî derler bana”(s.22)

Biraz gülüştükten sonra Ârif Usta bir helva sohbeti teklifinde bulunur. Bu helva sohbetinin 
masrafını üstlenerek sohbetin düzeni ve eğlence kısmını da Hâfız’ahavâle eder.  Cuma gecesi 
Abdi Bey’in evinde toplanmaya karar verilirken bu sohbetlerde ikram edilenler şu ifadelerle 
ortaya konur:

“Cuma gecesi Abdi Bey’in Ârif Usta hesabına mükemmel bir ince yemek tertîb etti. Mustafa Usta 
iki tepsi börek. Süleyman Efendi bir büyük sepet kış yemişi. Necmi bey iki sürâhinefîs şurup, Hâfız’a 
hediye olarak perşembe günü akşamüzeri Abdi Bey’in hânesine göndermişlerdi. Abdi Hâfız’la 
Mürekkepçi İzzet’i Ata’yı Zihni’yi Kanto Salih’i ve daha birkaç zâtı akşamdan hânesinecelbedip 
meclise daha ziyâde parlaklık vermeleri için bunları biraz neşelendirdi.”12

Yatsıdan sonra Ârif Usta’nın kahvesinde toplanıp oradan Abdi Bey’in hânesine gelinir. Kapıda 
karşılamaları Hâfız yapar. Mahallenin ihtiyarları bir odaya, gençleri diğer odaya alınır. Kahve-
ler içilir. Biraz muhabbetten sonra Mürekkepçi İzzet gençlerin güzel sesli olanlarıyla şarkılar 
söyleyerek gençlere eşlik eder. Biraz yüzük oyunu oynanır. Daha sonra durûb-ı emsâle geçilir. 

Daha sonra Süleyman Efendi’nin bir fıkra anlatması istenir. Orada bulunan Hafız’a ise ortamı 
neşelendirmesi için tuhaf bir fıkra nakletmesi daha önceden tenbih edilmiştir. O da mendi-
lini dürüp boynuna atarak meddâhane bir tavır alarak Yedi Sağırlar hikâyesini anlatır. Hâfız 
bu hikâyeyi taklitleriyle öyle bir ayrıntılandırır ki hikâye bir saatten fazla sürer ve herkesi gül-
mekten bayılacak hâle getirir. Abdi Bey misafirleri yemek odasına alır. Hâfız helva sohbetine 
mahsus olarak yapılmış beyitlerle şarkılarla ve çeşitli latîfelerle helvayı çıkarır. Helva getirilip 
yendikten sonra evvelce yapılmış helva topu Nasûhî Efendi’nin önüne koyulur. Bu bir sonra-
ki helva sohbetinin onun evinde yapılacağının işaretidir. Yemekten sonra birer kahve daha 
içilerek geceye son verilir.

Hiç kuşkusuz gerek bu helva sohbetlerinde gerekse mahalle kahvesinde kurulan diyaloglar 
hem insanı toplumsallaştırır hem de ortak bir söylemi kullanan bir kamuoyunu ortaya çıka-
rır. Bu bölümde Mehmed Tevfik’in ayrıntılarıyla ortaya koyduğu kahvehâne Mehmed Âkif’in 
Mahalle Kahvesi başlıklı şiirindeki gibi negatif çizgilerle verilmez. Mehmed Tevfik’in kitabın-
da mevcut dönemin kahvehanelerinin önemli bir edebî mahvel olduğu görülür. 

İstanbul’da Bir Sene’nin Üçüncü Ay’ı Kâğıthâne’dir. Üçüncü kitap bir bahâriyye ile başlar. Kita-
bın Seyr-i Bahar bölümü nazım nesir karışık olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde İstanbul’un 
bahardaki güzellikleri içeriğine uygun olarak yer yer sıfat tamlamalarıyla yüklü naif bir anla-
tımla sunulur. 

“İstanbul! Hususen Boğaz! Cihanın es’ad-ı-eyyâmı dünyayı bir şahsa temsil etsek ziynet-i endâmı 
bahardır. Ya İstanbul’un bahârı ya Boğaz’ın müteaddidçemanzârıhazînhazîn su kenarı? Ha-

12  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene-İkinci Ay- Helva Sohbeti, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299a, s. 23.
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fif hafif rüzgârı. Ömrün lezzeti vicdanın rahatı âdemin cenneti vasfına ihrâ değil midir? Nisan 
içinde Küçüksu mevkii bir temâşâgâh-ı safâdır ki tarifi benim değil iktidar-ı erbâb-ı kemâlin ve 
tasvîr-i dâire-i hayâlin hâricindedir. Sâhasının en müntehâb noktasına dikilmiş olan o kebîr 
çınarın altında oturulsa en evvel nazar-ı temâşâya düşen Cenâb-ı Fatih’in yâdigâr-ı azameti 
memleketin dervâze-i feth u teshîri olan o koca kal’adır.”13

İstanbul’un iç taraflarına girildikçe Çubuklu Sultani’ye Küçüksu tasvir edilmeye devam edi-
lecektir:

“Azıcık içeri taraflarına doğru gidildi mi! Taht-ı revân-ı safâ için nice mevkiler görülür. Rumeli 
cihetine geçersek seyr i bahar için (Balta limanı) dedikleri çayır intihâb olunur. Çünkü temâşâsı 
Rumeli cihetindeki çayırların cümlesine râcihdir. Fakat sâhildenmahrûm olduğu için Küçüksu 
mesiresi kadar hâiz-i cemiyyet değildir. Çubuklu Sultaniye pek zuhamolupHünkâriskeleçayırı 
hakikaten dâfi-i âlâmdır. Şirket vapurları sâyesinde Boğaziçi İstanbul’un Mahallesi hükmüne 
girmiş ise de kadîmen Boğaziçi mesireleri havassa ârâmgâh olabilir ve bunlardan istifâdeavâm 
için pek de o kadar mebzûl olamazdı. AnınçünKâğıthâne ki bir ismi de Sâdâbâddır.”14

Kâğıthâne kitapta ayrı bir bölüm teşkil etmektedir. Çünkü İstanbul içinde oldukça özel bir 
yerdir ve Türk edediyatında da insan ilişkilerinin yoğun olarak işlendiği bir mekândır. Mevcut 
dönemde mesirelerde birer usta vardır. Bu ustalar bostancı tabir olunan saray sandalcılarıyla 
bostancıbaşı sandalcılarından çıraklıkla olur. Mesirelerin zâbiti bu ustalar, mesireler de usta-
ların ekmek kazandığı yerdir. Kâğıthâne mesiresine getirmek için hanımlarbir al ihram, bir 
su sürahisi, bir su tası, bir seyir sepeti, salıncak kurmak için bir ip, yiyeceklerden ise söğüş, 
yalancı dolma ve helvayı gerekli görürler.

“Kâğıthâne’de en zevkli âlem çağlayanların mehtâbıdır. Ziyâ-yı kamerin -divânegân-ı aşk 
gibi- taştan taşa baş urub giden o musannâcûybâra düşüş öyle nurdan daireler teşkil eder ki 
merdümek-i nazar bir anda sîmâbdangirdâba düşer de kendini pek de kolaylıkla alamaz. 
O nurânîmevcelerinteâkub-i perîşânîsihâtır-küşâlıkta birbirini veyl eden emvâc-ı havâdis-
imeserretten aşağı kalamaz.”15

Kâğıthâne’ye araba ile kayık ilehattâ yaya bile gidilebilir. Araba ile de, kayıkla da gidilse ön-
celikle ziyaret edilecek yer Eyüp’tür. Burada erkekler cuma namazını eda ederken kadınlar 
da namaz süresince türbe bahçesinde biraz hoş vakit geçirirler.  Eyüp’ün kebabı meşhur 
olduğu için kebap ve ardından üzerine biraz kaymak yenir. Arabalılar arabalarıyla kayıklılar 
kayıklarıyla yürüyenler de ayaklarına güvenerek yola koyulurlar. Kâğıthâneye gidişte cüm-
büş okadar çok değildir. Asıl görülmeye değer cümbüş ve eğlence akşamüzeri dönüştedir:

“Karaağaç’dan, Bahariye’den iki taraflı herkesbeğendiği mevkii intihâb eder. Orası herkese 
zaman-ıavdetekadar bir merkez-i karâr olur. Silâhdarağa’daki o büyük ağaçların altında otur-
duğu halde pîş-i nazara düşen o çemenzâr kadar bir nokta bulunmaz dense mübalağa edilme-
miş belki mevkiin güzelliği itiraf edilmiş olur.”16

Kayıklardan inen hanımlar sahilin bir tarafında uygun gördükleri yere ihramlarını sererek 

13  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene- Üçüncü Ay- Kâğıthâne, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s. 5-6.

14  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene- Üçüncü Ay- Kâğıthâne, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299, s. 7.

15  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene- Üçüncü Ay- Kâğıthâne, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299b, s. 11-12.

16  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene- Üçüncü Ay- Kâğıthâne, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299b, s. 13.
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otururlar. Önlerine getirdikleri yiyecek ve içecekleri yerleştirir, yer, içer, eğlenirler. Erkekler de 
ayrı bir tarafa oturur arasıra da aşağı yukarı gezerler.

“Seyir yerlerinde kesret üzre bulunan satıcılar muhallebici, dondurmacıdır ki bunlar kadınların 
yanlarına gidip dondurma, muhallebi satabileceklerinden kendileri şahsen mevce ve genç ola-
mazlar. Belki öylemahallelerebu esnafın ihtiyarları gelirler. Seyir yerlerinde gezen çalgıcılar ev-
velleri cübbe ve kürk gibi şeyler giydiklerinden kemanlarını, lavtalarını, dairelerini cübbe veya 
kürklerinin eteği altında gezdirirlermiş.”17

Kâğıthâneden dönüş akşamüzeridir. Kayıkladönüşte herkes kayığına binmeye başladığında 
Kâğıthane deresi kayıktan görünmez bir hâle gelir. Bazen kürek işlemeyecek derecede ka-
yıklar sıkışır. Kimi kayıkta “hânendegân-ı hoş-âvâz, kiminde mükemmel saz, kiminde herkesin 
anlayamayacağı yolda nâz ü niyâz!”18 bulunur.  At ve araba ile dönüş kayıklardan önce başlar. 
Silahtarağa’dave Bahariye’de uzunca bir bekleme vardır. Kâğıthâne dönüşünü görmek için 
Kâğıthâne’ye gidemeyen civar ahalisinden bazı kadınlar Fener iskelesi meydanına inerler. 
Orada oturup gelenleri seyrederler. Halk arasında buralara bitli Kâğıthâneadı verilir.

Hiç kuşkusuz Kâğıthane gibi mesire yerleri insanın toplumsallaşması için bir başkasıyla diya-
loğa girme alanları olması bakımından oldukça önemlidir. Bu tür mesire yerlerinde gelişen 
insan ilişkileri yer yer halkın karnaval yaşam kültürünü içerdiğinden ve bu kültüre dayan-
dığından yaşamın hem soyut yönünü hem de yasa ve yasaklarını askıya alarak ihtiyaçların 
yanında bir artı keyifi ortaya çıkarır.

Dördüncü Kitap Ramazan Geceleri’dir. Kitap Sabit’in Ramazan ayına övgüler dizdiği 
kasîdesiyle başlar. Daha sonra özel bir zaman dilimi olan Ramazan ayının gelişinde mekânın 
özel olarak tertip edildiği ve süslendiği görülür. 

“Ramazân-ı şerîfin ilk gecesinde izhar edilen âsâr-ı şâdmâni minarelerin kanâdil ile tezyîni ve bir 
de kandil uçurtmasıdır. Bu uçurtma cevami minarelerine mahsus olmayıp ekser İstanbul hanele-
rinde çocuklar gece teravihden sonra bir iki saat vakit geçirmek için zararsızca bir eğlence olmak 
üzre kurarlar. Uçurtma için bir ip, bir makara, bir de kutulu kandil kâfidir. İpin bir ucu hanede ise 
pencereye, minarede ise şerefeye bağlanıp diğer ucu mukabilinde ve fakat ondan azıcık aşağı bir 
yere rabt olunur, kandil makaraya merbût olduğu halde ipe geçirilip makaraya bağlı diğer bir 
iple aşağı yukarı çekilir indirilir.”19(Mehmed Tevfik, 1299c: 8)

Camilerin minarelerine kurulan uçurtma, hânelerde çocukların kurdukları uçurtmalar gibi 
kısa olmayıp pek uzun olduğundan bu uçurtma iplerinin bir ucu minare şerefelerine diğer 
ucu cami avlusunun uygun yerlerine bağlanır. Uçurtmacı teravihden sonra uçurtmaya baş-
ladığı gibi seyirciler avluya toplanır. Uçurtmacı bazan kandilin ipini avluya salıverir. Seyirciler 
eğlenceyi uzatmak için kandil kutusunun bir kenarına şeker ve ramazan çöreği gibi şeyler 
koyarlar ve hediye makamında gönderirler. Ramazân-ı şerifin ilk gecesinden bayram gecesi-
ne kadar minare şerefeleri kandil ile ışıklandırılır. Bu Sultan I. Ahmed’e kadar dayanır.

“Ramazan-ı şerîfde geceler İstanbul’a şehrin haricinden ve şehrin en mamûr semtlerine 
nezâretiolan bir mahalden bakılsa kandil ile tenvîr edilen minarelerin memleketi gerçekten 

17  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene- Üçüncü Ay- Kâğıthâne, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299b, s. 15.

18  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene- Üçüncü Ay- Kâğıthâne, Matbaa-i Aramyan, İstanbul, 1299b, s. 15.

19  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 8.
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tezyîn ettiği görülür. Ne hâcet, gündüz bile memleketimize haricden nazaredenler, ebniyye-i 
cezîmenin ve cevâmi-i şerîfe minarelerininletâfet-i manzarasını pek çabuk itiraf ederler.”20

Ramazan geceleri İstanbul’da mahyalar sırasıyla tertip edilir. İlk gece “safâ geldin yâşehr-i 
Ramazan” son geceler “elvedâ” cümleleriyle aralarda da resimlerle süslenir. Mahya seyri de 
ramazan ayına ait eğlencelerdendir.

“Hattâ meşhurdurki yeniçeri ağası kâtibiyle bir ramazan gecesi Sultan Beyazid Meydanı’ndan 
geçermiş. O gece câmi-i şerîf mahyacısı top arabası resmi yapmış imiş. Ağa mahyayı görüp 
kâtibe tevcîh-i hitâb ile -efendi bu mahya ne yazıyor der- kâtip -top arabası- deyince ağa -âh 
şu okumak yazmak ne iyi şeydir- diye zu’mlarınca cehlinden izhâr-ı nedâmet buyurmuşlardır!”21

Ramazan ayının özel bir gecesi olan Kadir gecesi minareleri baştan aşağı kandil ile donatıl-
mak o geceye mahsus hürmetlerdendir. Camiler geceleri kubbeye kadar kandillerle ışıklan-
dırılır. Bu camilerdeki ışıklandırmalardan çocuklar da yararlanır. Ve bu çocuklar için bireğlen-
ce kaynağıdır.“Bunlar kadîmen iki paraya satılan yoğurt çanaklarının kırıklarını vîrânelerden 
toplayıp yalnız diplerini çı karırlar. İçine biraz zeytinyağı ve bir de fitil vaz’ ile sokaklarda beşini 
onunu yirmisini sıra ile dizip yakarlar. Ve gelip geçenlerden tarz-ı lâtifede yağ parası isterler.”22

İstanbul’da geceleri ramazandan önce kapalı olan çarşı ve pazar yalnız ramazan geceleri 
açıldığından caddelerde bulunup geceleri açılan dükkânlarda bulunan fânuslar, kandiller 
sokakların başlıca ışık kaynaklarıdır. Bu ışık kaynaklarından biri de el yapımı fenerlerdir. 

“Bizim bir de (hayâlî fenerimiz) var idi. Bu fener teneke su kovası şeklinde ve o büyüklükte kâğıttan 
yapılıp çevresine tuhaf tuhaf şekiller resimler nakş edilir. Derûnuna bir mum dikip dükkânlar 
önüne münasib mahallere asılır. Bu fener daima döner. Fener döndükçe resimler değişir.”23

Ramazan geceleri sahur vaktine kadar sokaklarda fenerle gezmek serbest olduğundan her-
kes ramazan tedârikine bir de fener ilâve eder. Ramazanın gelişiyle birlikte fenerci ve kâğıtçı 
esnafı dahi bakkallar, şekerciler, tütüncüler, tatlıcılar ve benzer esnaflar fener tedarikinde 
azami dikkat gösterirler. Bu gecelerde sokakta geçirelen vakitler diğer günlere oranla daha 
fazladır. Ramazan gecelerinde fener kapmak da çocukların en önemli eğlencelerindedir. Ra-
mazan geceleri teravihten sonra birkaç saat sokaklarda vakit geçirmek için büyücek çocuk-
lara dahi velileri izin verdiğinden bu çocuklar da bir kerre sokaklara yayıldıkları gibi kendile-
rine bir eğlence ararlar. İşte o eğlencelerden biri de fener kapmaktır.

“Kapmak amma bu yağmacılık bir had dâhilinde yani yalnız beş on paraya verilen kâğıt fenere 
münhasır olup öyle kıymeti çok olan mükellef veya muşamba fenere şümûlü olamaz! Çocuklar 
fener kapmak için birkaçı ittifak edip sokakların köşe bucaklarına dizilirler. İçlerinden biri mey-
danda gezip bir kâğıt fenerlinin geldiğini gördüğü gibi onu bir kerre süzüp eğer feneri kapıla-
bilecek bir adam olduğunu aklı keser ise (portakal) diye bir işaret verir. Hemen içlerinden biri 
pusudan çıkıp fenerlinin arkasına yavaş yavaş yanaşıp arkadan feneri çarptığı gibi tabanı tutar, 
kaçar! Yok, feneri kapılamayacak adam ise muhammin olan çocuk (limon) diye işaretini verir, 

20  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 9-10.

21  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 10-11.

22  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 12.

23  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 12.
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kimse pususundan çıkmaz.”24

Saz, hayâl gibi eğlencelere hamamlara gidilmesine ramazanın on beşinden önce izin veril-
mez yazar bunu esefle karşılamaktadır.  Ayın on beşine kadar insanlar kahvelerde, tütüncü, 
eczacı dükkânlarında ve hânelerinde vakit geçirirler. Bu geçirilen vakitlerde özellikle Boğa-
ziçi mesireleriyle Kâğıthâne ve Eyüp iftarları gerçekten çok dikkat çekici ve güzeldir. Hele 
mehtaplı gecelerde ayrı bir güzellik vardır. Sokakları dolaşıp kapı önlerinde davul ile beyitler 
söyleyerek hanımları eğlendiren ramazan bekçileri de ramazanın gece eğlenceleri arasında-
dır. Çocuklar için bir diğer eğlence de bu gecelerde fişek atmaktır.

“Ramazan-ı şerîf gecelerinde fişek atmak çocuklara has eğlencelerden olup atılan fişeklere top-
rak fişeği, yâdest fişeği, kestane fişeği, arayıcı fişeği gibi çeşitlere ayrılır. Vaktiyle bir çocuk gece 
patlatmak için on paraya bir toprak fişeği alıp evine getirir. Minder üzerine bırakır. Meğer pederi 
afyonu fındık kadar yutan tîryâkîlerden imiş! Akşamüzeri tîryâkî gözünü açamayacak bir hale 
gelir. Herif afyonu çıkarıp minder üzerine bırakır. İftara müterakkıb olur. Top atılır atılmaz bir ker-
re elini saldırır. Eline toprak fişek girer. Herif Afyon diye fişeği yutar. Bekler bekler neşe yok. Tîryâkî 
fena bir hal içinde bunun aslını düşünmekte iken çocuk gelir. Fişeği arar bulamaz. Fişeğim kay-
bolmuş diye başlar ağlamağa. Tiryâkî işi anlar. Afyon yerine bana fişeği yutturdu, ya midemde 
patlarsa diye birçok söylenir. Evin içinde bir kıyamettir kopar. Bu fişek patlatmak âdeti tîryâkîlere 
âdeta bir büyük endîşe-i derûndur.”25

Ramazanda sofralar oldukça zengindir. En fakirin iftar tepsisinde birkaç türlü reçel, zeytin, 
peynir, pastırma, sucuk bulunur. Eskiden beyaz bal da bulunurmuş. Azıcık hâl ü vakti uygun 
olanlarda birkaç çeşit çorba olur. Mehmed Tevfik daha sonra bir hikâye naklederek çorbanın 
nasıl hazırlandığını ortaya koymakla kalmaz mevcut dönemde İstanbul çorbacıları hakkında 
bilgi de aktarır. 

“Tavukpazarı’nda meşhur işkenbeci Barba Dimitri yeniçeri kasaplarından Büyük Kosti’nin dayısı. 
Her gün işkenbenin en âlâsı yağlısı, Yedikule kasaphânesinden gelir. Çıraklar temizlerler. Hem de 
kar gibi beyaz oluncaya kadar temizlerler. Zaten dükkân temiz. Kazanın olduğu mahallin duvar-
ları âlâ çinilerle müzeyyen. Raflarda kâseler dizili. Kazan kepçe hafta bir kalaylanır. Herşey temiz 
pâk. Barba Dimitri’nin üstü başı da temiz. Ramazan-ı şerifin evâsıtında bir gün idi ki saat on biri 
henüz vurmuş idi. Barba Dimitri temiz giyinmiş kuşanmış, boynuna aşçı astarını atmış olduğu 
halde dükkâna geldi. Dükkânı her günkü bulduğu halde buldu. Konaklardan ayvazlar, ağalarla 
gelen kapaklı çorba kâseleri gelmiş. Kazanın etrafına dizilmiş. Peyderpey etraf ve mahallâtdan 
dahi gelmekte. Ve her kimin kâsesi evvel gelmiş ise sırasıyla dizilmekte ve kalfalar, çıraklar emrine 
muntazır bulunmakda ve müşteriler Barba’nın hareketine dikkat etmekte idiler. Barba Dimitri 
bir kere etrafa göz gezdirdi. Kâdîm müşterileriyle kâseleri gördü. Bu kâselerin her biri kimin ol-
duğu ve ne kadar çorba alacağı Barba’nın ve vere cekleri paranın mikdarı müşterilerin bildikleri 
şey! Sual ve cevaba ne hacet. Barba beş on dakika kazanın başında durup ezana da yarım saat 
kalmış idi ki kalfası terbiye kepçesini alıp karşısında durdu. Çıraklar el kavuşturup yanına dizildi-
ler. Barba elindeki beyaz astarla kazanın kapağını bir kere silip kaldırdı! Ne gördü? Ne görecek! 
Çorbanın üzeri bir âlâ çayır! envâ, nebâtât! Kalfa morardı. Çıraklar kızardı. Barba pişkin herif! Ne 
kızardı ne morardı. Anladı ki işkenbenin biri temizlenmeden, belki boşalmadan kazana atılmış. 
Barba hiç istifini bozmayıp, müşterilere hitâben: Ahâli, bu akşam da çorbayı maydanozlu yaptım 

24  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 13- 14.

25  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, 19-20.
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dedi. Müşterilerde de bir kahkahadır gitti.”26

Yazar daha sonra ramazan sofralarını anlatmaya geçer. İftarda sofrada birkaç çeşit çorba, 
taze yumurta, kebap birkaç çeşit tatlı börek özellikle güllaç bulundurmak âdetendir.  Elbette 
iftarlarda birkaç latif dostun bulunması da kaçınılmazdır.

Ramazan kavgaları da ramazan eğlencelerinin en vazgeçilmezlerindendir: Ramazan kavgası 
eğlencelerin en âlâsıdır. İncir çekirdeği doldurmaz bir sözden büyük kavgalar gürültüler çı-
kar. Bu kavgalar dönemin tanınan kişileri tarafında önceden kararlaştırarak insanları eğlen-
dirmek için icra edilir.

Ramazanda camilerin avluları çeşitli sergilerle süslenir. İnsanlar cami avlusunda oturup vakit 
geçirdikten sonra ihtiyaçlarını da oradan kolaylıkla satın alarak evlerine giderler. Ramazanın 
on beşinden sonra hamamlara eğlencelere çalgılara izin verilir. Hamam eğlenceleri umûmî 
gibidir. Önce soğukta kahve nargile çubuk içilir. Şarkı ve türkülerle biraz vakit geçirilir. Sonra 
herkes yıkanmaya gider. Hamamda çocuklara mahsus sabun uçurmak gibi eğlenceler vardır.

Ramazanın yirmi yedinci gecesi kadir gecesi olduğu için bütün eğlence yerleri tatil olur. 
Geceye hürmeten bütün minareler kandillerle ve mahyalarla süslenir. Ramazan gecelerine 
ait eğlence ve şetâret bayrama kadar devam ederBu noktada Ramazan eğlenceleri perhize 
dayandığından insanoğlunda hoşnutsuzluk bırakan bir ibadeti bu görünümünden kurta-
rarak hayatın bir parçası haline getirir. Burada en önemli vurgulanması gereken husus ise 
eğlenceye toplumun bütün kesimlerinin iştirakinin olmasıdır. 

Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları İstanbul’da Bir Sene’ninbeşinci kitabıdır: Kitap, Galata 
mevlevî dergâh-ı şerîfi post-nişîni Şeyh Gâlib’in “Sâkîvir evvel piyâle-i elmasa fer ü tâb/ Elmas 
içinde mevc ura ammâ ki la‘l-i nâb”27 beyitiyle başlar. 

Yazar bu kitapta İstanbul’daki meyhaneleri anlatacağını bunun yazdığı yukardaki şiirle 
alâkası olmadığını belirtir. Mevcut dönemde İstanbul’un her semtinde çok sayıda meyha-
ne bulunmaktadır. İstanbul’un başlıca “Eski ve Gedikli Meyhaneleri” şunlardır: Balık Pazarı: 
Kafesli, Hançerli, Yahudi Zindan Kapısı: Sâlebci, Asmaaltı: Çavuşbaşı, Ketenciler: Sabuncu, 
Mahmud Paşa: Çorapçı Hanı, Kürkçü Hanı, Vâlide Hanı, Mercan’da Ali Paşa Hanı, Tavuk Bazârı: 
Sarrac Hanı, Bakla Hanı, Yağlıkçı Hanı, Vezir Hanı, İskender Boğazı: Taş Han Gedikpaşa: Küçük 
Müsellim, Büyük Müsellim. Bu meyhanelere gedikli meyhaneler denildiği gibi her birisi bir 
ustanın idaresindedir. Bunlara da meyhaneci ustası denir. Gedikli ve kebîr meyhanelerden 
başka birçokmeygedeler ve ayaklı meyhanelerde vardır:

“İstanbul’da eskiden meyhanelere gitmek iki şeyle olur. Bıçağa güvenmeli. Bıyıkları omzuna ka-
dar burmalı! Öyle zamanımızda olduğu gibi on dört on beş yaşlarında çocukların meyhanelerde 
görünmeli! Ne münasebet! Yirmi beş yaşındaki bir adam değil meyhaneye girmek belki tavuk 
bazarından pek güç geçerdi. Genç esnaf kalfaları ve yirmi yaşlarında sair sınıflarda bulunanlar-
dan henüz rakıya heves edenler olsa olsa oda kemâl-i ihtirâzla bu ayaklı meyhanelere devam 
edebilirlerdi. Bu ayaklı meyhaneler ale‘l-ekser ermeni milletinden idi. Bu adamın başında bir 
şerbetiye, arkasında uzun bir cübbe, omzunda ayaklı meyhane olduğuna işaret olmak üzere bir 
peştamal, cübbenin iç cebinde bir kadeh. Rakısı nerde?

26  Mehmed Tevfik, İstanbul’da Bir Sene, Dördüncü Ay-Ramazan Geceleri, Mahmutb Bey Matbaası, İstanbul, 1299c, s. 23-24.

27  Mehmed Tevfik İstanbul’da Bir Sene, Beşinci Ay- Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 
1300, s. 4.
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Nerde olacak belinde.

Amma yaptın ha bu kuşak mı?

Öyle ya kuşak! Hemde nasıl kuşak! Nargile marpucunun üç dört kat uzunluğunda ve yine o nis-
bette genişlikte bir bağırsak. İçi rakı dolu. Bağırsağın bir ucu musluklu, bu bağırsak ayaklı mey-
hanenin belinde kuşakvâri sarılı olup daima bunlar sebzevatçı dükkânları önünde dolaşırlardı. 
Uzaktan müşterilerini gördüler mi! Hemen sebzevatçı dükkânına girerler. Müşteride arkasından 
girer. Ayaklı meyhane onun ardını kollayarak cebinden kadehi çıkarıp göbeği üzerine getirilmiş 
olan bağırsağın musluğunu açarak kadehi ısınmış ve rengi sapsarı kesilmiş rakıyı boşaltır. Müş-
teri aldığı gibi bir atar. Sanki bî-çâre birkaç ustura birden yutar sebzevatçı dükkânında ne meze 
bulunur! Ya yaprağı! Turp eskisi! Havuç kırığı! Sahip bahtına eline ne geçerse ağzına alıp çıkar.”28

MehmedTevfik kitabında daha sonra gerçek bir meyhaneyi tanıtmaya geçer: “Kapıdan gir-
diğimiz gibi gözümüze evvela çarpan destgâh ile üzerinde su bardakları rakı kadehleri meze ta-
baklarına kadar gelmiş idik. Biraz ihtiyâr ı külfet edip destgâh önünde başımızı yukarı kaldırırsak 
destgâhıntâkına sıra ile kulplarından asılmış birçok ibrikleri görürüz.”29

Daha sonra tahta sofralar hasır iskemlelerle döşeli alan dikkatleri çeker. Meyhanedeki odalar 
meyhane müdavimlerinin geliş sıklığına göre döşenmiştir. Yani daha sık gelenlere daha özel 
odalar tahsis edilir.

“Meyhanelerin birer şirvânıyla bazılarında birer ikişer döşeli odalar dâhî bulunur ki bunlar mey-
hanelerin üst kâtı sayılır. Böyle mahaller meyhane müdâvimlerinin usta gelenlerine mahsûs gi-
bidir. Gelelim fıçılara, küplere. Şaraplar kebîr fıçılara konduğu gibi büyük küplerde dâhî saklan-
dığından meyhanelere humhânedâhî denir. Küpün Acemcesi humdır.”30

Meyhânelerin duvarları genellikle düzensiz olarak yapılmış kabadayı resimleri ile süslüdür. 
Meyhânelerin uygun bir yerine büyük bir çıngırak asılıdır. Meyhânenin önünde akşamları 
meycilerden biri elinde çıngırağın ipi hazır bekler:

“Bu meyci öteden beri bir zâbit geldiğini görünce çıngırağı çektiği gibi derhal meyhâne kapıları 
kapanıp içeride bir sükûttur hüküm sürer. Zâbit geçtiği gibi yine meyci çıngırağı çeker. Meyhane 
açılır. Herkes âleminde” devam eder.31 

Meyhane hademeleri ise bir tezgâhtar iki ateşçi hizmetçi bir aşçı ile bir de çıraktır. Saat ona 
geldiği gibi bunlardan tezgâhtar akşamcıların şişelerini hazırlar. Uşaklar sofraları temiz siler 
süpürür. Toprak şamdanlara mumları dikip sofranın üzerine koyar. Etrafına meze tabaklarını 
tuz kutusunu dizer. Ateşçiler ateşliklerini tellendirir. Aşçılar tencereleri tavaları dizerler. Mey-
hane akşamcıların gelişine hazır hâle gelir. Saat on bire gelince akşamcılar birer ikişer gel-

28  Mehmed Tevfik İstanbul’da Bir Sene, Beşinci Ay- Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 
1300, s. 11-12.

29  Mehmed Tevfik İstanbul’da Bir Sene, Beşinci Ay- Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 
1300, s. 16.

30  Mehmed Tevfik İstanbul’da Bir Sene, Beşinci Ay- Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 
1300, s.18.

31  Mehmed Tevfik İstanbul’da Bir Sene, Beşinci Ay- Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 
1300, s. 21.
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meye başlar. Akşamcılardan biri meyhane kapısından girer girmez hizmetçilerden biri içeri 
davet eder. Bu akşamcıların kimisi portakal kimisi elma kimisi havyar gibi her biri mevsime 
uygun bir meze getirir. Hizmetçi akşamcının elinde mezeyi gördü mü derhal koşup mezeyi 
alır, hazırlar getirir.  Gelenlerin meze getirmesi oldukça dikkat çekicidir.

Saat on ikiye geldiğinde meyhanenin orta kandili yanar. Meyhaneci ustası o zaman yerin-
den kalkarak eline bir “fiske” şamdanı alıp sofraları gezer. Sofralardaki mumları yakıp “ağalar 
sefa geldiniz” şeklinde sözler sarf ederek gelenleri karşılar. 

İstanbul akşamcıları da çeşit çeşittir.  Akşamcıların içlerinde hakikaten pek çok nazik ve ki-
bar kişiler vardır ki meclisleri pek lâtiftir. Böyle kişilerin îtibarları hatta oturacak yerleri bile 
başka olur. Bunlardan bazıları güzel gazeller okur, bazısı ney üfler bazısı keman çalar. Böyle 
adamlar akşamcıları idare ile hem kendileri eğlenirler ve hem de bu vesîle ile etraftaki yok-
sul akşamcıların keyiflerini yerine getirirler. Samatya meyhanelerinde akşamları ve hele tatil 
günleri her yerden ziyade akşamcı bulunur. Uzak yakın demeyip İstanbul’un her tarafından 
insan bulunur. Meyhane hizmetçilerinin hızlı ve dikkatli olması gerekir. Çünkü herkesin mi-
zacına göre hareket etmek zorundadır.

Meyhânelerde dağılma zamanı ya bir çıngırak ya da davul ile haber verilir. Kürkçü Hanı’nda 
davul çalma âdeti uzun süre devam eder. Akşamcıların evlerine gelinceye kadarki halleri de 
tuhaftır. Çıkışta herkes semtlisiyle birleşir. Yolda muhabbete devam eder. 

Akşamcıların bir de sabahçıları vardır. Bu sabahçılık genellikle mahmurluk bozmak içindir 
ancak bunu ileri götürenler de vardır:

“Sabahları def’-i humâr içilen şaraba (sabûh) denir. Hâlbuki def’-i âlâm-ı humâr için bir iki ka-
dehten başlanılarak def‘-i âlâm şöyle dursun ekser akşam edilir. Sabah edilir. Akşam edilir. De-
vam edilir. Müdâm edilir gider. İşte ayyaş denilen bunlardır.”32

Mehmed Tevfik bu türlü insanları eleştirerek onların hâline acır. Çünkü bu türlü insanlar hem 
kendilerine hem de ailelerine zarar verirler. 

Kaynaklar
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32  Mehmed Tevfik İstanbul’da Bir Sene, Beşinci Ay- Meyhane yahud İstanbul Akşamcıları, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 
1300, s. 41.
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Şehir Tarihi Kaynaklarından 
Bir Seyahat-nâme Örneği
Tarih-i Belgrad

Nevin Mete
Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Günümüzde birbirinden bağımsız tanım ve metodlara sahip tarih, coğrafya, filoloji başta ol-
mak üzere kartografya, klimatoloji, topografya, onomastik ve toponimi, etimoloji, sosyal psi-
koloji, botanik, zooloji gibi farklı bilim, disiplin ve alt disiplinlerin; seyahat, hatırat ve günlük 
gibi edebî türlerle iç içe olduğu dönemlerde yazılmış eserlerin değerlendirilmesi zahmetli ve 
dikkat gerektiren bir uğraştır. Bunlardan Osmanlı coğrafya eserleri de, birbirinden kesin hat-
larla ayrılmayan pek çok disiplini bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı edebiyatında ise, 
kısmen veya tamamen seyahat-nâme niteliği taşıyan eserler yazılış amacı itibarıyla; yolculu-
ğun esas alındığı seyahat-nâmeler, esaret-nâmeler, sergüzeşt-nâme ve hasbihal türünde ya-
zılan manzum seyahat-nâmeler, hac seyahat-nâmeleri, coğrafya ve tarih kitabı niteliğindeki 
seyahat-nâmeler, tarih ve biyografi türünün bir parçası olarak yazılan seyahat-nâmeler ve 
sefaret-nâmeler gibi adlandırmalarla çeşitli gruplara ayrılmıştır.

Seyahatnameler, yakın zamana kadar Türk Edebiyatında ayrı bir tür olarak kabul görmeyip 
hatırat veya günlük türü içinde değerlendirilmişlerdir. Ancak hem seyahat hakkında yeni 
metinlerin çalışılması hem de başta Evliya Çelebi Seyahatnamesi olmak üzere, bu eserlerin 
multidisipliner çalışmalara belge sunması, onları ayrı bir tür olarak tanımlama gereğini or-
taya koymaktadır. Seyahatnameler, kendilerine ait özellikleri olan, birçok yönden anı veya 
günlükten ayrı tutulması gereken bir yazı türüdür. Her şeyden önce seyahatnamelerin oda-
ğında olanlar, anı veya günlükteki dikkatlerden farklıdır.

Bir Seyahatname yazarı yer yer başından geçenlere değinse ve anlatısının öznesi olsa da, 
onun çıkış noktası “baştan geçenler” değil, “coğrafya”dır. Yazıldıkları yüzyıl için zengin bir ta-
rih, etnografya, coğrafya ve folklor kaynağı olan Seyahatname türü eserler, şehir tarihi yazı-
mında da vesika değeri olan kaynaklar arasındadır. Zira bu eserlerin muhtevasındaki hemen 
her şey, anlatılan şehri doğrudan hedef almaktadır. Adı, tarihi, sınırları, fizikî yapısı, yer altı ve 
yer üstü kaynaklarının durumu, ticarî hayatı, stratejik önemi, halkı, dili, ibadetleri, görenekle-
ri ile o şehri anlatmaktadır. Bu bilgilerin dikkatle değerlendirilmesiyle, değişken ve canlı bir 
yapı olan şehir hayatının o asırdaki tanıklarından birini bulmuş olmaktayız.

Tarih-i Belgrad

Seyahatname türüne de ait bir eser olan Tarih-i Belgrad’ın, şekline ve muhtevasına dair bil-
giler şu şekildedir. Tarih-i Belgrad, yazma eserlerdeki düzene göre tertip edilmiştir. Bordo 
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renk kullanılmış bordür içinde; açık yeşil ve sarı renklerden mürekkep ebru ciltli, otuz bir 
varaktan oluşan muhtasar bir risaledir. Gündelik yazılarda tercih edilen Rik’a hatla yazılmış 
eserin 3b varağında, “Bagvand-zade (?) Hacı Mehmed/Muhammed Efendi’nin kitabıdır” 
kaydı, “Ali” adlı bir hattata ait ketebe kaydı ve “Li-tercüme-i coğrafya 23 satır” şeklinde bir 
ifade yer almaktadır. Metnin başladığı 4a varağının üst kısmında, süslemeli mihrâbiye (ser-
levha) yer alır. Eser bu sayfada, “Besmele” ile başlar, “Hamdele” ve “Salvele” ile devam eder. 
Yazar, “Dibâce” (mukaddime/ Önsöz) kısmında eserin yazılış sebebini, merhum vezîr-i a‘zâm 
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’dan padişahın emriyle kendisine tevcih olunan bir vazife olarak, 
söylemektedir. Fazıl Ahmed Paşa’nın, padişahın “bir kitâb-ı atlas tahrîr olsun” isteği üzerine 
ferman-ı ‘âlîleri ile birlikte, kendisine on bir ciltlik kitap teslim ettiğini ve bu hususla görev-
lendirilen kişilerle birlikte, her birinin haline göre ücret ve ihsanlarda bulunularak çalışmala-
rın başladığını söylemektedir.  

Yazar, bu on bir cilt kitabın hangi kitap olduğunu söylemediği gibi, anlatısı da gayri şahsî 
olup kendisi hakkında Fâzıl Ahmed Paşa ile birlikte Uyvar seferine katılmış olmak dışında, hiç 
bir bilgi vermez. Kaynaklar, Sadrazam Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa ile Sultan IV. Mehmed 
arasında bir coğrafya atlası çevirisi istek ve gayretinden söz ederler. 1668 yılında Hollanda 
elçisi tarafından IV. Mehmed’e sunulan baba-oğul Wilhelm ve Joan Blaeuw’un on bir ciltlik 
Atlas’ının tercümesi konusunda, Fazıl Ahmed Paşa ısrarcı olmuştur. Daha önce yapılan ter-
cüme denemelerinin başarısız olması üzerine bu görev Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa’nın tav-
siyesiyle 1675’te Ebû Bekir b. Behrâm’a1 verilmiş ve mütercim, on yıl sonra “Nusretü’l-İslâm 
ve’s-sürûr fî tahrîri Atlas Mayor” adıyla tamamladığı çalışmasını altı cilt halinde IV. Mehmed’e 
sunmuştur.

Hayatı hakkında fazla bilgi olmayıp künyesi, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Behrâm 
ed-Dımaşkî olan coğrafyacı, kendi ifadesine göre paşanın (h.1074/m.1663-1664) Avustur-
ya seferine de katılmıştır. Ebû Bekir b. Behrâm’ın, muhtemelen Köprülüzâde Fâzıl Ahmed 
Paşa’nın Şam beylerbeyiliği sırasında onun hizmetine girip sadâret kaymakamlığı dönemin-
de (h.1072/m.1661-1662)’de İstanbul’da bulunduğu bilinmektedir.2

Tarih-i Belgrad’ın içeriği belirtilirken “velhâsıl bu risâle Belgrad’dan ve Macar’dan ve 
Nemçe‘den Beç Cak Aleksandır köprüsine varınca  ki kaçan Sultan Süleyman Hazretleri’nin 
Beç’e muhasara iderken asker ol araya dek varmışlardur ve dahı Bosna ve Hersek Cak Arnold 
İskenderiyye’sine ve körfeze varıncaya dek işaret olunmuşdur.”(v.4b) şeklindeki ifadeye göre,  
Kanunî Sultan Süleyman’ın batıdaki sefer güzergâhı takip edilmiştir.

Bu yerler ayrıca kırmızı ile de işaretlenmiştir. “İmdi vesîle-i hâl olmak için bu risâle-yi muh-
tasara, meymenetle cihad-ı ekber ‘azîmet idicek sefer sûrını beyân olundu. Ve dahı Hazret-i 
Sultân Süleymân (‘aleyhirrahmetü ve’l-gufrân) Hazretlerinin kadem-i meymenet-tev’emleri 
ile müşerref olan emâkin-i muhtelifeye nokta-yı surhla işaret olundu. “(v.4b)  kaydı düşülerek 
IV. Mehmed’in dikkatine sunulmuştur.

Eserde, Kanunî’nin uğradığı ve kırmızı ile işaretlenmiş bilgiler, “Fasl” başlığı altında gösterilip 
on iki kısma ayrılmıştır. “İdarî Taksimat” ya da “Siyasî Coğrafya”ya göre yapılan bölümlendir-
me şu şekildedir;

1  Sarıcaoğlu, Fikret, Ebû bekir b. Behrâm, TDV İslam Ansiklopedisi, c.10, s.111, İSAM.

2  Sarıcaoğlu, agmad., TDV İslam Ansiklopedisi, c.10, s.111, İSAM.
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Der-beyan-ı livâ-yı Semendire, Der-beyân-ı Eyâlet-i Bosna, Der-beyân-ı Memleket-i Bosna, Der-
beyan-ı Liva-yı Hersek, Der-beyan-ı memleket-i İslovis, Der-beyan-ı Liva-yı Sirem, Der-beyan-ı 
Eyalet-i Tameşvar, Der-beyan-ı memleket-i Varat, Der-beyan-ı Eyalet-i Eğri, Der-beyan-ı Vilayet-i 
Uyvar, Der-beyân-ı Memâlik-i Macar yani Hungarya ve Alaman yani Cermanya, Memalik-i Cer-
manya

Bunun dışında zaman zaman, “Evsâf”, “Ahvâl-i Halk”, “Ahval-i Mahsûl”, “El Hükkam”, “El Bilâd”, 
“Ahval-i cenk”, “Ahval-i meratib”, “Nasb-ı kral” gibi  kimi siyah, kimi kırmızı mürekkeple alt baş-
lıklar açılmıştır.

İlerleyen sayfalarda,  “Velhasıl Budun ahvali bu kadar ihtisar üzere yazıldı. Lakin tafsili tel’if itdi-
ğimiz kitapda mestûrdur. Allah Te’âla lûtf u keremiyle cenâbınız mansû(r) ve muzaffer İstanbul’a 
geldikte hâk-i pâya manzûrunız olur.” (v.17a) diyerek asıl eserin bu olmadığını, daha geniş 
bilginin sunulacak telif kitapta yer aldığını söylemektedir.

Eserin, “Hâtime” (sonuç) bölümünde yer alan, “Temmet kaydı”nda, “Tarih hicretin bin doksan 
yedisidür ki ol zamandan beri kırk altı kral olmuşdur. Temmet.” “Bi-‘avnillahi’l-mülki’l-mennânü’l-
mu’în (mim) der sene-i 1144” (v.31a) şeklinde iki tarih görülmektedir.

Tarih-i Belgrad’ın IV. Mehmed’e takdim tarihi olan (h.1097/m.1685-1686), II. Viyana bozgunu 
(15 Eylül 1682) ile Padişahın (8 Kasım 1687)’de tahttan indirilmesi arasındaki tarihtir. Eserin 
telifi varken “muhtasar bir risâle” şeklinde hazırlanıp Kanunî Sultan Süleyman’ın güzergâhı 
kırmızı ile vurgulanarak IV. Mehmed’e sunulma sebebi, Viyana önlerinde münhezim olarak 
Edirne’ye dönen ordunun ve bilhassa yeniçerilerin, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın katlini 
yeterli bulmayıp IV. Mehmed’in halledilmesi için de ulemaya dayattığı günlerde, padişaha 
yeniden fetih rüyası gördürmek üzere sunulmuş, küçük bir güzergâh haritası ya da rapor 
zannedilmektedir. Zira risale adlandırması, daha ziyade çözüm amaçlı kaleme alınmış, küçük 
eserler için kullanılmış olup Osmanlıda on yedinci yüzyıldan itibaren sıkça örneklerini gör-
düğümüz raporlardır.

Ebû Bekir b. Behrâm’la Tarih-i Belgrad’da ismi kayıtlı Bagvandzâde (?) Hacı Mehmed/ Mu-
hammed Efendi’nin aynı kişi olmasını düşündürecek benzerlikler vardır. Eserde Uyvar hak-
kında bilgi verilirken,”...hatta bu fakir kimesne-i mücerrib bile ol gazada bulunduk” (v.15b) de-
mesinden ve bir başka sayfada, “Lakin fakîr, kaçan Fazıl Ahmed Paşa ile Uyvar‘a giderken bu 
semti tahrîr iderken” (v.17a) ifadelerinden de Uyvar seferinde sadrazamın yanında olduğunu 
anlatmaktadır.

Vazifenin verilme biçimi, ikisinin de Fâzıl Ahmed Paşa ile Avusturya/Uyvar seferinde bulun-
duğu bilgisi, eserin bitiriliş tarihi ve padişaha arzı hakkındaki bilgiler birbirine yakın olsa da  
ikisinin aynı kişi olduğunu söylemek için başka kaynakların şahitliğine ihtiyaç vardır.

Müellif, eserin başında ifade ettiği, “Ahmed Paşa bu ‘abd-i bî-mikdarlarına fermân-ı ‘âlîler-i 
cenâbınızla on bir cilt kitabı bize teslim ve ol vech ile ki  hizmetde olan kimesneler her birisinin 
haline göre ücret ve ihsan olunmak  şartıyla nitekim vak’a-yı ‘ubûdiyyet tastîr olunmuşdur.” 
(v.4a) şeklindeki açıklamasından bu çalışmada başka kişilerin de yer aldığını anlamaktayız.

Hâtime kısmında bulunan iki tarihten (h.1097/m.1685-1686) olanı, Ebû Bekir b. Behrâm’ın 
eserini IV. Mehmed’e sunduğu tarihle aynıdır. Ancak (h.1144/m.1731-1732) tarihinin ne se-
beple yazıldığı belirtilmemiştir. Hattat Ali’ye ait bir müstensih kaydı olduğu şimdilik en yakın 
tahmindir.
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Müellifin eserini hazırlarken Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa ile iştirak ettikleri sefer süresince 
görülenleri yazdığı ancak diğer bilgileri başka kaynak(lar)dan aldığı anlaşılmaktadır. Mensu-
bu olduğu milletin tarihine ait bilgiler, katıldığı seferdeki gözlem ve tespitleri, duyup anlat-
tıkları ve başka kaynak(lar)dan yaptığı tercüme/alıntılar bilgiyi edinme biçimleridir. Eserde, 
tercüme ya da başka bir kaynaktan edinilmiş bilgiler umumiyetle harita bilgileri ve doğal 
coğrafyaya ilişkin verilerdir. Bunlardan başka kısaca değindiği yerel halkın dinî inanç ve iba-
detleri ile farklı özellikleri de başka kaynaklardan alınmış görünmektedir. Ayrıca, eserin üs-
lup ve tertip şekline bakıldığında, Evliya Çelebi Seyahat-nâmesi’nin de kaynakları arasında 
olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat Evliya Çelebi gibi mizahî bir anlatım, şiir parçaları, hika-
ye ya da  diyalog yer almaz. Bir iki yerde bugün bize mizahî gelecek anlatım bulunmaktadır.

Bosna halkını anlatırken “Bu tâ’ife gâyet muhabbet-i misafirdir. Hatta bir âdem misafir kabul 
itmese anun evi ve barkınla ateşe yakarlar.” (v.6a) bilgisi, gerçek bilgiden ziyade gulüv derece-
sinde mübalağa sanılmaktadır.

Eserde Avrupa menşeli bir müellifin söylemeyeceği şekilde, anlatılan yerin Osmanlı ile ilişkisi 
kurulmakta ve Osmanlı Devleti için stratejik önemi vurgulanmaktadır. Bir kaç örnek sıralar-
sak;

Belgrad’ı anlatırken; “Belgrad Akhisar manasına, nehr-i Sava Tuna’ya karışduğu yerde bir şehr-i 
‘azîm, mülk-i Engurus’un miftâhıdur.”(v.4b) diyerek Belgrad’ı, Macaristan’ın anahtarı olarak ta-
nımlayıp orta Avrupadaki fetihler için stratejik bir üs olduğunu vurgular.

Mostar köprüsü hakkında bilgi verirken, “Neretva nam ırmak-ı kebîr üzerinde içinde bir göz 
azîm köprü vardur. İki başı azîm kuledür. Bu köprüyü Sultan Süleyman bina itmişdür ki afakta 
bu köprü meşhurdur. İstanbul’dan yigirmi yedi merhaledür.” (v.9a) ifadesiyle  Osmanlı ile olan 
bağı ve payitahta  uzaklığı vurgulanmaktadır.

Bugün Karadağ’a bağlı bir körfez şehri olan Kotor’un Osmanlı için önemini ise,”bâ-husus 
Kotor Kal’ası ki alınması gayet mühimdür ve ehl-i İslam’a nâfi’dür ki cüz’î te’kidle feth olur. Hat-
ta birkaç kerre mübaşeret olunmuşken  ba’zı erbâb-ı devlet taraf-ı küffâr olmagla def’ine sa’y 
itmişlerdür.”(v.10b) diyerek devlet idarecilerinin öngörüsüzlüğünü açıkça eleştirmektedir.

Yanıkkale’nin (h.1075/m.1664-1065) yılındaki fethi sırasında, Raab nehrinin taşması ve olu-
şan selin köprüyü yıkmasıyla pek çok askerin şehit olması Avusturya’ya moral ve üstünlük 
kazandırmış idi. Müellif bu hadisenin görgü şahidi olarak “gerçi gayetle bataktır. Lakin hande-
kin suyu iki taraftan sedd olunsa alınması âsân olur...bu nehr-i Raab suyu gayetle fenadur. Hatta 
balığı dahı fenadur” (v.17b) yorumlarıyla fetih için çözüm önerisi de sunmaktadır.

Zagreb kalesinden söz ederken “ol semtin keferesi gayet havf üzerine ehl-i İslam bu kal’ayı al-
masunlar diyü zira bu kal’a ol semtin miftahıdur.” (v.11b-12a) şeklinde anahtar benzetmesini 
kullanarak stratejik önemini vurgular.

Saraybosna adının oluşumunu anlatır. “Bosna ki hala ismi Saray. Bu şehr Bosna diyarının 
pâyitahtı ve bender bir mevleviyyetdür. Ol zaman Sultan Mehmed onda bir saray binâ itmekle 
Saray ismi ile müsemma oldu” (v.6b)

Bu bilgiler, esere telif denmesini haklı çıkaracak millî menfaatlere dair dikkatlerdir

Eserde, anlatılan yerleşim yerleri, Osmanlı geçmişi esas alınarak izah edilmiştir. O yerin siyasî 
sınırları, varsa eski ismi, liva, eyalet, sancak gibi bağlı bulunduğu üst idarî birim, biliniyorsa 
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ilk kurucusu, Osmanlı hâkimiyetine ne zaman, kaç kere, kim ya da kimler tarafından eklendi-
ği ve Osmanlı hâkimiyetinin oraya kazandırdıkları, iklimi, akarsuları, dağları, farklı fizikî özel-
likleri, yeraltı zenginlikleri, şehrin mimarî yapıları, ticarî hayatı, stratejik önemi, yerel halkın 
dinî inançları, manevî odakları, ibadet biçimleri, dilleri, fizikî yapıları ve yetenekli oldukları 
konular, karakterlerine ait genellemeler gibi bilgiler verilmektedir. Bu şablona genel olarak 
uyulmuştur.

Buna örnek teşkil etmesi bakımından Bosna-Hersek’e bağlı İzvornik Livası anlatılırken böl-
genin yer altı ve yer üstü zenginliklerini, halkın hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını ve hatta 
dış ticaret yapılabilecek seviyeye ulaşıldığını anlamaktayız. Eser bölge insanının inanç, âdet 
ve gelenekleri hakkında da bilgi verir. Ekonomik ve sosyal açıdan, nüfus kaybı ve toplumda 
tahribata sebep olacağı aşikâr bir ortaçağ tavrı olan “yıkanmama ve buna bağlı salgın hasta-
lıklar” da eserde sunulmuş bilgiler arasındadır;

“Evsad Valivye kurbunda bir kasabadur ve dahı bir ismine şahin yuvası dirler. Nehr-i Efsaba’nın 
(?) iki canibi uçurum, sengistan ve kal’a bir yüksek kaya başında ancak bir yirden çıkılur. Bu iki li-
vanın ba’zı evsâfını zikr idelim. Bu vilayet ekseri tağlıdur ve yerleri çaydan münbit değüldür. Bun-
da latif toğanlar ve şahinler olur. Altun ve gümüş ma’deni vardur. Koyunu çoktur ekseriya Venedik 
vilayetine götürüp füruht iderler ve sığır, yabakı dahı vâfirdür. Katura ve devire Venedik’e getirüp 
andan Frengistan’a götürürler. Bu vilayet halkı selefde hayvanat postını giyüp mitlerine ibadet 
iderler idi yani ateş yakarlar idi ve müddet-i ömürlerinde üç kere gusl iderlerdi. Biri ibtida toğduğı 
vakit, biri nikah uğurlanup ‘avretiyle cima idicek vakti ve biri öldüğü vakit meyyitini gusl iderlerdi 
ve bunlar mukaddema mağâralarda tavattun itmişlerdi ve ekseri eyyamda sâz u söz birle meş-
guller idi ve ‘âdetleri buyidi ki bir esir aldıkda başını kesüp kafasından kanını içerlerdi. Ve birkaç 
esiri Merih’e kurban iderlerdi. Ve kadimde başka kralları vardı. Sonra ikinci Sultan Mehmet İste-
fanu nâm kralı esir idüp derisini çıkarmışdur ki ol kral Bosnevîler memleketini zapt ider idi çünki 
bu kral katl olundu. Macarlar gelüp diyarlarını zapt eyledi. Sonra Al-i Osman’dan Sultan Mehmet 
Han veziri Mahmud Paşa Biladiviku nâm kralı katl idüp bu vilayetini zapt eylemişdür.”(v.7b-8a)

Şehir ile bir bütünlük içinde olan kaleler tarih boyunca askerî, idarî ve adlî birçok görevler 
yüklenmiş idi. Aslında düşman saldırılarından korunmak ya da stratejik önemi olan bölgeleri 
kontrol altında tutmak için inşa edilen kaleler, şehir halkının değerli eşyalarının, şehre ait 
çeşitli kayıtlar olan resmi belgelerin, devlete ait para ve eşyalar ile vakıfların ve tüccarların 
kıymetli mallarının da bulunduğu en güvenilir yapılar olmuşlardır. Şehirlerin çekirdeğini 
oluşturan kalelerde ayrıca silah ve mühimmat ile barut ve tahıl mahzenleri de bulunurdu. 

Tarih-i Belgrad’da da kalelerin öne çıkarılması tesadüf ya da müellifin şahsî tercihi olmayıp 
şehir hayatının etrafında şekillendiği yapılar olması sebebiyledir; 

“Udune bir büyük kal’a ve nahiyedür. Nehr-i Krka karibdür. Bilan (?) Seddüislam kurbunda bir 
kal’adur. İki kapudanı vardur. Zadara garbında derya kenarında bir metin hisardur. Kara canibi 
kırk zira’ mikdarı derya tarafını Sava bar ve üç yüz kadar tûlı vardur. Bir cezire gibidür. Ancak kar-
ye bir köprüsü vardur. Hala Venedik hükmündedür, Venedik şehrinden yüz elli mil kadar ba’iddür. 
Bu kal’a yedi kere Macar elinden kurtulmuşdur. Ahir-i kâr Venedik satun almuşdur.” (v.9a)

“Der-beyân-ı Eyâlet-i Eğri. Bu kal’a Eğri nâm nehr kurbunda vâkî’dir. Kal’ası gayet metindir ve 
hevası güzeldir ve kasabası ma’mûrdur. Bu kal’a ol semtin serhaddidir. Velhasıl bu Eğri kal’ası 
istihbar-ı serhaddür. Memalik-i İslamiyye’de Macar’ın bir ma’mûr şehri ve kal’asıdır. Sahrasında 
bir nehr-i sagîr cereyan eder ve hisar dîvârına uğrar. Bundan dört menzil ba’iddür. Bu kal’anın 
hisarı Galata hisarından büyüktür amma suvarı çoktur ve bu kal’anın fatihi ebu’z-zafer Sultan 
Mehmet Han-ı salistir.”(14b)
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Eserde anlatılan ticarete ve üretime dayalı geçmiş; bugün anılan yerlerdeki üretilenlerin, 
“ürün imajına” da bir köklülük, tarihsellik ve profesyonellik ekleyecektir. Hersek vilayeti an-
latılırken “senede ikişer kere kuzu yitişir” bilgisinden, herhangi bir biyoteknolojik melezleme 
yapmanın bilinçli olarak mümkün olmayacağı 17. yüzyılda, yılda iki kez yavrulayan koyun 
cinsinden söz edilmesi gibi günümüzde bu bölge ile ilişkilendirilmeyen faaliyetlerin canlan-
dırılmasına da ilham verecektir;

“Evsaf-ı Vilayet-i Hersek. Hevası mu’tedil ve toprağı münbitdür. Ve yemişi boldur ve altun ma-
deni vardur hatta Baroş nâm kral yüz yigirmi beş vakiyye kadar altun kumı bulmuşdur. Yaban 
hayvanı, sığırı ve koyunu çokdur ve senede ikişer kere kuzu yitişir ve kuşları ve balıkları hesaba 
gelmez. Ve halkı güzeldür ve mizaçları kavîdür ve cenkci kavimdür ve ahdine vefadardur. Ve gü-
zel ülfet iderler ve ekseri kırmızı ve mavi giymeye mayillerdür ve avretleri [10] beyaz asbab giyüp 
başlarına kırmızı ve gayrı makrame bağlanur kolablan işlenmiştir. Ve Kotor’da darbhanesi  var-
dur ve bu vilâyetin ekser meta’ı şem’ ve kurşun, zift ve mum yağı ve postlar ve telatin ve incir ve 
bezirit yağı ve bu makule şeylerdür. Venedik ve kızıl elma tarafına gidüp füruht iderler ve derler 
ki her bâr ki Venedik’e cenkçi lazım olur, cenkçi ve kuvvetli bu Hersek ademlerinden cem ‘iderler.” 
(v.10b)

Sonuç

Tarih-i Belgrad, Atlas yazılması ile vazifelendirilmiş Bagvand-zade (?) Hacı Mehmed/Mu-
hammed Efendi’nin hazırladığı telif çalışmasının, mevcut durum sebebiyle oluşturulmuş bir 
özetidir. Müellifin, Fazıl Ahmed Paşa ile Uyvar fethinde yer alarak sefer tecrübesi kazandığı 
dikkate alındığında, esere bir hal çaresi olma gayretinin tezahürüdür, diyebiliriz. Eserde özel-
likle, kalelerin durumları ve önemleri, nehirler ve kolları ile üzerlerindeki köprüler, coğrafî 
açıdan zorluk ya da kolaylık oluşturacak dağ, tepe, düzlük gibi yüzeye dair malumat, yerli 
halkın karakter özellikleri ve askerî becerileri, Avrupa memleketlerinin aralarındaki ittifak 
davranışları hatta halkların Osmanlı devleti hakkındaki müspet ve menfi düşünceleri gibi 
bilgiler padişaha rapor edilmiştir.

Balkan yarımadası, jeopolitik ve jeostratejik önemi sebebiyle sürekli mücadele ve çıkar çatış-
maları yaşanan, imparatorluklar için çekici bir fütûhat alanı olmuş, hareketli bir coğrafyadır. 
Balkan şehirleri, karmaşık yapısı, değişken tarihi ile birçok anlatıya konu, inceleme ve ilham 
kaynağı olmuş ve olmaya da devam edecektir. Tarih-i Belgrad, coğrafya ve tarih kitabı niteli-
ğinde yazılmış seyahat-nâmeler grubuna ait bir eserdir. Amacı gezip gördüğü yerleri anlat-
mak olmasa da, XVII. yüzyıl gezginlerine rehberlik edebilecek niteliktedir. Eserde anlatılan 
şehir, kasaba ve diğer yerleşim birimlerindeki var olma dinamikleri, üretim hayatı ile pazar 
ve mübadele merkezleri, bunları birbirine bağlayan kara ve suyolu bağlantıları ve uzak di-
yarlara açılmanın kapısı olan liman şehri faaliyetleri konularında, XVII. yüzyıl Balkan şehirleri 
ile orta ve güney Avrupa hakkında değerli bilgilerdir.

Seyahat-nâmeler, birçok farklı bilim ve disipline kısmî şekilde kaynaklık ederken bütün biri-
kimi ile şehir tarihi çalışmalarına veri sunmaktadır. Tarih-i Belgrad’da da anlatılan her bir bilgi 
ve detay şehre, insana ve şehir hayatına dairdir.

Kaynaklar

Sarıcaoğlu, Fikret, Ebû bekir b. Behrâm, TDV İslam Ansiklopedisi, c.10, s.111, İSAM.
Bagvandzâde(?) Hacı Mehmed/Muhammed Efendi, Tarih-i Belgrad.
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Değerler Sisteminin Köşe Taşları
Vakıf, Şehir ve Medeniyet

Nazif Öztürk
Dr., Araştırmacı/Yazar.

Giriş
Modern devlet yapısının şekillenmesinden önce, devletin görevleri arasında şehirlerin imarı, 
insanların hayat standardının yükseltilmesi gibi görevler pek bulunmuyordu. Kentsel doku 
tamamen o şehirde oturanların sorumluluğuna terk edilmişti. İslâm şehrinin planını şehri 
kuran ve o şehirde yaşayan halkın dinî, sosyal ve kültürel anlayışı belirliyordu. Bu görevleri 
İslâm dünyasında vakıflar kurumu üstlenmişti. Bu sebeple şehirler ile vakıflar arasında ayrıl-
maz bir ilişki bulunmaktadır. Osmanlı istikrar içinde geçirdiği uzun siyasal hayatı boyunca 
birbirinden çok farklı mekânları, birbirinden çok farklı kültürel toplulukları, grupları bir ara-
da yaşatmış;  kendi döneminin şehirlerine ortak özellikler kazandırmıştır. Bu sayede Osmanlı 
şehri diye niteleyebileceğimiz bir şehir tipolojisi ortaya çıkmıştır. 

Bir medeniyet tasarımının zihinlerde temerküz etmesi neticesinde ortaya çıkan bu şehir 
tipolojisinde kentler, çevresinde bulunan kırsal kesimin hem yönetim merkezi, hem de 
iktisadî birliğini sağlayan ticaret alanlarıdır. Aynı zamanda bu şehirler, bir takım sosyal fonk-
siyonlar yüklenmiş huzur ortamlarıdır. Osmanlı şehirlerinde bedesten diye anılan bir ticarî 
yapı vardır. Bedesten binasından başlayan uzun çarşının etrafında dönemin üretim erbabı 
esnaf kümelenmiştir. Hayatın diğer alanlarını kapsayan camiler ve mescitler gibi dinî yapılar, 
medreseler ve tekkeler gibi eğitim kurumları, han ve hamamlar gibi ticarî ve sosyal fonksi-
yonlar üstlenmiş yapılar yer alır. Bunların etrafında yaşam alanları olarak mahalleler şehrin 
dış kısımlarına doğru açılır.

 Osmanlı şehirlerinde mahalle, aynı mescitte ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte yerleş-
tikleri şehir kesimi olarak belirtilmektedir.  Mahalleyi anlatırken Bilge Mimar Turgut Canse-
ver;  “Osmanlı şehirlerinde caminin, mescidin, medrese ve hamamın yerleri belirlenip bu yapı-
lar vücuda getirildikten sonra, bu odakların çevresinde birbirine eklenen evlerin ferdiyetlerinin 
yüceltilmesi ile standartlar, değerler ve davranışlar düzeni içinde mahalleler biçimlenirdi. Bu 
mahallelerin içinde topoğrafik özelliklere uygun olarak gelişen yollar, yol kenarlarında komşu 
yapıların oluşturduğu fizikî, sosyal, kültürel, mimarî ve tarihî şartlara uyum içinde bağımsız, 
yüce fertler olarak evler yer alırdı. Yollar boyunca birbirini takip eden ev dizilerinin tezyini düzeni 
adeta bir beytin iki mısraı gibi birbirini tamamlardı1”demektedir.

Osmanlı siyasal şemsiyesi altında geliştirilen planın ortak öğelerine kavuşmuş şehrin şe-
killenmesinde, çok önemli bir kurum fonksiyonel olmuştur; bu kurum vakıflardır. Herkesin 
kendi inancının gereği olan ibadetlerini daha rahat yaşanabilmesi için, toplumsal hizmeti 
amaçlayan dinî yapıların ortaya çıkarılması, insanın en önemli değeri olan sağlığının koru-

1  Cansever, Turgut, Osmanlı Şehri, İstanbul 2010.
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nabilmesi için sağlık kurumlarının inşası, eğitimini tamamlayabilmesi için eğitim tesisleri-
nin yapılması hep bu yolla yerine getirilmiştir. Vakıflar tarafından tesis edilen bu kurumları, 
Osmanlı şehirlerinin hemen hepsinde görmek mümkündür. Doğrudan topluma karşılıksız 
hizmet sunan bu “müessesât-ı hayriye”nin finansman ihtiyacını karşılamak üzere bina edilen 
akarlar da şehir planının zenginleşmesine katkı sağlayan önemli yapılardır.

Cami İslâm şehrinin merkezini belirleyen birinci derecede önemli bir odak olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Cuma namazına yüklenen büyük önem ve bu namazın bir belde ya da şehirde 
yalnız bir yerde kılınması keyfiyeti, Cuma camiini İslâm şehir dokusunda belirleyici bir unsur 
haline getirmiştir.

Dünya tarihi şehirli insanın tarihidir. Şehrin niteliği, içinde barındırdığı kitlenin ruhunu bi-
çimlendirir. Zira her şehrin bir ruhu vardır. Şehirlinin ruhu, şehrin ruhu ile teşekkül eder. Bizi 
medeniyet seviyesine yükselten şehrin ruhunda barınan yüce hasletlerdir. Bir şehir, ruhu yok 
edilirse yaşayamaz ve tarih sahnesinden silinir. Her şehir bir medeniyet dairesi içerisinde var 
olur ve şehrin ruhu o medeniyetin ruhu ile kurduğu ilişki ve besleniş damarlarının kuvvetli 
olmasında anlamını bulur. Şehirler, içinde var olduğu medeniyetin ortaya koyduğu değerler 
ve bu değerlerin yaptığı pratikler dünyası ile alakalıdır. 

Osmanlı şehrini yapan ögeler, bu şehir konseptinin etrafında oluştuğu ruh ve değerler ska-
lası geçmişte bir toplumun aidiyet ve hassasiyet noktalarını belirli bir mekânda somutlaştır-
makla anlam ve kıymet kazanmıştır.  Şehri yapan unsurlar arasında bu aidiyet ve hassasiyet 
noktalarının ve değerler toplamının içinde “vakıf” kavramı ve bu kavramın hayata yönelik 
pratiği “vakıf eserleri ve mimarîsi” vardır. Gerçekten Osmanlı şehirlerinin kalbi, çoğu zaman bir 
vakıf eserin çevresinde atar. Bu eserler bazen bir cami, medrese, imaret, hamam, kütüphane 
kompleksi olur, bazen bir han yahut köprü vs. olur. Vakıf eserleri, Osmanlı şehirlerinde bir 
odak, bir nirengi noktası gibi, hayatın nabzını yakalayan, o şehirde hayatın akışını oluşturan, 
yönlendiren, düzenleyen, en azından etkileyen mekânlar olagelmiştir.

1.Şehirlerin Müessisi “Vakıflar ve Vakfiyeler”
İslâm âlemi ve Türk dünyasının kültür hayatını canlandıran, insanı merkeze alan ve hiçbir 
canlıyı dışlamayan, imkânların paylaşılmasını öngören, güzel sanatların, beşerî münasebet-
lerin ve insanî hasletlerin temsilcisi, Şark Medeniyeti’nin müteharrik gücü ve şehirlerin mü-
essisi, hiç şüphesiz vakıf sektörüdür.

Fizikî şehir topografyasını belirleyen tarihî vakıf eserler kadar, şehir tarihine ışık tutan diğer 
kıymetli bir vesika da vakfiyelerdir. Tarihî kaynak değerler açısından önemli belgeler olan 
vakfiyeler, dönemin iktisadî, sosyal, idarî, dinî ve kültürel tarihinin analizi kadar, şehir ve iskân 
tarihi ile tarihî topografyanın incelenmesi noktasından da ayrı bir değeri haizdir2. 

Vakıf, taşınır veya taşınmaz bir değerin belirli gayelerle bir amaca tahsisinden doğan, hukukî 
statüye ve süreklilik kavramına sahip, malın doğrudan kendi kendini temsil ettiği, tescilinden 
sonra kurucusu dâhil herkesi bağlayan hukukî bir akittir. Vakfiye ise, bu akitte bulunması ge-
reken temel kuralların yer aldığı ve hâkimin kararıyla hüküm ifade eden yazılı bir belgedir3. 

Vakfiyeler hukukî bir belge olmalarının yanında, ait oldukları cemiyetlerin içtimaî bünyesi-
ni, kültür yapısını ve kıymet hükümlerini ifade eden çok önemli tarihî vesikalardır. Tenkidî 
ve tahlilî metotlara riayet edilerek yayımlanacak vakfiyeler, sırf vakıf müessesesini hukukî 
ve tarihî açıdan aydınlığa kavuşturmakla kalmayacaklar, ayrıca Türk ve İslâm tarihinin her 

2  Türkmen, Kerim, “Yapı Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair Bir Örnek”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1998, S.27, s.75-78.

3  Öztürk, Nazif, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, Ankara 1995, s.21-24.
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dalını analize imkân sağlayan değerli bilgiler de vereceklerdir4. Gerçekten bu vesikalardan 
hareketle iktisat, şehir, idarî teşkilât, din ve yerleşme tarihleri, tarihî topografya, hâsılı tarihin 
bütün dallarında elde edilecek bilgilerle eski Türk toplumlarının iç bünyeleri, farklı sosyal 
sınıfların iktisadî şartları, hukukî ve sosyal münasebetleri analiz edilebilecektir. Vakfiyelerin 
inceden inceye tetkiki bize şehirlerin iskân sistemlerini, yeni mahallelerin teşkilini, muhtelif 
halk kitlelerine mensup kişilerin temerküz ettikleri noktaları, eşya ve para değerlerini, muh-
telif vergilerin mahiyetini, ilmî ve dinî müesseselerin gelişmesini ve sosyal yardım müesse-
selerini tanıtacaktır5.  

Vakfiyeler, vakıf işlemlerinin mahiyetini anlamak bakımından da önem arz etmektedir. Va-
kıf eserlerin işlevinin nasıl, kimler tarafından ve gerekli maddî kaynağın nerelerden temin 
edilerek ve hangi şartlara bağlı olarak sürdürüleceğini bildiriyor. Vakıf sisteminin yoğun 
desteği ile olgunlaşan İslâm Medeniyeti, Müslümanların bünyesinde köklü değişikliklere yol 
açmıştır. Çok sayıda Türkü cami ve medrese çevresinde, şehirlerde toplamış, göz kamaştırıcı 
kültür ve medeniyet merkezleri kurmalarına vesile olmuştur. Kadın erkek, Müslüman gayr-i 
müslim ayırımı yapmaksızın insanın mutlu olmasına engel teşkil eden hususlar ortadan 
kaldırılarak, adalete dayalı sosyal dayanışmayı kuran gelişmiş bir toplum doğmasına imkân 
hazırlanmıştır. Bu imkânı hazırlayan müesseselerin en kalıcı olanı, hiç şüphesiz vakıflardır6.

Vakfiyeler üzerinde yapılacak bilimsel analizler sayesinde, şehirlerde yaşayanların zihniyet 
dünyası, hayat felsefesi ve inançları; sosyal ilişkilerin yapısı, sınıflar arası münasebetlerin 
karakteri, hayat şartları, ekonomik durumları, şehirleşmenin tarz ve boyutları, yerleşim dü-
zenleri, iskân politikaları, yeni mahallelerin oluşumu, su kaynaklarının temini, yurt ve ima-
ret tesisleri, sağlık kurumları, sanat ve ticaret mallarının dağılımı, iktisadî faaliyetler, hayat 
standartları, eşya ve para kıymetleri, vergilerin mahiyeti ve kamusal düzenin işleyişi ve vakıf 
sistemi hakkında birbirinden önemli ve orijinal bilgiler elde edip, farklı tespit ve yorumlar 
yapmak, ilgi çekici sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Vakfiyeler, günümüze ulaşmayan birçok mimarî eserin varlığının ortaya çıkartılması açısın-
dan olduğu gibi, mahallî tarih çalışmalarına, özellikle Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı arkeolo-
jisi bakımından da katkı sağlamaktadır.  Ayrıca,  halı hazırda mevcut olmayan birçok mahalle 
ve yerleşim birimlerinin geçmişine de ışık tutmaktadır. Diğer yandan vakfiyeler, İslâm dün-
yasında hükmî şahsiyet kavramının ortaya çıkışı ve gelişimini belgelemek ve vakıf işlemleri-
nin mahiyetini anlamak bakımından da önem arz etmektedir. Vakıf eserlerin işlevinin nasıl, 
kimler tarafından ve gerekli maddî kaynağın nerelerden temin edilerek ve hangi şartlara 
bağlı olarak sürdürüleceğini bildiriyor. Vakfiyeler, aynı zamanda, kamusal hizmet ve hayır 
kurumlarının tarihî süreçte ne tür bir anlayış içerisinde yönetildiğini göstermesi ve bunun 
hukukî şart ve esaslarını belirtmesi bakımından da ayrı bir değer taşıyor. Vakfiyeler, kurucu-
larının hangi gaye, düşünce ve niyetle mülklerini tahsis ettiklerini gösterdiğinden, vâkıfın 
iç dünyası ve ruh halinin çözümlenmesinde araştırmacılara önemli ayrıntılar vermektedir. 
Özellikle sultanların ve hanedan mensuplarının vakfiyeleri bu anlamda da ayrı bir değer ta-
şımaktadır7.

Vakfiyeler folklorik açıdan da zengin malzemeye sahiptir. Mesela mübarek gün ve gecelere 

4 Yediyildiz, Bahaeddin, “Müesse-Toplum Münâsebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi”, Va-
kıflar Dergisi, S. XV, s.23-53.

5  Köprülü, Fuad, “Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihi Ehemmiyeti”, Vakıflar Dergisi, S. I, s.1-6.

6  Şeker, Mehmet, I. Vakıf Haftası Kitabı, Aralık 1983, S.I, s. 112.

7  Şahin, Bekir, “Şehir Tarihi’nin Kaynakları: Hangi Belge Nasıl Kullanılır”, 2 Milletleraras ı Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 
Konya 2013, s.331.
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halkın yaklaşımı ve tepkileri, giyecek ve yiyecek isimleri, mutfak kültürü, mutfakta kullanılan 
araç ve gereçler, çeşitli alet ve edevat isimleri, vakıf tesislerinde misafir karşılama, uğurla-
ma ve benzeri konulara dair kayıtlar vakfiyeler vasıtasıyla bize ulaşabilmiştir. Vakfiyeler şe-
hir mimarî tarihi için de en önemli yazılı kaynaklardır. Vakfiyeler doğrudan mimarî eserlerin 
tesis tarihi ile bunların etrafındaki bina ve ünitelerin tanımlanmasında birincil kaynaklardır. 
Anadolu’nun fethiyle imar faaliyetleri kronolojik olarak vakfiyelerle belgelendirilip bu tür 
mimarî eserlerin Anadolu coğrafyasındaki dağılımları ve yaklaşık yer tespitleri vakfiyelerle 
mümkün olmuştur. Vakfiyelerin bu yönlerinin iyi değerlendirilmesi Anadolu’nun sosyal ve 
ekonomik tarihinin yanı sıra mimarlık ve şehircilik tarihinin de net olarak ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Vakfiyeler XII. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da toplum hayatının muhtelif yön-
lerini aydınlatmak ve toplumun örf ve geleneklerinde meydana gelen değişiklikleri göster-
mek bakımından, belki başka kaynaklarda bulamayacağımız bilgileri de içermektedir8. 

İstanbul’un fethi tamamlandıktan sonra Fatih kurmaylarını toplar ve onlara “şimdi biz kü-
çük cihattan büyük cihada geldik” der ve o dönemin ileri gelenlerine bir ferman irat eder. 
Bu fermanda özet olarak “özgün hayrat yapınız” denilmektedir. Buradaki “özgün” kelimesi 
çok önemlidir; çünkü âdeta yeni bir medeniyet yorumunun kapısı aralanmaktadır. Bugün 
daha iyi anlıyoruz ki, özgün hayrattan kasıt Osmanlı külliyeleridir. XVII. yüzyıl bilginlerinden 
Kınalızâde Ali Çelebi bu külliyelere bakarak, XI. Yüzyılın ilk yarısında yaşayan Farabi’nin düş-
lediği erdemli şehirlerin Kanuni döneminde kurulduğunu söyler. Yaşayan hocalarımızdan 
Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız ise, “vakıf külliyeler, Müslüman Türklerin tabiat, insan ve Tanrı 
arasındaki ilişkiler üzerine yaptığı yorumunun, vakıflar aracılığı ile tecessüm ettirilmiş şeklin-
den başka bir şey değildir”. “Hiç kuşkusuz bu, İslâm ve Türk dünyasını kuşatan bir medeniyet 
hareketidir”9 der.

Coğrafyanın vatanlaşmasının en temel unsurları arasında yer alan,  medinetü’l-fâdılanın 
nirengi noktalarını oluşturan vakıf külliyeler, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan 
şehirlerdeki konumları itibariyle asırların ötesinden günümüz insanına göz kırpmakta-
dır. Dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu mekân olan Şam’daki Emeviyye, Kudüs’deki 
Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-sahra külliyeleri, vakıfların himmeti sayesinde bugün ayaktadır. 
Semerkant’da Uluğ Bey’in Registan Külliyesi’nden10 Edirne’deki Selimiye Külliyesi’ne ve ora-
dan Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Külliyesi’ne11 kadar Türk ve İslâm dünyasının her tarafı-
na, taşa ve tuğlaya ruh üfleyerek yayılmıştır. Kaşgar’da Yakup Han, Bursa’da Yeşil, İstanbul’da 
Fatih ve Süleymaniye oluvermiştir12.

Görülüyor ki; Osmanlı toplum hayatında vakıf müessesesinin derin izleri bulunmaktadır. Va-
kıf sektörünü kavramadan, Osmanlı Devleti’nin ne iktisadî, ne sosyal, ne de kültür hayatını 
tam olarak anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Bir başka ifade ile her biri başlı başına 
bir değer ifade eden vakıf arşiv belgelerinin noksansız bir şekilde tahlilleri yapılmadan Türk 
Kültür hayatı, sosyal ve siyasî yaşayışı hakkında kaleme alınacak her yazı ve söylenecek her 
söz eksik kalmaya mahkûmdur. 

8  VGM, Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, İstanbul 2012, s.227-260.

9  Yediyıldız, Bahaeddin-Öztürk, Nazif, “Oturulabilir Şehir ve Türk Vakıf Sistemi”,Habitat II İstanbul Buluşmasında Sunulan 
Tabliğ, İstanbul 1996.

10  Yavuz, Yıldırım, “Semerkand-Registan Külliyesi ve Onarımı”, X. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1993, s.85-100.

11  Mehmet İbrahim, “Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Bosna Hersek’teki Son Durum”, X. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1993, 
s.181-206.

12  Yediyıldız, Bahaeddin, “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları Ya da Türk Hayrât Sistemi”,Osmanlı, Ankara 1999, C.5, s.25.
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Geldiğimiz bu noktada herkese soruyorum¸ vakıf ve diğer arşiv belgelerine dayalı olarak 
vakıf menşeli yapılar ve bu yapıların bağlı olduğu vakfiyeler analiz edilmeden mahallelerin 
ve dolayısıyla şehirlerin, mesela bu sempozyumun gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın şehir tarihi 
yazılabilir mi?  Es kaza vakıflar yok sayılarak yazılmaya kalkışılırsa ortaya çıkan eser, bilimsel 
verilere ve objektif kriterlere, tarihî vesikalara uygun olarak yazılmış bir eser olur mu?

2.Medeniyete Uzanan Yolların Taşlarını Döşeyen Değer,“Şehir”
Şehir olgusu, tarihin hemen her döneminde değişik anlamlara sahip dinamik bir kavramdır. 
Şehir; farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay çevreyi doğal çevreye egemen 
kıldığı bir ortamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun olarak insanların hayatlarını sürdür-
dükleri bir yerleşim birimidir.

Tarihî seyir içerisinde kent kavramında yaşanan değişiklikler izlendiğinde, ilk dönemlerde 
uygarlık anlayışının şehir kavramının tanımlanmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nite-
kim şehir/kent ile aynı anlamda kullanılan “medine” kelimesi, insanların yaşam biçimleriyle 
ekonomik ve toplumsal yapı farklılıklarını ortaya koymak üzere kullanılmıştır. Buna karşılık 
“karye/köy” ise “medine”nin karşıtı göçebe ve kırsal yaşamı tanımlamaktadır. Bu bağlamda 
kent yaşamı organize edilmiş bir sosyal hayatı ifade etmektedir. Bu demektir ki; şehir uygar 
insanların yaşadığı bir yerleşim merkezidir. Latince kökenli dillerde “civilization” kent anlamı-
na gelen “civitas”tan türemiştir. Arap kültüründe de yine uygarlık anlamına gelen “medeni-
yet” kavramının kökeni bir şehir adı olan “Medine”ye dayanmaktadır.

Günümüzde, sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kent kavramının anlamında önemli 
değişmeler yaşanmıştır. Eski dönemlerde “kale” veya “sur” şehir kavramını anlatmada önem-
li bir kriter iken; bugün kent kavramının açıklanmasında istihdam yapısı, ekonomik faaliyet, 
nüfus yoğunluğu gibi çok daha farklı ölçütler kullanılmaktadır. Özellikle sanayi devrimi ile 
birlikte kentsel mekânların biçim ve işlevlerinin farklılaşması şehir kavramının kapsamını 
bütünüyle değiştirmiş; sosyoloji, tarih, coğrafya ve andropoloji gibi birçok bilim dalının in-
celeme alanına girmiştir. 

Aristo tarafından şehir, insanların daha iyi bir yaşam sürmek için toplandıkları yerler olarak 
nitelenmişken; sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak, Adam Smith şehir hayatının üre-
tim fonksiyonları üzerinde durmuştur. İnsanların toplu halde yaşama nedenlerini ekonomik 
ve güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde ele alan İbn-i Haldun ise kentlerin, endüstri merkezle-
ri olma özelliklerini irdelemiş ve kentleşmeyi “göçebe ve kır insanları için son aşama” olarak 
kabul etmiştir. İnsanlık âlemi, uzun ve yorucu bir çabanın sonunda şehir hayatına kavuş-
muştur. Bu anlayışa göre, cemiyetin en küçük nüvesini oluşturan ve aile bireylerini bir araya 
toplayan ev, küçük bir medeniyetgâhtır.

Orta Asya şehir tipinin üç ana öğesi iç kale, şehristan ve rıbâttır. Türklerin İslâm dinine girme-
siyle şehircilik anlayışında esaslı değişiklikler olmuştur. Orta Asya şehirciliğinin omurgasını 
oluşturan üç temel kavramın yerini, yeni üç öğe almıştır. Bunlar cami, pazar ve hamamdır. 

Bugün olduğu gibi dün de şehirler, mahalle esasına göre teşkilatlanıp gelişmektedir. Ma-
halleler, ya dinî bir yapının etrafında toplanma veya aynı meslekten olan zanaatkârların bir 
araya gelmeleri, ya da aynı din, mezhep ve ırktan olanların bir arada yaşama arzuları sonu-
cunda teşekkül etmiştir13.

13  Özdemir, Rıfat, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara(1785-1840), Ankara 1986, s. 75.
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Medeniyet ve uygarlığa giden yolun serüvenini göz ardı etmeden, bu uğurda gösterilen ça-
balar ve olumlu-olumsuz yaşanan maceralar dikkate alınarak şehir kavramı incelendiğinde; 
her dönem ve her ülke için geçerli tek bir şehir tarifinin yapılamadığı görülmektedir. Şehir 
tanımları genellikle kenti belirleyen bazı kıstaslara göre yapılmaktadır. Bu kıstaslar nüfus, 
idarî yapı, ekonomik ve sosyal parametrelerdir.

Kapalı kalan bu cümleyi somuta indirgeyerek açıklamaya çalıştığımızda, en basit haliyle 
pazarı-çarşısı, konaklama yerleri (hanı, kervansarayı, bedesteni) mabedi, mektebi, mezarlığı, 
yolu, suyu olan ve belirli nüfus yoğunluğuna ulaşmış yerleşim merkezlerine şehir denilmek-
tedir. Şehrin en yalın tanımı budur. Peki, şehri meydana getiren fizikî yapıların tarihteki sta-
tüsü nedir? Soruyu bir başka şekilde sorduğumuzda, tarihte vakıf olmayan mabet, mektep, 
çarşı-pazar, şehir suyu, temizliğin simgesi olan hamam, mezarlık vb. fizikî altyapı birimi var 
mıdır? Sosyolojik olarak bu mesele incelenmeden İslâm Medeniyeti’nin tesis ettiği kentlerin 
şehir tarihini yazmak mümkün müdür?

3.Şairlerin Gönül Dünyasında Osmanlı Şehirlerinin Teşekkülü/Vakıf’tan-Şehre Uzanan 
Serüven
Yahya Kemal Beyatlı’nın “Aziz İstanbul”da, öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir”de 
toplanan yazıları, şehir denilen o büyük yapıyı meydana getiren maddî ve manevî, kültürel 
ve estetik unsurları, başta mimarî olmak üzere, tezyînî sanatları, tarihi, edebiyatı, folkloru; 
hatta günlük hayatın pratikleri içinde var olan ticarî, siyasî, hukukî uygulamaları geçmişten 
bugüne aktarıp bugün için yorumlamaları muhteşem bir tablo oluşturur.

“Ah! Büyük cedlerimiz! Onlar Galata, Beyoğlu gibi Frenk semtlerinde yerleşirlerdi, fakat yerleştik-
leri mahallede Müslümanlığın nuru belirir, beş vakitte ezan işitilir, asmalı minare, gölgeli mescit 
peyda olur, sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır. Hâsılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. 
Beyoğlu’nu, Galata’yı saran yeni yapıların yığını arasında o mescitlerden ve o türbelerden bir ikisi 
kaldı da (gördük ki) cedlerimiz o kefere Frenk mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. 
Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçük bir şehri andıran yerlere 
yerleştik, fakat o yerler Müslüman ruhundan ari, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar’a bakınız, bir de 
Kadiköyü’ne. Üsküdar’ın yanında Kadıköyü Tatavla’yı andırır. Eski Türklerin ruhları ile yeni Türkle-
rin ruhları arasındaki farkı anlamak isterseniz bu son asırda peyda olan semtlerle İstanbul işlerini 
mukayese ediniz. Medenîleştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş gören eblehler, uzağa 
değil, Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştanbaşa yenileşen o şehir-
lerin her tarafında çan kuleleri yükselir, Pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın 
dinini, milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi millî ruhtan ari değildirler.

Artık Türk milletinin ruhu bir rayiha gibi uçtu mu? Hayır. Büyük kitlede o ruh var, fakat biz son ne-
sil, bir sürü gibi, büyük kafileden ayrıldık, uzaklaştık, kaybolduk; fakat daha uzağa gitmeyeceğiz, 
döneceğiz, tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz”14.

Yahya Kemal’ın İstanbul odaklı tespitlerine karşılık, öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar Osman-
lı coğrafyasının Bursa, Konya, Erzurum gibi şehirlerine yönelir. Hatta Tanpınar, Konya üzerin-
den Osmanlı öncesi döneme, Selçuklu mimarî eserlerine eğilir.

Yahya Kemal’in “Süleymaniye’de Bayram Saabahı”, “Atik Valide’den İnen Sokakta”, “Kocamus-
tapaşa” şiirleri gibi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” şiiri Osmanlı şehir dokusunu ve mimarî 

14  Beyatlı,Yahya Kemal, Aziz İstanbul 1964,s. 122-123.
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tasarımını anlatan en güzel şiirlerdir.Tanpınar’da, “vakıf” kavramı etrafında yorumlanan 
mimarî eserler yerine, mimarî eserler etrafında ele alınıp anlatılan Osmanlı şehirleri vardır. 
O’nun yazıları, Erzurum’un Çifte Minare’si, Yakutiye’si, Ulu Camii; Ankara’nın Hacı Bayram’ı; 
Bursa’nın Hüdavendigâr’ı, Yıldırım’ı; Konya’nın Alaeddin’i, Mevlânâ’sı, Selimiye’si; İstanbul’un 
Süleymaniye’si, Fatih’i ile birleşen bir medeniyetin dokusunu örer.

Yahya Kemal’in tasvir ve tahlillerinde öne çıkan imtidad düşüncesi, Tanpınar’da bugünü inşa 
eden, zenginleştiren, derinleştiren, değiştiren bir tahassür ve tahayyüle dönüşür.

Beş Şehir’de vakıf mimarî eserlerin tasvirleri, sanat ve güzelliklerinin uzun uzadıya anlatılma-
sı, geçmişte ecdadımızın bu eserler etrafında oluşturdukları hayat, bugün bu hayattan ve bu 
hayatı şekillendiren ruhtan uzak kalışımızın “gizli” özlemi ve hayıflanışı ile kendini gösterir. 
Tanpınar’a göre cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla is-
tedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, 
kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi Yeşil’de dua eder. Muradiye’de düşünür, Yıldırım’da hareke-
te hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler. Hepsinde 
tek bir ruh terennüm eder15.

Konstantinapol’ü dönüştürerek İstanbul yapan vakıf mimarî eserlerden bahsederken, yapı-
lıp edilenleri “Etrafındaki her şeye kendi nizamını veren bir saltanat”16  diye niteler. Bu saltanatı 
görünür kılan büyük mimarî eserler kadar “şehrin mahremiyetinde eriyip ona karışmış hissini 
veren küçük camiler, medreseler, büyüklerin yanında en mütevazı nispetlerine indirilmiş çeşme-
ler…” de bu manzumeyi tamamlayan vakıf güzellikleridir. “Büyük eserler onun uzaktan görü-
len yüzünü verirler; ikinciller ise onu çizgi çizgi işleyerek portrenin içini dolduran, büyük tecridin 
kurduğu çerçeveyi bin türlü psikolojik hâl ve yaşanmış hayat izleriyle tamamlayan eserlerdir. 
Şüphesiz bunlarda da asıl söz gene mimarlığındır”17 diyen Tanpınar da hocası Yahya Kemal 
gibi yalnızca eskiyi ihya eden büyük ve saltanatlı güzelliklerin peşinde değil, bu güzellikleri 
küçüğüyle büyüğüyle yapan ve bugün yaşaması/yaşatılması gereken ruhun peşindedir. Beş 
Şehir, biraz da gidenin peşinden hayıflanışın, neyi kaybettiğini hatırlayışın ve bir arayışın 
hikâyesidir18. 

4.Değerler Sisteminin Doruk Noktası “Medeniyet”
Uygarlık ve medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddî ve manevî varlıklarını, düşünce, sa-
nat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Medeniyet ve uygarlık kavramları çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uygarlığın 
daha geniş bir mana taşıdığını ifade etmek mümkündür. 

Medeniyetin, belirli insan topluluğu veya topluluklarının bir coğrafya üzerinde ve belirli 
bir zaman içinde ortaya koydukları değerlerle sınırlı olmasına karşılık; uygarlık kavramının, 
binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojinin katkısı ile 
ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan evrenselliği ifade etmektedir.

Bugün kadim yerleşim merkezlerimizde şahidi olduğumuz Vakıf Müessesesi ve ona dayana-
rak ortaya çıkan şehir; Prof. Dr. Saadettin Ökten’e göre, İslâm Medeniyeti’nin Osmanlı yoru-

15  Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, İstanbul 2000, s.137.

16  Tanpınar, Ahmet Hamdi, Age, s. 176.

17  Tanpınar, Ahmet Hamdi, Age, s.177.

18  Andı, M. Fatih, “Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Osmanlı Şehirciliğinde Vakıf Mimarî Eserlerine Dair Dikkatleri”, 
Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyum Kitabı, Ankara 2013, s.61-67.
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mundan başka bir şey değildir19.

“Osmanlı Yorumu” dediğimiz zaman karşımıza bu yorumu yapan insan tipi ve bu insanın na-
sıl yetiştiği; olgunluğa erişen kâmil insanın tasavvurlarını hayata geçiren bir müessesenin 
mevcudiyetinden söz ediyoruz demektir. Tavuk ve yumurta gibi hangisi hangisini doğuruyor 
sorusuna cevap aramamız gerekiyor.

Osmanlı değerler sisteminde, kemâl seviyesine yükselen insan tipini yetiştiren üç ana mü-
essese mevcuttur. Bunlardan bir tanesi cami, diğeri medrese, üçüncüsü de tekkedir. Cami 
kamuya hitap ediyor, medeniyet tasavvurunun esaslarını söylüyor, genel âdap ve erkânı 
öğretiyor. Camiler bireyseli değil, kamusal alanı ifade ediyor, buralarda yaygın eğitim metot-
larına uygun olarak kamunun tamamına hitap eden faaliyetlerde, “nezir” sıfatının “beşir” vas-
fının önüne geçtiği bir program uygulanmaktadır. Medrese talebe-i ulûma, yani seçkinlere 
hitap ediyor, örgün eğitim kurallarına göre onlara adım adım, kademe kademe bilimsel bir 
yaklaşımın eğitimini veriyor. Tekkeye gelince, tekke camiler gibi kamuya açık, fakat bireysel 
bir eğitim veriyor. Toplumun hiçbir ferdini dışarda bırakmayan bu genel çabanın sonunda, 
Osmanlı medeniyet tasavvurunu inşa eden insan tipi ortaya çıkıyor. Şehirleri yapanlar insan-
lardır; fakat insanların yetişmesi, gelişmesi ve bir kimlik sahibi olması da yaşadıkları çevre ile 
doğrudan ilgilidir.

Osmanlı insan tipini yetiştiren bu üç eğitim kurumu, Osmanlı şehir tipolojisinin nirengi nok-
talarını oluşturan külliyelerin ana omurgasını teşkil etmektedir. Külliyeyi meydana getiren ve 
yaşatan sistem ise vakıf müessesesidir. Külliyenin diğer unsurları olan kütüphaneler, darü’ş-
şifalar, imaretler, menzilhaneler/han ve kervansaraylar… Bu üç ana kuruma yardım ediyor 
ve çalışmalarını kolaylaştırıyor. Vakıf sisteminin getirdiği ve külliyenin diğer bir ayağını teşkil 
eden “akarât” ile cami, medrese ve tekkeden oluşan eğitim kurumları ve destek birimleri 
yaşatılıyor ve böylece Osmanlı insan tipi yetişmeye devam ediyor. Akarı, hayratı, ana ve yar-
dımcı unsurlarıyla birlikte oluşturulan vakıf külliyeler sayesinde Osmanlı şehri ortaya çıkıyor. 
Sahip olduğu bu ruh sayesinde Osmanlı şehri, her türlü tasarım ve mimarlık unsurlarının 
yanında, fizikî bir mekân olmanın ötesine geçiyor, kendini var eden insanı yetiştiren bir mü-
essese haline geliyor. 

Vakıf Müessesesi’ne yakinen baktığımızda, burada iki grup hamlenin varlığını görürüz. Bun-
lardan birincisi “hasenât” grubu yani hayra vesile olan yapılar; diğeri bu hizmetleri destekle-
yen “akarât” grubu yani gelir getiren yapılardır.

Gelirlerin tahsili ve hizmetin “ebed-müddet” olan devlet hayatına paralel olarak devamlılı-
ğını düzenleyen ve her biri müstakil bir yapıya sahip vakıfların yönetim ve denetim şart-
larını düzenleyen vakfiyelerin dibacelerinde müthiş bir medeniyet tasavvuru yatmaktadır. 
Tasarlanan bu medeniyeti imkânları paylaşarak hayata geçiren Osmanlı insanının arkasında, 
inandıkları medeniyet tasavvurunun değerler sistemi vardır. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
dönemlerinde Anadolu’da yaşayan insanların elinde ve gönlünde, dünya ve ahiret hayatı-
nı, makam ve mevkii, mal ve mülkü ölçmeye yarayan değişmez, yanılmaz değerler sistemi 
olduğu için bu coğrafyada göz kamaştırıcı böyle bir uygulama gerçekleştirilebilmiştir. Arz-
dan semaya uzanan bu değerler sistemine mensup olmayan toplumlar paylaşma kültürüne 
sahip olabilir mi? Bu anlayışa sahip olamayanlar, sürekliliği, estetiği ve hizmeti bünyesinde 
barındıran, coğrafyayı vatanlaştıran, taşa ve tuğlaya ruh üfleyen vakıf gibi bir müesseseyi 

19 Ökten, Saadettin, “Vakıf Müessesesi ve Osmanlı Şehri”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir, Sempozyum Kitabı, Ankara 2013, s.15-
22 .
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kurabilir mi? Bir hevesle kursalar bile onu koruyabilirler ve yaşatabilirler mi?

Modernitenin insanları; yaşamı, rekabeti ve kişisel kazancı esas alan bir anlayışı hayatları-
na hâkim kılmışlardır. Vakıf sisteminin insanları ise hizmet üzerine, merhamet üzerine bir 
medeniyet tasavvuru çizgisinde yürümüştür. Birincisinin ürünü, birçok benzerleri gibi sim-
gesel olarak New York; ikincisinin kurduğu şehirler Orta Asya’dan başlayıp Orta Avrupa’ya 
kadar uzanan Semerkant, Buhara, Bağdat, Şam, Halep, Konya, Bursa, İstanbul, Edirne, Üsküp, 
Saray-Bosna’dır. Siz modernitenin metropollerini Türkiye’ye transfer ettiğiniz zaman sadece 
bina ve cadde taşıdığınızı mı sanıyorsunuz? Hiç kuşkunuz olmasın, farkında olsanız da olma-
sanız da, şehirlerde yaşanan bu değişimle birlikte bir zihniyeti taşıyorsunuz.

Ahlâk hakkında, sanat hakkında, felsefe hakkında genel bir görüşünüz varsa, bu bir mede-
niyet tasavvurudur. Bu değerler sistemine sahipseniz, şu olsun bu olmasın dersiniz. Çünkü 
insanoğlu başka hiçbir canlıda olmayan seçme hakkına sahiptir. Osmanlı toplumu İslâm me-
deniyet tasavvurunu seçmiştir.

Bir medeniyet tasavvurunun hayata geçmesi, görünür hale gelmesi insan davranışlarında 
fark edilir. İnsan davranışlarının bir medeniyet seviyesine yükselebilmesi, gönüllerde depre-
şen projelerin aksiyona dönüşmesi ve müşahhas hale gelmesiyle mümkündür. Bu aksiyon-
ların en komplike, en rafine ve en üstün hali şehirlerde görülür. Şehir, toplumsal yapının ve 
insan varlığının bütün ögelerinin katkıda bulunduğu bir üst aksiyondur; âdeta medeniyet-
lerin ve anlayışların sergilendiği bir sahnedir. Her medeniyet tasavvuru kendi simge şehrini 
kurar. Mesela Fransa’nın simge şehri Paris, ABD’nin simge şehri New York’tur; hiç şüphe yok 
ki İtalya’nın simge şehri de Roma’dır. İslâm uygarlığının en başta yer alan iki simge şehrin-
den birisi Bağdat, diğeri İstanbul’dur. Moğol İstilasına kadar Ortaçağ İslâm uygarlığının sim-
ge şehri Bağdat’tır. Fetihten sonra İslâm dünyasının ikinci simge şehri İstanbul olmuştur. 
Bursa’da gördüklerimiz, İslâm medeniyetinin Osmanlı yorumunun başlangıcını teşkil eder.

Vakıf medeniyetinin meydana getirdiği dış mekân ile günümüz mimarî anlayışının şekil-
lendirdiği yapıları mukayese ettiğimizde; vakıf medeniyetinin ortaya koyduğu dış mekânın 
“insan ölçeğinde, insan odaklı, mütevazi, kamu yararı, karşılıksız, tabiata saygılı ve paylaşmacı” 
olduğunu; günümüz yapılaşmasının “insanı aşan, kapital odaklı, meydan okuyan, özelleşmiş, 
rant kaygısı, tabiatı zorlayan ve bencil”20 olduğunu görürüz.

Günümüzde şehirlerin sadece ticarî ve turistik bir meta olarak değerlendirilir olması, ondaki 
son hayat emaresinin de yitirilmek üzere olduğunun ilk işaretleridir. Hâlbuki medeniyetler 
şehirlerde yaşar ve yaşatılır. Size has bir medeniyet iddianız varsa ancak var olabilirsiniz; aksi 
halde asimilasyon kaçınılmazdır. Bir şehrin siluetine baktığınızda orada yaşayanların ken-
dileriyle barışık mı, yoksa savaş halinde mi olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Siluet sadece 
bir gölge veya bir panorama değildir. İçinde hayatlar, hatıralar, hikâyeler gizlidir. Tarihiniz 
orada nefes alıp verir. Varlık âleminden yokluk âlemine geçişin sırlarını saklar. Bize has olan 
medeniyetimizin tüm kodları orada gizlidir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel çevre bu sırları 
ve kodları gelecek nesillere aktarmanın vasıtalarıdır. Kendine has olan siluetini kaybetmeye 
başlayan bir şehir aslında kimliğini de kaybediyor demektir21. Çünkü kentin kültürü, şehrin 
birikimini gözler önüne sermektedir.

20 Kayapınar, Y. Erdal, “Vakıf Medeniyetinde ve Günümüzde Dış Mekân Oluşumu”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyum 
Kitabı, Ankara 2013, s.195.

21 Eriş, Cem, “şehrin Silüeti: Vakıf Şehrin Kayıp Silüeti ve Kimlik”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyum Kitabı, Ankara 
2013, s.197-211.
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Kurumların ve mevzuatın yetersizliği, toplumsal bilincin yitirilmesi gibi üst üste eklenen 
menfi gelişmeler süreci hızlandırmıştır. Toplumsal ve kurumsal edep perdesini tamir olun-
maz şekilde yırtan sebep hiç şüphesiz vakıf müessesesinin tahrip edilmesidir. İşte “yiğidin 
düştüğü yer” burasıdır.

“Batıyı da, Doğuyu da iyi anlamadan aydın olamayız” diye söze başlayan dertlilerden Hüs-
rev Subaşı hoca, öğrencilerine yaptığı tavsiyeleri girizgâh yaparak yürek yangınını aşağıdaki 
ifadelerle dillendirmektedir: “Semerkant’ı, Buhara’yı, Kahire’yi, İstanbul’u ve Şam’ı görmeden 
adam gibi Müslüman olamazsınız. Roma’yı, Paris’i, Londra’yı, New York’u görmeden yaşanılan 
dünyanın aydını olamazsınız”. Buradan sözü İstanbul’un dününe ve bugününe getirir. “İs-
tanbul siluetinde yükselen minareleri mevcut topografyanın dua için semaya kalkan elleri gibi 
görmüşümdür. Şimdilerde kendinden daha sıkça söz ettiren gökdelenler, kara ve küt çizgileriyle 
kentin isyan heykelleri gibi geliyor bana. Camilerin yanı başında göğe yükselen minareler, uzak-
tan bakıldığında kendi aralarında barışçıl bir dağılımı ima ederler ve yerden göğe bakarlar. Oysa 
gökdelenler insanlara tepeden ve baskıcı bir biçimde bakan eski Sovyet coğrafyasının yakından 
tanıdığı simsiyah mütegallibe heykelleri gibidir” tespitinden sonra şu ihtiyat cümlesini ilave 
etmeyi ihmal etmez. “Bu yaklaşım tarzı, gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı yeni fırsatları gör-
memek ve anlamamak şeklinde anlaşılmamalıdır. Geçmiş zaman o dönemin hayatı idi. Şimdi 
yeni bir zaman var. Bunun elbette farkındayız. Gelecekte çok daha farklı bir zamanı kurgulamak 
ve tasarlamak zorundayız”.  Yeniliğe açık olduğu güvencesini kayda geçirdikten sonra, başa-
rılı çalışmaları takdir eder ve feryadının yangınını bir öneri ile söndürmeye çalışır. “İçimizden 
çok iyi vatan evlatları yetişti. Onlarla gurur duyuyor, bu aziz milletin bir ferdi ve bir vatandaşı 
olarak iftihar ediyoruz. Ama kentlerimizin tarihin derinliklerinden getirdikleri kimliksel değerle-
ri korumak ve yeni yerleşim mekânlarına şahsiyet kazandırmak söz konusu olduğunda, ya da 
buna dair ortaya çıkan problemler karşısında bizi biz yapan değerlerle uyumlu algılar geliştirme 
konusunda ciddî sıkıntılarımız var. Şehrin siluetinin nasıl olacağı bir irade sorunudur”. “Ecdadın 
yüzyıllar içinde büyütüp geliştirdiği bir medeniyeti hiç araştırmadan, anlama ihtiyacı bile his-
setmeden yürümek yolumuz olamaz. Bunun için Ar-ge’lerimiz olmalıdır; teknik amaçlı Ar-ge’ler 
gibi, tarihi okumanın da Ar-ge’leri olmalıdır”22. 

5.Söylediklerimizi Şanlıurfa Özelinde Somutlaştırırsak, Taşlar Yerli Yerine Oturacaktır
Yan başlıklar altında ve genel manada söylediğimiz hususları Şanlıurfa şehri özelinde so-
mutlaştırdığımızda, ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Bu kısımda sözü uzatma-
ya gerek yok. Sizlerle iki görüntüyü paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri, Zehra Akkoyunlu 
Hanımefendi’nin “Geleneksel Urfa Evlerinin Mimarî Özellikleri”23 kitabında yer alan 1/2000 öl-
çekli “Urfa Şehir Planı” (Ek-1). Bu planda yeşil renge boyanmış “koruma altına alınmış anıtsal 
yapılar” kadim Urfa şehrinin omurgasını oluşturmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 
aldığım bilgilere göre hemen tamamı tarihî vakıf eserlerdir. 

Büyük resmin tamamlanması için ikinci sunacağım görüntü ise, VGMA’da bulunan “Hayrat 
Vakıf Satış Defteri”nde yer alan ve Cumhuriyet döneminde Urfa’da satılan cami ve mescidler 
başta olmak üzere “müessesât-ı Hayriye”nin listesini veren Urfa sayfasıdır24(Ek-2). İstimlakler 

22 Subaşı, Hüsrev, “Şehrin Estetik Kimliği ve Bu Kimliğine Katkı Sağlaması Açısından Son Dönem Camileri Üzerine”, Vakıf 
Medeniyeti ve Şehir Sempozyum Kitabı, Ankara 2013, s.213-217.

23 Akkoyunlu, Zehra,  Geleneksel Urtfa Evlerinin Mimarî Özellikleri, Ankara 1989.

24 VGMA, Hayrat Vakıf Satış Defteri, s.296.
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dâhil 14 cami, 5 cami arsası, 15 mescid, 1 tekke, 1 enkaz 1926-1949 yılları arasında 36 parça; 
1 cami, 1 mescid, 2 medrese 1950-1972 yılları arasında da 4 adet olmak üzere toplam 40 ta-
şınmaz vakıf eseri, 41.962 Tl. karşılığında satılmıştır25. Sayı bildirmekteki gayem, kadim Urfa 
şehrinin tesis edilip geliştirilmesine vakıfların yaptığı katkıyı eksiksiz göstermek için, Urfa 
Şehir Planı’nda yeşile boyanan nirengi noktalarına 40 merkezin daha ilave edilmesi gerekti-
ğini söylemektir.

Amacımız vakıfların satışı ve tasfiyesi olmadığı için konunun detayına girmiyorum. Ancak 
bu milletin gösterdiği alicenaplığı teslim açısından bir cümle ile yetineceğim. Satılan cami 
ve mescidlerin bir kısmı bugün ayaktadır ve ibadete açıktır. Kadirşinas bu milletin hayırsever 
evlatları satın aldıkları cami veya mescidi çoğulcu demokrasiye geçiş tarihine kadar beklet-
mişler ve sonunda yeniden ibadete açılmasını temin etmişlerdir.

Sonuç
Şehirlerin kurulup geliştirilmesinde vakıf eserlerin oynadığı nazım rol her türlü takdirin 
üstündedir. Şehirlerin ruhu ve şehir kültürünün gizemli sırları vakfiyelerin girizgâh ve di-
bacelerinde genç kuşaklarla buluşmak için kendine uzanacak hamiyetperver elleri ve gö-
nülleri beklemektedir. Kültürün nesilden nesile taşınması için uzun soluklu, yorucu ve titiz 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu zamana vabeste bir iştir. “Sonuç”larda uygulanabilir 
ve pratik şeyler söylemek adettendir. Biz de bu kurala uyarak konuşmamızı birkaç temenni 
cümlesi ile bitirelim. Ola ki, gören bir göze ve işiten bir kulağa sahip bir yetkili çıkar da çığlık-
lar içerisinde feryat eden kadim şehirlerin gözyaşlarını dindirir.

Medeniyetin yeşerdiği mümbit vahalar olan şehirler, ecdadımızdan bizlere intikal eden birer 
mübarek emanettir. Kadim kültürümüzün yaşayan canlı şahitleri olan tarihî şehirlerin tah-
rip edilmesi, insanlığın ortak vicdanını kanatmaktır. Onları, aslî unsurları bozulmadan birer 
kültür mirası olarak yeni kuşaklarla buluşturmak bizlerin boynunda asılı, yerine getirilmesi 
gereken bir vebal olarak durmaktadır.

Kadim kültürümüzün yaşayan sembolleri olan şehirlerimizi, içinde bulunduğumuz hayatın 
icaplarını karşılayacak tedbirleri alarak koruyabildiğimiz takdirde, millet olarak kendi kültü-
rümüzün sürekliliğini sağlamış oluruz. Kimi belediyelerimizin övgüye değer örnek çalışma-
ları bulunmakla birlikte; ne yazık ki içinde yaşadığımız şu dönemde, ülke düzeyinde ve bir 
devlet politikası halinde, bunu becerebildiğimizi söylemek mümkün değildir.

Kişisel çıkarları önceleyen ve rant peşinde koşan, nefislerimizin dürtüsüyle hortlattığımız 
dikey şehircilik anlayışının hayatımıza hâkim olması, kadim şehirlerimizi boğmaktadır. Ha-
yatımıza egemen olmuş bu anlayışın sonunda, insana huzur veren bahçeler içerisinde ko-
numlanan, saygının ve tevazuun sembolü olan bir veya iki katlı evler birer ikişer, gözünü 
hırs ve tamah bürümüş doyumsuz vahşilerin saldırılarıyla yok edilmektedir. Tahrip edilen 
medeniyetin yerini, çağdaşlığın sembolü olan, tepeden bakan ve insan ruhunu ezen, kendi-
ni beğenmiş, mağrur, mütekebbir çok katlı rezidans ve AVM’ler almaktadır.

Ya hep, ya hiç girdabında çırpınan ey çağdaş insanlık; tarihin imbiklerinden süzülerek biri-
ken kadim medeniyetimizi koruyarak, değişime sırt çevirmeden geleceğimizi ve ihtiyaçları-
mızı planlamanın bir yolu ve yöntemi yok mudur? (Ek-1)

Urfa’da satılan hayrat eserlerin listesi (Ek-2).

25  Öztürk, Nazif, Age, s.541.
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Osmanlı Şehirlerinde Sosyal Kontrol 
ve Birey Üzerine Bir Takım Gözlemler 
(Konya Örneği)

Dr. Cemal Çetin1*

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi

Giriş

Her toplumda bir süreklilik vardır. Toplumlar, resmî hukuk ve yaptırımların dışında, zaman-
la geliştirdikleri ve nesilden nesle aktardıkları kurallar vasıtasıyla, mensubu olan fertleri ve 
grupları kontrol ederler2. Modern sosyoloji bu davranışlar bütününe sosyal kontrol adı ver-
mekte olup, özellikle geleneksel toplumlarda oldukça işlevsel olduğu düşünülebilir. Osmanlı 
toplum yapısı birçok açıdan geleneksel toplum özelliği taşımaktadır. Özellikle hane reisleri-
nin aile bireylerinden, şeyh ve kethüdalarının esnaflardan, dinî önderlerin cemaatlerinden, 
ahalinin karşılıklı olarak birbirinden sorumlu olması3, bu geleneksel yapının içinde etkili bir 
otokontrol sistemini de mümkün kılmaktadır. Bu tür yapılarda kişinin içinde bulunduğu 
gruba adaptasyonu, hukuk kurallarının yanı sıra, toplumunun kurallarına uymasıyla doğru 
orantılıdır. Bunun yanında birey4, grubun kültür ve ahlak yapısına uygun davranmalıdır. Yine 
farklı gruplara da mümkün mertebe mesafeli olmalıdır5. Genellikle Doğu toplumlarına ait 
olduğu kabul edilen bu sosyal yapının, Osmanlılarda, diğer küçük dinî ve meslekî grupların 
yanı sıra, mahalle, köy ve aşiret yaşantısıyla kurgulandığı ve idame ettirdiği bilinmektedir. 
Özellikle Osmanlı şehirlerindeki sosyal kontrol mekanizmasının işleyişini anlayabilmek, ma-
halle yaşantısının incelenmesi ve tanınmasıyla mümkün olacaktır.

Mahalleler, idarî ve malî bir birim olmalarının yanı sıra, toplumu oluşturan bireylerin aileleri 
ile birlikte ikamet ettikleri ve sosyalleştikleri iskân alanlarıdır. Mahalle yaşantısıyla üretilen ve 
geliştirilen, birlik, beraberlik ve huzur, şehir hayatını idari, malî ve toplumsal huzur açısından 
doğrudan ve olumlu bir biçimde etkileyen unsurlardır. İşte bu sisteminin bir gereği olarak, 
karşılıklı olarak birbirinden sorumlu olan ve birbirine kefillik yapan bireylerden oluşan ma-

1 

2  Tekin Mustafa, “Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Ahîlik ve Toplumsal Dinamikleri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, S.21, Konya 2006, s. 220.

3  Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle Ahalisinin Rolü (XVII. Ve 
XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.15, Kayseri 2005, s. 157; Hayri Erten, 
“Neighborhood Consciousness as a Social Control Mechanism According to the Ottoman Judicial Records in the 17th 
and 18th centuries (The Case of Konya), Bilig, 62, Ankara 2012, s. 122-124.

4  Osmanlı’da bireyin tanımı ve konumu için bkz. Cemal Kafadar, Kim var imiş biz burada yoğ iken, Dört Osmanlı: Yeniçeri, 
Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayınları, İstanbul 2009, s. 21; Turan Açık, “Yeminin İki Yüzü: Vicdanı ve Toplumsal Kanaat 
Arasında Osmanlı Bireyi”, History Studies International Journal of History, Prof. Dr. Halil İnalcık Armağanı, V/ 2,  Samsun 
2013, s.1-19.

5  Nurcan Abacı, “Osmanlı Kentlerinde Sosyal Kontrol: Araçlar ve İşleyiş”, Şinasi Tekin’in Anısına Uygurlardan Osmanlıya, 
İstanbul 2005,  s. 101.
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halle yaşantısında bireylerin çevrelerine karşı sorumlulukları oldukça fazladır. Bu doğrultuda 
hiçbir bireyin, mahallesinde ve çevresinde meydana gelen olaylara tepkisiz kalması düşü-
nülemezdi6. Daha kolay yönetebilmek ve suçu engellemek açısından devlet de, bireyleri 
mahallelerinde meydana gelen olaylara müdahale etmeye zorlamaktaydı. Bu doğrultuda 
bireyin görevi etrafına göz kulak olma, şahit olduğu yasa dışı bir fiili engelleme, ihbar veya 
şikâyet etme, yetkililere yardımcı olma ve gerektiğinde şahitlik yapma bir dizi yükümlükten 
oluşmaktaydı7. İşte bu zorunluluklar Osmanlı toplumunda etkili bir sosyal kontrol mekaniz-
masının bulunmasını lüzumlu ve mümkün kılmaktaydı. 

Osmanlı toplumunda, modern zamanlarda dile getirilen “birey” kavramının karşıladığı gibi, 
daha karmaşık ve geniş anlamlar taşımasa da,  kanun ve devlet nezdinde, toplumdan ayrı ve 
müstakil bir birey olgusundan bahsetmek mümkündür. Geleneksel yapı içerisinde bireyi ön 
plana çıkarmak bazı yönleriyle çelişki gibi gözükse de, son yapılan çalışmalarla bunun değiş-
mez bir koşul olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim toplumu oluşturan birey bazen toplumsal 
yönünü bazense bireysel yönünü ortaya çıkarmakta ve fiilleri de buna uymaktadır8. İslâm-
Osmanlı hukukunda var olan bireysel yemin etmek9, şahitlik yapmak ve cezaların şahsiliği10 
gibi kavramlar da aslında buna işaret etmektedir. 

Sosyal kontrol bağlamında değerlendirildiğinde iki türlü bireyden söz etmek mümkündür. 
Bunlardan ilki mahalle/köy veya aşiretteki nüfusun büyük bir kesimini meydana getiren ve 
içinde yaşadıkları topluluğun norm ve değerlerine saygılı olanlardır. Diğer model ise aynı 
ahali grubuna dâhil, ancak toplumsal değerlere aykırı davranan yani sapma gösteren ve 
sayıları daha az olan bireylerdir. Bu bir birine zıt iki farklı birey tiplemesinin asla değişmez 
olduğu söylenemez. Nitekim norm ve değerlere saygılı bir birey zaman içerisinde sapma 
gösteren birine ya da tam tersine ahlaksızlık yapan ya da suç işleyen birinin pişmanlık duy-
mak suretiyle kanun ve nizamlara saygılı bir bireye dönüşmesi mümkündür. Büyük ölçüde 
İslâm hukuku kaynaklı Osmanlı hukuku bireylerin suçlarından pişmanlık duymalarını ve ıs-
lah edilmelerini sağlamaya yöneliktir. Yine aleniyet kazanmamış ahlâksızlıkların ifşa edilme-
mesi, ancak ifşa olunmuşsa yaygınlık kazanmaması için cezalandırılması prensibi de oldukça 
önemlidir11.  Toplum içerisinde yine her iki birey modelinden de etkilenmek suretiyle, baskın 
ve etkin olan tarafa yönelme temayülünde olan bireyleri de unutmamak gerekir. Nitekim 
tıpkı sosyal kontrol yoluyla bireylerin iyiye ve güzele yönelmesi gibi, ancak bu defa tam tersi 
olarak, fuhuş için kadınların zorlandıkları veya kandırılmaya çalışıldıkları anlaşılmaktadır12.  

Bu araştırmanın amacı, XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Konya mahkemesinde görülen davalar va-
sıtasıyla, Osmanlı şehirlerindeki toplumsal kontrol mekanizmalarını ve bu mekanizmalar 
çerçevesinde, toplum ve birey arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Kapıya katran sürme 
ve mahalleden ihraç gibi refleksler üzerinden sosyal kontrol mekanizmasını inceleyen bazı 

6 Cemal Çetin, “Osmanlı Toplumunda Mahalleden İhraç Kararları ve Tatbiki: Konya Örneği (1645-1750)”, Journal of History 
Studies, 6, Ankara 2014, s. 44.

7  Çetin, “Mahalleden İhraç”, s. 54.

8  Abacı, “Sosyal Kontrol”,  s. 101.

9  Açık, “Yeminin İki Yüzü”, s.1-19.

10 Aybars Pamir, “İslâm ve Osmanlı Hukuku’nda Kasame Müessesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 2005, 
s. 345.

11 Sabri Erturhan, “Kişisel Boyutlu Suçların Gizlenmesinin İslâm Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, V / 2, Sivas 2001, s. 283-285.

12  KŞS 18 / 166-1. 
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çalışmaların ulaştığı sonuçlar sosyal kontrol mekanizmalarının her yerde ve her zaman aynı 
etkilere sahip olmadıklarını işaret etmektedir13. Yine bazı sosyal aktörlerin, bu mekanizmayı 
yavaşlattıklarına veya bu mekanizmanın dişlileri arasından sıyrıldıklarına dair şüphelerin de 
test edilmesi gerekmektedir.

Osmanlı şehirlerinde toplum ve birey ilişkilerini inceleyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. 
Bunlardan özellikle Balıkesir14, Bursa15, Kayseri16, Ayntab17 ve Konya18 şehirlerine ait olan-
lar öne çıkmaktadır. Şehir üzerine yapılan kongre vasıtasıyla tekrar ele alınması düşünülen 
sosyal kontrol ve birey ilişkisini inceleyen bu araştırma esnasında Konya şehrindeki vakalar 
üzerinde durulacaktır. Çalışma esnasında genellikle Konya şer’iyye sicillerinden istifade edi-
lecektir. Bunun yanında Konya örneğinde kapıya katran sürme ve mahalleden ihraç hadise-
lerini analiz eden iki farklı telif eser19 sıklıkla müracaat edilen kaynaklar arasında yer alacaktır.

I-Osmanlı Toplumunda Norm ve Sapmalar

Gündelik hayatta bireylerin içinde yer aldıkları sosyal ilişkiler ağında bireylerarası ilişkilerin 
işbirliği ve uyum içerisinde sürdürülmesi, toplumun mevcut kurallarının gerektirdiği biçim-
de davranmaya dayanmaktadır. Bu kurallar genellikle değer ve norm adı verilen toplumsal 
tercih ve reflekslerden ortaya çıkmaktadır. Değer, hangi toplumsal davranışın iyi, doğru ve 
arzulanan olduğunu belirten ölçüt ya da fikirler; norm ise bireylerin birbirleriyle ilişkilerini 
düzenleyen ve birbirlerine karşı hak ve görevlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Değerler, 
bireysel ve grupsal yaşamda düzeni sağlamak amacıyla norm ve törelere dönüşür, norm 
ve töreler yoluyla da toplumsal etkinlik kazanır20. Ancak bu genel kabul karşıt durumların 
varlığını da bünyesinde barındırmaktadır. Yani her toplumda insanların nasıl davranmaları 
gerektiğini biçimlendiren davranış standartlarına uymamak, başka bir deyişle mevcut de-
ğer ve normlardan farklı davranışlarla karşılaşmak mümkündür. Mevcut karşıtlıklar, değer ve 
normlara uymamak, sosyolojide “sapma” kavramıyla açıklanmaktadır21.

Osmanlı toplumunda, sosyal kontrol mekanizmasını işleten iyi vatandaşlar ile normlardan 
sapma gösterenler arasındaki çatışmalar dönemin belgelerine yanmıştır. Bu belgelere yansı-
yan veriler XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı toplumunun norm ve değerlerine ilişkin oldukça önem-
li ipuçları sunmaktadır. Osmanlı toplumunun değer ve normları büyük ölçüde örf ve dinin 
tesiriyle, toplumun o günkü anlayışlarına göre şekillenmiştir. Bunlara verilen önem zamana 
ve mekâna göre değişiklik gösterebilir. Bunun yanında aynı şehirdeki iki farklı mahalle aha-
lisinin, bünyelerinde yer alan sapma gösteren bireylere karşı refleksleri de birbirinin aynısı 

13 Cemal Çetin, “Anadolu’da Kapıya Katran Sürme Vak’aları: Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Hukukî, Kültürel ve Toplumsal 
Boyutları (1645-1750)”, Turkish Studies, 9/1, Ankara 2014, s.133-156;  Çetin, “Mahalleden İhraç ”,  s. 43-70.

14 Aldülmecit Mutaf, “Osmanlı’da Zina ve Fuhuş Olaylarına Karşı Toplumsal Bir Tepki: Kapıya Katran Sürmek ve Boynuz As-
mak”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Balıkesir, Edit. Bülent Özdemir, Zübeyde Güneş Yağcı, İstanbul 2007, s. 93-104.

15  Nurcan Abacı, Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukuku’nun Uygulanması (17. Yüzyıl), Ankara 2001, s. 199-210.

16  Tok, “Mahalleden İhraç”, s. 155-173.

17  İbrahim Ethem Çakır, “XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü”, Bilig, 63, 2012, s.31-54.

18  Erten, “Neighborhood Consciousness”, Bilig, 62, Ankara 2012, s.119-138.

19  Çetin, “Kapıya Katran Sürme”, s.133-156; Çetin, “Mahalleden İhraç”,  s. 43-70.

20  Gönül İçli, Sosyolojiye Giriş, Ankara 2011, s. 131-137.

21  Rahşan Balamir Bektaş-Ayça Gelgeç Bakacak, “Modernitenin Sosyal Kontrol Söyleminin Değişen Görünümleri”, Hacette-
pe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXVI / 1, Ankara 2009,  s.35.
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değildir22. Bu açıklamalar doğrultusunda muhtelif suçlamalar ile mahkemeye çıkarılan zanlı-
lar hakkında, ikamet ettikleri mahalle/köy ahalileri tarafından bir takım tespitler yapılmıştır. 
Bu saptamalar dönemin toplumsal norm ve değerlerine ilişkin fikir sunmaktadır. Norm ve 
değerlerin kaynağı İslâm-Osmanlı hukuku ve toplumun o günkü anlayışlarına göre şekil-
lenmiştir. Ancak bunlara verilen önem zaman ve mekâna göre farklılık gösterebilmektedir23.

Toplumun iyi kabul ettiği davranış ve fiiller hukuksal mevzuata ve toplumun değer yargıları-
na göre gelişmektedir. Dolayısıyla norm ve değerler birbiriyle çok ilişkilidir. Mahalle halkının 
kabul ettiği değerlere, bireylerin uyması arzu edilmektedir. Aksi durumlarda, yine toplumun 
geliştirmiş olduğu mekanizmalarla, bireyler engellenmeye çalışılmaktadır. Mahalle ahalisi-
nin bu tutumu, devlet tarafından desteklenen, hatta mahalle kurumu aracılığıyla ahaliye 
yüklenen bir ödev olarak değerlendirmek mümkündür. Osmanlı Devleti’nde bir kişinin suç 
işleme potansiyeli, mahallelisinin onun hakkındaki kanaatine göre, ana hatlarıyla hüsn-i hâl 
veya su-i hâl olarak nitelendirilmekteydi. Hüsn-i hâl sahibi olan bir kişinin suç işleme ihtimali 
ne kadar düşükse, su-i hâl üzere olan kişinin de o kadar yüksekti.

Mahalle ahalisinin gözünde ferdin güvenilir olup-olmadığının ya da suça yatkınlığının belir-
tilmesi için bir takım kalıp ifadeler bulunmaktaydı. Bir kişinin, kadın veya erkek olsun, hüsn-i 
hâlinin en net ve kesin ifadesi kendi halinde olmaktır. Kendi hâlinde olmak çok basit tanımla-
ma gibi gözükse de, anlamı itibarıyla oldukça geniş kapsamlıdır. Herhangi bir kişinin kendi 
hâlinde olduğu söyleniyorsa, burada kastedilen; onun Allah’ın emir ve yasaklarına uyduğu, 
zina ve fuhuş gibi gayri ahlâkî fiillere yaklaşmadığı, kanun dışı işlere meyletmediği, toplumun 
hoş karşılamadığı eylemlerden uzak durduğu, ayrıca çevresindekilerin elinden ve dilinden 
emin olduğudur. Bütün bunların ötesinde söz konusu kişinin, mahkemede kendine yönelti-
len suçu işlemiş olma ihtimalinin, suçun niteliği ve kapsamı her ne olursa olsun, çok düşük 
olduğudur. Bununla birlikte erkeklerin vakit namazlarını cemaatle birlikte kılmaları, kadınla-
rın ise namusuna düşkün (ehl-i ‘ırz), dindâr (sâliha) ve doğru yolda olmaları (müstakîme) bu 
güvenilirliğin en sağlam referanslarındandır. Kadınların namazını takip etmek güç olmakla 
birlikte, erkeklerin cemaate katılmadıklarının tespiti oldukça kolaydır. Bu sebeple erkeklerin 
güvenilirlik ve doğruluklarını test etmek için, namaz vurgusu yapılması olağandır. Nama-
zını cemaatle kılmak, kişinin “Allah’tan korkan, kulundan utanan” birisi olduğu konusunda 
topluma güven veriyor olmalıdır. Cemaatle namaz kılmak dinî ve ahlâkî referansların yanı 
sıra kişinin ne kadar sosyalleştiği ve içinde yaşadığı toplumun diğer bireylerinin “yüzüne 
bakacak yüzünün olması/olmaması” bağlamında karşılıklı güven açısından önemli bir süreç 
olmalıdır. Bu türden, kutsal mekânlarda ve imam veya müezzin gibi dinî kanaat önderleriyle 
karşılaşma, en basitinden onların vaaz ve nasihatlerini dinleme ya da ahali tarafından kına-
ma24, ayıplanma ve dışlanma gibi toplumsal kontrol mekanizmalarıyla yüzleşmeyi de bera-
berinde getiriyor olmalıdır. Bu tür ihtimaller dâhilinde, cemaatle namaz kılanların toplum 
nezdinde güvenilir kabul edilmesi, kişilerin art niyetli olmadıkları ve toplumu kandırmak 
için rol yapmadıkları müddetçe, oldukça doğal bir süreç gibi gözükmektedir25.

22 Çetin, “Mahalleden İhraç”, s. 54.

23 Abacı, Tüm mahallelinin ve tüm mahallelerin aynı ahlâk anlayışına olduklarının düşünülemeyeceğini ve yerleşiklerin 
genel sosyo-ekonomik durumlarının mahallenin normlarını belirlediğini ifade etmektedir. Bkz. Abacı, “ Sosyal Kontrol”, 
s.108.

24  Mustafa Aksoy, Sosyal Bilimler ve Sosyoloji, İstanbul 2000, s. 12.

25 Çetin, “Mahalleden İhraç”, s.48-49.
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Sapkın davranışların ortaya çıkması sosyal kontrolü daha etkili bir araç hâline getirmektedir. 
Durkheim, sapkın davranışların ortaya çıkmasıyla, toplumun kabul ettiği davranışların ne 
olduğunun tanımlanmasının ve bunların sınırlarını belirlemenin daha kolay olacağını be-
lirtmiştir26. Konya şehrinde çeşitli suçlamalar ile mahkemeye çıkarılan zanlıların durumuyla 
ilgili tanıklar tarafından bazı saptamalar yapılmıştır. Bu saptamalar Konya şehrinde meydana 
gelen ve halk tarafından tasvip edilmeyen sapmalar hakkında fikir vermektedir. XVII.-XVIII. 
yüzyıl Osmanlı toplumunda ve hukukunda bu tür davranışlar, günümüzdeki sapmanın ye-
rine, su-i hâl olarak nitelendirilmekteydi. Özelinde hangi davranışların su-i hâl olduğunu ise 
şeriye sicillerine yansıyan ifade ve tanımlardan öğrenmek mümkündür. Örneğin erkeklerin 
namaz kılmamaları, şarap içmeleri, nâ-mahrem kadınlarla birlikte olmaları ya da kendi yakını 
olan kadınları nâ-mahrem erkeklerden sakınmamaları örnek verilebilecek bazı fiil ve davra-
nışlardır. Kadınlar için en önemli kıstas ise nâ-mahrem erkeklerden çekinmemek, onlarla bir 
arada bulunmaktır. 

Dava örneklerinde davanın niteliğine ve davalının cinsiyetine göre “sû-i hâl”e gerekçe teşkil 
eden suçlamaların değişebildiği anlaşılmıştır. Ancak kendi halinde olmama, yer içer uyur ta’bîr 
olunmak, gammâz ve şerir olmak, nâ-mahremden ictinabı olmamak, bi-namâz olmak, şaki ol-
mak, hırsız olmak, şerlerinden havf eylemek, şurb-ı hamr, evzâ’ ve etvârından hoşnûd olmamak 
gibi tabirler en sık kullanılan su-i hâl ifadeleridir. Bu ifadeler muğlak ve genel ifadeler olsa da 
davacının, sû-i hâlinin tescilini istediği davalıya isnat edilen suçlamalar daha somut olabil-
mektedir. Bunların komşusuna tecavüze yeltenen veya tecavüz eden, karısını döven, hırsızlık 
yapan, içki içen, cinayet işleyen ve benzeri suçlarla anılan kişiler oldukları anlaşılmaktadır27.

II-Sosyal Kontrol Mekanizmanın İşleyişi ve Aktörler

Sosyal kontrol, toplumda geçerli davranış kalıplarına uymayı ve kişilerin toplumsal normlar-
dan sapmalarını sınırlayarak sosyal düzeni sağlar. Sosyal kontrol mekanizmalarının işleyişi 
otoriteye dayanır. Toplumda yaşayanların büyük çoğunluğunun normal olmayan eylemini 
önleyen etmenler bunlardır ve gündelik ilişkilerde de oldukça işlevseldir28. Osmanlı kent-
lerinde sosyal kontrol açısından hiyerarşik olarak en üsteki görevli kadıdır. Kadının “düzeni” 
bozması olası her olayı bilmek ve engellemek yönündeki sorumlulukları, bir yönüyle de sos-
yal kontrol mekanizmasının işlemesine ve işlevsel olmasına yaramaktadır. Bunun yanında hi-
yerarşik olarak daha altta olmasına rağmen, bizzat toplumun içerisinde suç unsurlarını tespit 
etmekle mükellef olan subaşılar sosyal kontrol mekanizmasının da bir parçası gibi işlev gör-
mektedir. Şer’iye sicillerine göre sosyal kontrol ile irtibatlı olarak en çok uğraştıran hususlar, 
meşru olmayan yakınlaşmalar ve ilişkilerdir29. Subaşılarının bu tür hadiselerde, olayı veya 
onu ima eden hususları görmelerine bile gerek olmayıp, söylenti üzerinden bile mahkemeye 
giderek şikâyetçi olmaları vakidir30. Yine yapılan ihbarlar üzerine subaşıların mahkemeden 
izin alarak evlere baskın verdikleri anlaşılmaktadır31. 

26  Çakır, “Toplumsal Kontrol”, s. 33.

27  Çetin, “Mahalleden İhraç”, s. 49.

28  İçli, Sosyolojiye Giriş, s. 132.

29  Abacı, “Sosyal Kontrol”, s. 103.

30  “…deyu istima‘ olunmağla…”.  KŞS 10 / 17-3; KŞS 11 / 60-2.

31  KŞS 11 / 56-1.
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Sosyal kontrol, bir toplum tarafından, eleştiri, onaylamama, suç ve utanç gibi resmî hukukta 
olmayan yaptırımlar aracılığıyla, normlar, gelenekler ve töre üzerinden uygulanır. Uç örnek-
lerde, sosyal ayırımcılık ve dışlama gibi yaptırımlar bile uygulanır. Bu örtük sosyal kontrolün 
etkisi birey üzerinde çok daha fazladır, çünkü kişiliğinde yer etmiş, köklenmiş önyargılar 
mevcuttur32. 

Osmanlı şehirlerinde huzur ve güvenliğin temini ile suçun engellenmesi ve suçluların ele 
geçirilmesi için subaşı ve kadı benzeri görevlilerin hizmet yaptıklarını söylemiştik. Ancak 
bu tek başına yeterli değildi. Bu sebeple Osmanlı Devleti, mahalle/köy yaşantısı vasıtasıyla 
gündeme gelen ve geliştirilen sosyal kontrol mekanizmalarını desteklemekte, hatta yayınla-
nan fermanlar yoluyla da işlevsel tutmaya çalışmaktaydı33. Osmanlı’da mahalle ahalisi kendi 
kaderi üzerinde söz söyleyebilen, gerektiğinde olayların seyrine müdahale edebilen bir top-
luluk özelliği taşımaktadır. Mahkemeye yansıyan davanın niteliğine göre mahallesi ahalisi ya 
da mahallem ahalisi olarak tanımlanan kişilerin sayısı 3-15 arasında değişmektedir. Mahalle 
halkı, ortak sorumlulukları sebebiyle, istemli ya da refleksi olarak bu kapıları gözlemekte, bir 
suç unsuru tespit ettiğinde de, bunun cezalandırılmasını sağlayacak şekilde, tepki vermek-
teydi. Bu gözetlemeler, suçun tespiti olduğu kadar, çoğu zaman da suç isnat edilen kişilerin 
temize çıkartılmasına yaramaktaydı. Mahkemeye gelerek kontrol mekanizmasını işleten bu 
kişilere, mahalle ahalisinin geri kalanı tarafından ne şekilde yetki verildiği ya da verilmesinin 
gerekip-gerekmediği bilinmemekle birlikte, bunların kişisel husumetlerinden ziyade, top-
lumsal faydaya odaklanmış olmaları gerekmektedir34. Mahalleli adına harekete geçen bu 
kişilerin sosyal kontrol bağlamındaki faaliyetleri nelerdir? Tepkilerini ne şekilde yansıtmak-
tadırlar? Bununla ilgili olarak, bir takım genellemeleri ihtiva eden maddeler sıralanmıştır. Bu 
maddelerin hemen akabinde ise örnek olayların anlatılması ve bir miktar da analiz edilmesi 
düşünülmektedir.

1. Olay esnasında fiilen müdahale etme

2. Uyarma, kınama, dışlama

3. İma yoluyla ya da bizzat mahkemeye şikâyet etme

4. Kefil isteme

5. Şahitlik yapma

6. Mahalleden ihraç etme şeklinde özetlenebilir.

Mahalle ahalisinin sosyal kontrol mekanizmasındaki başka bir fonksiyonu da mahallelerin-
de meydana gelen hadiselere fiilen müdahale etmeleridir. Bununla ilgili birçok örneğe rast-
lamak mümkün olmakla birlikte, tek bir örnek olayı izah etmek açısından oldukça yeterlidir. 
Söz konusu hadise Topraklık mahallesinde meydana gelmiştir. Asiye bt. İbrahim isimli kadın 
sürekli olarak kocasından şiddet görmektedir. 22 Aralık 1691 günü, gurub vakti, Asiye yine 
kocası Mehmet b. Halil tarafından, hem de odunla, dövülmektedir. Odun ile hırsını alama-
yan öfkeli koca, “seni boğazlayayım” diye bağırarak, Asiye’nin üzerine hiddetle saldırmıştır. 
Asiye ise can havliyle yardım istemek için pencereye koşmuştur. Bağırarak yardım istemesi 

32  Sibel Kocaer, “Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Beddualar ve İnternet”, Milli Folklor, 75, 2007, s. 31.

33  Ahmet Refik Altınay, Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, (Haz. Abdullah Uysal), Ankara 2000, s. 68-69;  Ahmet Akgün-
düz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, III, İstanbul 1991, s. 348. 

34  Çetin, “Mahalleden İhraç”, s. 50.
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üzerine civardaki Müslümanlar yetişerek, kocasının elinden kendisini kurtarmışlardır. Ertesi 
günü görülen davada mahallenin imamı ve sair iki kişi hem bu hadise ile ilgili şahitlik yap-
mış hem de Mehmed’in  “…bî-namâz ve nâ-mahrem ecânib ‘avratlar ile muhtelit yaramaz ki-
mesnedir…” diyerek su-i hâlini beyan etmişlerdir35. Bu hadiseden anlaşılacağı üzere mahalle 
ahalisinden bazı kişiler hem fiilen olaya müdahale ederek kadını kurtarmış, hem de Mehmed 
aleyhinde şahitlik yaparak, mahkemeye yardımcı olmuştur.

Mahallenin dirlik ve düzeni tüm mahalle ahalisinin sorumluluğunda olduğu için, mahalle 
içerisinde suç ve suçlulara müsamaha edilmez, baskı ya da şikâyet yoluyla, engellenmeye 
çalışılırdı. Bu uygulama, bireyin, “yalnızca kendisinin ve ailesinin fillerinden sorumlu olması” 
prensibinin önüne geçerek, kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamaktaydı36.  Mesela: 
1667 yılında Deveci Hatunu isimli kadın, kendisine nâ-mahrem olan Seyyid Ali Baba’nın evi-
ne sıkça gidip geldiği için ahali tarafından mahkeme kanalıyla uyarılmıştır. Ancak söz konusu 
kadının bu uyarıları dikkate almayarak, Ali Baba’nın evine gidip-gelmeye devam etmiştir. Bu-
nun üzerine ahali tarafından mahkemeye yapılarak, olay kayıt resmi kanallara intikal ettiril-
miştir. Bu suretle ahali hem mekanizmayı işletmiş hem de bundan sonraki süreçte meydana 
gelen gelişmelerden sorumlu tutulmayacak bir yol izlemiştir37.

Direkt müdahale veya şikâyet yerine, özellikle zina şüphesi olan durumlarda kapıya katran 
sürmek gibi imaların tercih edildiği görülmektedir. Bu şekilde şüpheli durum ya da iddia 
hem kamuoyuna hem de resmî makamlara ilan edilmektedir. Bunun sonrasında kapısına 
katran sürülen aile reisinin mahkemeye giderek, bununla yüzleşmesi gerekmektedir. Eğer 
hane reisleri bunu yapmazsa şehir subaşısı kapıya sürülen katran üzerinden, ilgili hane re-
isinden şikâyetçi olmakta ve bu durumun mahalle ahalisinden sorularak, gerekenin yapıl-
ması konusunda mahkemeye şikâyette bulunmaktaydı. Kapıya katran sürme fiillerinin gizli 
bir şekilde ve gece vaktinde yapılması, birçok art niyetli kişiye de, başkalarını karalama ve 
iftira atma açısından, cesaret vermekteydi. Bu tür durumlar mahalle halkı tarafından “…kapı-
sına katran sürülmesi ashâb-ı agrâz fiilidir…” şeklinde dile getirilmekte, olayın bir “garez”den 
kaynaklandığı dile getirilmektedir. Bu garezin boyutları o kadar yüksektir ki; yüzyıllık veriler 
Konya’da kapısına katran sürülenlerin%92’si masum olduğunu göstermektedir. Bu yüksek 
oran, Konya’daki kapıya katran sürme eylemlerinin büyük ölçüde art niyetli kişilere hizmet 
ettiğini kanıtlamaktadır. Nitekim bununla ilgili bariz bir örnek de bulunmaktadır. Konya’nın 
Sarıyakub Mahallesi sakinlerinden es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ahmed, mahallelerinde 
bulunan sıbyan mektebinin muallimi Molla Süleyman b. Hasan’a tehdit içeren iki mektup 
yazmıştır. Molla Süleyman bu mektupların içeriğini ve kendine yöneltilen tehditleri, mahke-
me esnasında şu şekilde dile getirmektedir:

 “…mezbur seyyid Mehmed bir def’a ve bir kıt’a ve bir def’a bir kıta cem’a iki kıt’a 
kağıd tahrir edüb mekteb-i mezbura ilka edüb derunlarında benim için mektebden 
ba’de’lyevm kalkub gidüb muallimlikden fariğ ol vallahi senin mektebinin kapusuna 
katrân sürerim ve yine kalkmazsan menzilinin kapusuna sürüb seni âleme rüsvay ve 
katrân sürdüğüm sebebiyle seni vali ahz edüb bi’l-cümle malını yedinden aldığından 
ma’ada sana dahî edeceğim hakaretin yarusu aklımda yokdur deyu tahrîr etmekle…”.

35  İzzet Sak, 37 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1102-1103 / 1691 -1692), (Transkripsiyon ve Dizin), Konya 2009, s.19, (Belge 
no:109-1). 

36  Çetin, “Mahalleden İhraç”, s.45.

37  KŞS 11  / 88-2.
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Buna göre katran, Molla Süleyman’ın görevinden uzaklaştırılmasına sebep olabileceği gibi, 
aynı zamanda “âleme rüsvay edecek”, yani onu toplum önünde “aşağılayacak”, “rezil edecek” 
ve “itibarsızlaştıracak”tır. Molla Süleyman kendisine yöneltilen bu tehditten korkmuş ve fa-
ile ele geçirmek için bir takım önlemler almıştır38. Molla Süleyman bu tür bir önlem yerine 
direkt mahkemeye müracaat edip, mahalle ahalisinden kendisinin sorulmasını isteyebilirdi. 
Ancak bunun yerine, gece vakti pusu kurarak, faili ele geçirmiş ve şahitleriyle birlikte mah-
kemeye müracaat etmiştir. 

Osmanlıda oldukça önemli bir yeri olan ve birçok alanda uygulanan kefillik müessesine, suç-
luların namuslu vatandaşların arasına karışmasını engellemek için de müracaat edilmiştir. 
İkamet için mahalleye ilk kez gelen birisinden olduğu gibi, mahallede ikamet eden ancak 
kendisinden emin olunmayan kişilerden de, kefil talep edildiği görülmektedir. Bu suretle 
kendisinden endişe duyulan bir kişi, güvenilir birey/bireylerin kefaletiyle, “güvenilir bir va-
tandaş” haline gelmekteydi. Nitekim taşra yöneticilerinin, ahaliye “…mahallenize kefilsiz ki-
mesne koymayasız…” şeklinde ikazda bulundukları görülmektedir39.

Toplumsal düzenin devamı için birbirine karşı sorumlu ve kefil bireylerden oluşan toplumda, 
hiçbir fert çevresinde meydana gelen olaylara tepkisiz kalamamaktadır. Bunun bir sonucu 
olarak mahalle yaşantısına zarar verecek kişilerin uyarıldığı, tehdit edildiği ve yine ıslah ol-
mamışlarsa nihayetinde mahalleden ihraç edildikleri görülmektedir. Mahalleden ihraç, ön-
celikli olarak mahalle yaşantısının güven ve istikrarını sağlamaya yönelik bir karardır. Kanun 
zoru olmadan, psikolojik ve sosyal baskılar vasıtasıyla mahalleden çıkartılanların da bulun-
duğu anlaşılmaktadır. Ancak bunlarla ilgili bilgiler resmî belgelere nadiren yansımaktadır. 
Pişman olmak ve nefsin ıslahı üzerinden suç ve suçlu ile mücadele edebilmeyi hedefleyen 
bu uygulama, suç ve suçluyu ihracın yapıldığı mahalleden uzaklaştırması sebebiyle, mahalle 
ahalisi açısından başarılı bir yöntemdir. Ancak mahalleden ihraç kararlarını, suçluların piş-
manlığı ve ıslahı sağlanamadığı durumlarda- ki sağlandığını gösteren yalnızca birkaç örnek 
bulunmaktadır- suçu ve suçluyu, etrafa yayarak, arttıran bir uygulama olarak da görmek 
mümkündür. Nitekim mahalleden ihraca konu olan bazı kişilerin, daha önceleri, aynı veya 
benzer bir suç sebebiyle mahallelerinden ihraç edildikleri anlaşılmaktadır. Gerçi kanunnâme 
ıslah olmayanların şehirden de ihracını öngörmekle birlikte; Konya şehrinde, kademeli ola-
rak, bu tür bir ihracın yapıldığına dair bir örnek bulunmamaktadır40.

Osmanlı toplumunda birey için mahalle, kimliğinin tamamlayıcı bir parçası, yaşadığı ve ait 
olduğu alan; devlet açısından ise yönetilenler ile her türlü resmî ilişkilerin sağlandığı bir ara 
birim, toplumsal ve malî kontrol sahası anlamlarına gelebilmektedir.41 Devlet için bireyin- 
özellikle de yetişkin ve vergi mükellefi olanlarının- nerede ikamet ettiğinin bilinmesi olduk-
ça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda resmî işlemlerde kimlik tespiti yapılırken ilk aktarılan 
bilginin, kişinin yaşadığı mahalle/köyün adı olduğu görülmektedir.42 Sonrasında şahsın adı, 
baba adı, cinsiyeti ve mensup olduğu din kayıtlara geçirilmektedir.43 Bu husus kimlik tes-

38  Çetin, “Kapıya Katran Sürme”, s. 144.

39  KŞS 53 / 247-1.

40  Çetin, “Mahalleden İhraç”, s. 59.

41  Yazıcı, “Kamu Düzeni”, s. 169-170.

42  Işık Tamdoğan-Abel, “Osmanlı Döneminden Günümüz Türkiye’sine “Bizim mahalle”, http://www.os-ar.com/modules.php
?name=Encyclopedia&op=content&tid=501674, (ET: 25.07.2014); Tok, “İhraç”, s. 156; Erten, “Social Control”, s.121.

43  Örnek dava kayıtları için bkz. İzzet Sak, 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071/1659-1661) (Transkripsiyon), Selçuk 
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pitinin genelden özele doğru yapılması anlamına gelebildiği gibi, kişinin öncelikli olarak 
yaşadığı yer ile ilişkilendirilmesi zaruretini ortaya koymaktadır. Özellikle hukukî konularda 
bu keyfiyet daha da önem kazanmakta olup, davalının ya da davacının nasıl birisi olduğu 
sorusuna kimlerin cevap verebileceğinin tespitine yarıyordu44 .

Mahallelinin hukukî süreçte ve karar mekanizmasının işleyişinde bu derece etkin rol oyna-
ması, bir tesadüf olmayıp, kişisel mahremiyete ve özel yaşama ait sırlara vakıf olmasıyla ilgili-
dir. Osmanlı mahalle düzeni, ailevî ve kişisel mahremiyetin sınırlarını oldukça daraltıp, herke-
sin birbirini izlemesini ve karşılıklı kanaat sahibi olmasını sağlıyordu45. Kişisel mahremiyetin 
sınırlarının bu derece dar olmasındaki en büyük etkenlerden birisi de şüphesiz küçük arsalar 
üzerine birbirine bitişik şekilde inşa edilen evlerdir. Her ne kadar konumu ayarlanan pence-
reler ve yükseltilen duvarlar46 sebebiyle komşunun evini ve avlusunu görmek pek mümkün 
olmasa da, normal konuşmaların yanında, evin özeline ait olanları bile komşunun kulağına 
gidebilmekteydi47.

Bazı kişilerin, tehditle ve zor kullanmak suretiyle sosyal kontrol ağlarını aşmaya çalıştık-
ları anlaşılmaktadır. Bunların genellikle erkekler oldukları düşünülmemelidir. Özellikle 
ahlâksızlığı ile meşhur kadınların, belki de başka çareleri olmadığı için, mahalleye yerleşme-
lerine engel olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri görülmektedir. Bu tür bir hadise Konya Ka-
zası Şeyhâliman Mahallesi’nde meydana gelmiştir. Mahalle sakinlerinden el-Hâc Abdülkâdir 
Hâlife ibn Ahmed’in mahkeme huzurunda anlattıklarına bakılırsa, Fâtıma bint-i Abdullah ke-
fil talebinde bulunduğu için kendisini tehdit etmiştir. Buna göre kendisi Kabakulak Ağa isimli 
yeniçerinin kız kardeşidir48. Ancak Fâtıma, ya yalan söylemektedir, ya da ahali birlikte hare-
ket ettikleri için yeniçerilerin sosyal kontrol mekanizmalarını zorladıklarına dair düşünce bu 
defa işe yaramamıştır49. Abdulkadir, Fâtıma’nın keyfiyetinin mahalle ahalisinden sorulmasını 
ve kanun yoluyla mahalleden ihracını talep etmiştir. Ahaliden şahitlik yapan bazı kişiler su-i 
hâlini beyan etmişler, bu şekilde Fâtıma’nın mahalleden ihracı gerçekleştirilmiştir50. 

Rüşvet sayesinde kanunlardan ceza almayan, ancak sosyal kontrol mekanizmasının işletil-
mesiyle mahalleden ihraç edilmek suretiyle cezalandırılan Ağya isimli Ermeni kadın hakkın-
daki iddialar oldukça ilginçtir. Davacıların iddiasına göre, Ağya evine aldığı yabancı erkeklere 

Üniversitesi, Konya 2003; İzzet Sak – Cemal Çetin,  45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1126-1127/1714-1715) Konya 2008; 
İbrahim Solak – İzzet Sak, 38 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1103-1104/1692-1693) , Selçuk Üniversitesi, Konya 2014.

44  Uriel Heyd, “Eski Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve Şeriat”, Terc. Selâhaddin Eroğlu, AÜİFD, XXVI, Ankara 1983, s.644; 
Tok, “ İhraç”, s.161.

45  Fikret Yılmaz, “Zina ve Fuhuş Arasında Kalanlar Fahişe, Subaşıya Karşı”, Toplumsal Tarih, 220, Nisan 2012, s. 23; Köksal 
Alver, Mahalle-Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi-, Hece Yayınları, Ankara 2013, s. 164-165; Arlette Farge, “Aileler. 
Şeref ve gizlilik”, Özel Hayatın Tarihi, III Rönesans’tan Aydınlanma’ya, Haz. Philippe Aries-Georges Duby, Çev. Devrim Çe-
tinkasap, İstanbul 2007, s. 642.

46  Yükseltilen duvarlar bile, mahremiyetin sağlandığı anlamına gelmiyordu. KŞS 37 / 57-2.

47  Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Çev. Elif Kılıç, İstanbul 2009, s.197.

48  “…Fâtıma’nın bizim mahallemizde mülk menzili olmayup vâli ve hükkâm-ı kirâm taraflarından bizlere mahallelerinize 
kefîlsiz kimesne koymayasız deyu tenbîhe binâ’en mezbûre Fâtıma’ya târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem senin dahî 
kefîlin varmıdır deyu su’âl eylediğimizde mezbûre Fâtıma ben mütevelli izniyle geldim eğer sen râzı olmazsan karında-
şım yeniçeri Kabakulağ’a gice ile senin ‘avratın tasarruf ve menzilin ateşe yakdırırım deyu bana mezbûre Fâtıma itâle-i 
lisân itmekle ol vecihden bana ‘âr lâhık olmuşdur…” Bkz. KŞS 53 / 247-1.   

49  Abacı, “Sosyal Kontrol”, s. 110.

50  “… zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn mezbûre Fâtıma dilâzâr ve halkı ta’cîz ve ızrâr ‘âdet-i müstemeresi olup 
bir vecihle kendüden râzı ve hoşnud değilleriz deyu her biri mezbûre Fâtıma’nın sû-i hâlini haber virmeleriyle...” Bkz. KŞS 
53 / 247-1.
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kocasını öldürtmüş ve cesedini de bahçeye gömdürmüştür. Bu durum herkes tarafından 
bilinmekle birlikte, Karaman Beylerbeyi Memiş Paşa’ya 4000 akçe vererek ceza almaktan 
kurtulmuştur. Ancak mahalle ahalisi, kadının, evine aldığı eşkıya taifesine kocasını öldürt-
tüğünü ve evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla mahkemeye müracaat etmiştir. Bu iddia ve be-
yanlar vasıtasıyla Ağya’nın mahalleden ihracına karar verilmiştir. Bu şekilde sosyal kontrol 
mekanizması işletilerek, kadının cezasız kalması engellenmiştir51.

Sonuç 

XVII-XVIII. yüzyıllarda, Konya şehrinde, halkın refleksleri bağlamında, işlevsel bir kontrol 
mekanizmasının var olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu mekanizmanın, mahalle ahalisinin 
değer algısına ve bu değerleri koruma refleksine göre, her bir mahallede birbirinden bağım-
sız ve farklı düzeyde işlerlik kazandığı söylenebilir. Yine bu mekanizmanın etkili olabilmesi 
için,  ahalinin refleksleriyle başlatılan sürecin mahkeme vasıtasıyla kanunen bağlayıcı hâle 
getirilmesi gerekmektedir. 

Osmanlı mahkemeleri otoriteyi temsil etmeleri ve verdikleri kararlar vasıtasıyla, yazılı olma-
yan ancak halk tarafından çok iyi bilinen değer ve normları da korumaları sebebiyle, sos-
yal kontrol mekanizmasına işlerlik kazandırmak ve yaptırım gücünü artırmak bakımından 
oldukça etkilidirler. Bununla birlikte, aleni olarak suç işleyen veya mahallelinin huzurunu 
bozan bütün bireylerin, sosyal kontrol mekanizmasıyla başlatılan süreç vasıtayla, her zaman 
cezalandırıldıkları gibi bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Nitekim mahalleden ihraç 
talebiyle mahkemeye şikâyet edilen bireyler hakkındaki gerekçelerin mahalleden mahal-
leye değişmesinin yanı sıra, toplum için son derece zararlı bazı bireylerin uzun süre sosyal 
kontrol mekanizmasına takılmamaları da bu fikri destekler niteliktedir. Mesela: Bir tecavüz 
davası ile mahkemeye çıkartılan Raziye ve kocası için, mahallesi ahalisi cincilik, falcılık ve evi-
ne yabancı kadınları toplayıp fuhuş yaptırmak gibi hususlar çerçevesinde su-i hâl tespitinde 
bulunmuşlardır. Ancak bu ahlâksız ve toplum için son derece tehlikeli kişiler hakkında daha 
önceden mahkemeye herhangi bir şikâyet yapılmadığı gibi, bu son vukuatlarıyla ilgili ola-
rak da mahalle ahalisi tarafından mahkemeden ihraç talebinde bulunulmamıştır52. Hâlbuki 
kendi hâlinde olmayan53 ya da kendilerinden hoşnud ve razı olunmayan54 yani haklarında ka-
nıtlanmış somut bir suç isnadı bulunmayan kişilerin mahalleden ihraç talebiyle mahkemeye 
şikâyet edildikleri görülmektedir55. 

Osmanlı şehirlerinde kontrol mekanizmasının var olduğu, ancak bütün şehirlerde veya aynı 
şehirdeki tüm mahallalelerde aynı şekilde işlememektedir. Yine etrafa korku salan veya 
otoriteyi temsil eden mercilerle yakınlık içerisinde olan kişilerin bu sistemi yavaşlatmaları, 
bazen de hiçbir ceza almayacak şekilde bu sistemi pasivize etmeleri mümkündür. Özellikle 
suçlularla, gücüne veya tehdidine aldırmadan, mücadele eden sakinlerin olmadığı mahalle-
lerde, sosyal kontrol mekanizmasının işlemediği -işliyorsa bile büyük ölçüde arkası olmayan 
suçluları hedef aldığı- bir miktar çekinceyle birlikte, iddia edilebilir.

51  KŞS 54 / 39-1, 2.

52  Küçükdağ, Konya, s.8-9; KŞS 51 /103-3.

53  KŞS 49 /27-1, KŞS 49 /194-5, KŞS 49 /206-3. 

54  KŞS 57 /25-4. 

55  KŞS 52 /192-2.
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Gözde Bayraktar
Kalem Vakfı Okulları

Giriş
İş bölümünün sınırlı, üretimin az ve yetersiz olduğu ilkel ve küçük toplumlarda, üretim mal-
larının el değiştirmesi “karşılıklı paylaşma” adı verilen ilkeye göre yapılırdı. Bazı toplumlarda 
(örneğin Afrika’da yaşayan Kung ve Buşman kabileleri) her sabah, fertlerden 20 kişiden 10-
15 kadarı avlanmak ve yiyecek toplamak üzere kamp yerinden ayrılır ve akşamüzeri top-
lanan yiyecekler, bireyler arasında eşit olarak paylaştırılırdı. Bu misafirler için de geçerliydi 
ve gelen her misafir, aile bireyleri gibi eşit bir şekilde yiyecekten pay alırdı. Diğer gün diğer 
avcı grubu çıkar ve yiyecek toplayıp gelirdi. Paylaşım bu şekilde olur ve her birey birbirine 
güvenirdi.

Aile ve klan ötesinde örgütlenmemiş bu küçük gruplarda, karşılıklı paylaşma ilkesinin ege-
men olduğu evlilik kurumuyla birbirinden gelin ya da damat alan toplumlar birbirine bağ-
lanıyordu. Ancak bu tür ilişkiler, mekânsal uzaklıkla ters orantılı olduğu için birbirinden çok 
uzakta yaşayan gruplar arasında akrabalık ilişkisi zayıfladı. Oysa birbirine uzak olan toplu-
luklar, temel tüketim maddeleri açısından birbirlerine daha çok muhtaç olduklarından, el-
lerindeki mal veya tüketim maddesini birbirlerine satmak için aralarında belli bir ölçü, tartı 
veya fiyat standardı olmadığından olumsuz olaylar yaşamalarına yol açtı.1 Ticari alışverişler 
anlaşmazlıklara neden olunca hırsızlıklar ve çatışmalar baş gösterdi. Bu sorunlara bir çözüm 
olarak, giderek gelişen, kalabalıklaşan ve birbirlerine daha da muhtaç hale gelen topluluk-
lar arasında belli bir ölçü sistemi geliştirildi. Ticaret için sitelere ve alışveriş mekânlarına pa-
zarlama amacıyla götürülen malların açıkta kalmalarından dolayı, korunmaları için etrafları 
tuğlalarla çevrildi. Daha sonraları, özellikle Mezopotamya’da malları güneşten korumak için 
etrafı çevrili yapıların üstü de kapatıldı ve duvar kıyılarında bölmeler yapıldı. Böylece ilk 
dükkânlar ve çarşılar ortaya çıktı. Dolayısıyla esnaflık sanatı ve bu barınakların yapılmasıyla 
ticaret siteleri ve şehirler oluştu. Mezopotamya, İran, Arabistan, Mısır ve hatta Batıda kuru-
lan birçok şehir bu karakteri göstermekte, adları da bu gelişmeyi belirtmekteydi. Zebid’de 
Sûku’l-Zenâib, Huzistan’da Sûku’l-Erbia, Irak’ta Sûku’l-Hakeme, Mısır’da Sûku’l-Vardan, Batı-
da Sûku’l-Kerâm ve Doğuda Çin ve Hunlar arasında yapılan anlaşmayla ortak Pazar yeri olan 
So-fang gibi sokak ve çarşılar gibi…2

1  Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 1994, s. 5

2  İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1977.
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Böylece toplumda alışveriş ihtiyacından doğan çarşının, güvenliğini, temizliğini ve bakımını 
sağlamak ve çarşı esnafı arasındaki ilişkilerle alıcı-satıcı arasındaki bağlantıları düzenlemek 
üzere, zamanla gelişen kurallar ve kurumlar meydana gelmiştir.

Osmanlı Döneminde Esnaflık
Osmanlı-Türk toplumunda el sanatları ile uğraşan sanatkârlar ile geçimlerini mamul eşya pe-
rakendeciliği ile sağlayan kimselere esnaf adı verilir. Osmanlı Devleti’nde reayayı oluşturan 
halk, kazanç kaynaklarına göre sınıflandırılmıştır. Evliya Çelebi XVII. yüzyılda reayanın kazanç 
gruplarına göre 1100’den fazla sınıfa ayrıldığını belirtmektedir. Bunlara örnek olarak, esnaf-ı 
reisân-ı bahr-i sefid (Akdeniz armatörleri), esnaf-ı bezirgân-ı pirinççiyan (pirinç tüccarları), 
esnaf-ı tüccarân-ı kahveciyan (kahve ithalatçıları), esnaf-ı kârhane-i şem’i asel-i sultâni (beyaz 
bal mumu üreticileri) vb. gösterilebilir. Bu resmi adlardaki tanımlama zorluğu ve kullanışsız-
lık, esnaf kelimesinin bu iş alanlarında toplu olarak kullanılmasına yol açmıştır denilebilir. Es-
naf kelimesinin İslâm kültüründeki asıl karşılığı ise, hıref olup, bunların meydana getirdikleri 
iş topluluklarına hırfet; iş sahiplerine de ehl-i hıref veya erbâb-ı hıref/hırfet denilmekteydi.3

Esnaflık insanlık tarihi ile eş bir geçmişe sahip olduğundan, bu iş alanları Osmanlı toplumun-
dan önceki kültürlerle de sıkı bir bağlantıya sahip bulunuyordu. Her esnaf kolunun kendine 
göre gelenekleri olduğu gibi, bu iş alanını bulan ve başlatan bir pîr (üstat) de vardı. Örneğin 
tarımı başlatan Hz. Adem çiftçilerin, Hz. İdris terzilerin, Hz. Yunus balıkçıların, Hz. Davud do-
kumacıların, Hz. Lokman hekimlerin, Hz. Muhammed tâcirlerin ve Selman-ı Fârisi de berber-
lerin pîri sayılmaktaydı.4

Osmanlı Devleti, ekonomik düzeni itibarıyla esnaf teşkilatında da iki grup esnafın doğma-
sına imkân vermiştir. Bunlardan biri, özel teşebbüse dayanan serbest halk kuruluşları olup 
devletin kontrolünde olmakla birlikte esnaf loncalarına bağlıydılar. Ötekiler ise, devlet iş-
letmeciliği esasına göre dirlik ve ulûfeye bağlı, bir başka deyişle maaşlı esnaf teşkilatı olup, 
ehl-i hıref-i hassa adını almışlardı.5 Osmanlı Devleti ehl-i hıref üzerinde mutlak, esnaf lonca-
ları üzerinde ise, dolaylı bir kontrol ve idare istemi kurmuş; bütün esnaf kuruluşlarını imalat, 
standart, fiyat, pazarlama vb. konularda muhtesipler vasıtasıyla gözetim ve denetim altına 
almış6 ve gerektiğinde serbest esnaf takımını da devlet hizmetine alma hakkını elinde tut-
muştur.

Halkın geçim kaynaklarından biri olan esnaflık kendi bünyesi içinde teşkilatlanmıştı. Bir 
sanata çırak olmak, bu sanat kolunda ilerlemek, sanatkâr olmak, mutlak bir itaat, saygı ve 
bağlılık isterdi. Çırak, girdiği sanat kolunun törelerine uymak zorundaydı. Kabiliyetini gös-
terdikten sonra sanatının eskileri arasına katılır; başarısı görüldüğü takdirde kalfa olurdu. 
Belirli bir devre geçince ve ustası tarafından sanatının inceliklerini kavradığı kanaati belirince 
peştamal kuşatma töreni ile ustalığa yükselirdi.7

3  Ziya Kazıcı, Osmanlılarda İhtisab Müessesesi, İstanbul, 1987, s. 15

4  Kala, Ahmet, “Esnaf” Maddesi, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt: XI, 1995, s. 423.

5  Mehmet Ali Ünal, “Ehl-i Hiref-i Hassa”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2011, s. 219.

6  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Esnaf Cemiyetleri”, Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’a Armağan, İÜEFM, XL, 
Cilt: 41, Sayı: 1-4, İstanbul, 1985, s. 39.

7  Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara: AÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1974, s. 17.



365

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

Esnaf Birlikleri
Bütün iş kollarını kapsayacak şekilde bir teşkilatlanması olmayan esnaf birlikleri, faaliyet 
gösterdikleri iş kolunun alt birimlerinde, mal ve hizmetin niteliğine göre ayrı ayrı gruplar 
halinde örgütleniyordu. Bu durumda belirli bir mekânda üretilen farklı nitelikteki her mal ve 
hizmet için farklı birlikler oluşturuluyordu. Mal ve hizmetin ayrı nitelikte olması, üretim aşa-
masındaki farklılaşmadan ileri geliyordu. Her hangi bir malın hammadde halinde teminin-
den mamul madde haline gelişine kadar geçirdiği her aşamada ayrı esnaf birlikleri faaliyet 
gösteriyordu.8 Örneğin dericilik iş kolunda, hammaddesinin temini için gerekli canlı hayvanı 
sağlayan celepler, canlı hayvanı salhanelerde kesip derisini yüzen debbağlar, derinin mamul 
hale gelmesi aşamasında kavaflar ve saraçlar ayrı ayrı birlikler oluşturmuşlardı. Hizmet üre-
timinde de yine farklı farklı birlikler vardı. Denizdeki kayıkçılar ile karadaki hamallar ayrı ayrı 
teşkilatlanmışlardı.

Mal ve hizmetteki nitelik farkı, sadece farklı üretim aşamalarında değil aynı üretim aşama-
sında da söz konusu ise, yine ayrı ayrı birlikler oluşturuluyordu. Kasaplar, koyun kasapları ve 
sığır kasapları olarak ikiye ayrılmışlardı. Hamallar da arka hamallar, bargîr hamalları ve hımar 
(merkep) hamalları şeklinde kısımlara bölünmüştü. Ekmek imal eden fırıncılar ise, habbazan 
ve francalacı olarak iki birlik oluşturmuşlardı.

Osmanlı Devleti’nde esnaflar, ürettikleri mal ve hizmete göre ve bulundukları mekâna göre 
birbirinden bağımsız birlikler oluşturmuşlardı. Bu birlikler aynı zamanda şehirde aynı tür-
den olması gereken esnaf sayısını da belirliyordu. Oluşturulan teşkilatlanmaya göre bir es-
naf bağlı olduğu esnaf grubunun dışında bir esnaf birliğinin faaliyet alanına dâhil olamazdı. 
Devlet esnaf birliklerine bu anlamda faaliyet gösterdikleri alanda tekel olma yetkisi vermişti 
ve bu hakkın ihlâli durumunda, ilgili birlik Divan-ı Hümayun’a şikâyette bulunup tekelleri-
ne müdahale eden esnaf ya da esnaf grubunun faaliyetlerine son verilmesini talep ederdi. 
Devlet de bunun karşılığında ilgili esnaf grubunun faaliyetini durdururdu.9 Bu şekilde dışa 
kapalı bir yapıya bürünen esnaf birlikleri rekabetin de önüne geçmiş oluyorlardı. Elbette 
bu mal ve hizmet kalitesinin yükselmesinin önünde bir engel gibi değerlendirilebilir. Ancak 
teşkilat kendi içinde kalite kontrol mekânizmasını işleterek, halk ve devletin zarara uğrama-
sını engellemeye çalışmaktadır. Bu konuda esnafların, ekonomiye zarar vermesini önleyecek 
mekânizmalar söz konusudur. Şayet ekonominin ihtiyaç duyduğu bir üretim yapılırsa, dev-
let o esnaf birliğini korumaya alır ve diğer esnaf birliklerinin müdahale etmesini engellerdi.10 
Mevcut yapı içerisinde esnaf birliklerinin kendi dışında üretilecek belli bir malda rekabet 
etmesi gerekiyordu ki, bunun için de üretilen mal ve hizmetin kalitesi, fiyatı ve üretim tek-
nikleri açısından her hangi bir yenilik getirip getirmediği önem kazanıyordu.11

Esnafların örgütlenmesinde devletin denetimci vasfı merkeziyetçi yönetim anlayışından 
kaynaklanır. Merkeziyetçi yönetim tarzından doğan iki tür esnaf grubundan özellikle sözü 
edilen devlet işletmeciliği esasına göre teşekkül etmiş esnaf grubu ehl-i hıref-i hassa es-
nafları üzerinde devletin kesin bir tahakkümü vardır. Piyasaya müdahalenin her türlüsünün 

8  Ali Şahinkesen, “Çıraklık Eğitiminin Osmanlı Dönemi Durumu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 
24, Sayı: 2, 1991, s. 393.

9  Aslıhan Nakiboğlu ve Bengü Doğangün Yasa, “18.yy.’da İstanbul Esnafının Sorunları”, Turkish Studies, Volume: 8/7, Anka-
ra, Summer 2013, s. 370.

10  Şer’iyye Sicilleri, İstanbul Kadılığı, Nr. 154, Varak 53/a.

11  Kala, a.g.m., s. 426.
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görülebildiği Osmanlı Devleti’nde, serbestlikten kaynaklanan aşırılıkların hiçbiri uzunca bir 
süre yaşanmamıştır. Fakat rekabetin ortaya çıkmasını engelleyen bir niteliğe de sahiptir. An-
cak yine de üretim ve tüketimde belli bir standart ve kalitenin oluştuğu ve ülke genelinde 
herhangi bir ürünün azlığı ya da çokluğu nedeniyle oluşabilecek arizî durumların da önüne 
geçilmek istendiği bir sistem tercih edilmiştir. Sistem içerinde esnafa lâzım olan hammadde, 
teşkilât tarafından satın alınarak üreticiye dağıtılırdı. Ki bu sayede karaborsa ve farklı fiyat 
oluşumlarının önüne geçilmiştir.12 Bir başka deyişle oluşabilecek bir enflasyon durdurulmuş-
tur.

Esnafların Toplandığı Bazı Ticari Mekânlar
Esnaflık toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasından ortaya çıkmıştır. Toplumsal yapının gelişme-
sinde esnafların/esnaf teşkilatlarının büyük bir rolü vardır. Halkın temel gereksinimlerinin 
karşılıklı olarak karşılanması esasına dayanan esnaflık, toplumsal düzenin sağlanması işlevini 
de üstlenir. Devlet içerisinde gerçekleşen ticari faaliyetlerin düzenli işlemesi, esnafların ör-
gütlenmesine bağlıdır. Esnafların bir araya gelerek oluşturdukları pazarlar, çarşılar ve bedes-
tenler ekonominin nabzının tutulduğu yerlerdir.

Ekonominin canlı olarak seyrettiği pazar yerleri, çarşılar ve bedestenler, açılış/kapanış saatle-
ri ve dükkân sayılarına varıncaya kadar devletin kontrolü altındadır. Devlet esnafların örgüt-
lenmesini teşvik ederken, teşkilatın işleyişine dair kuralları ya kendisi belirler ya da gerekli 
gördüğünde müdahale ederdi. Böylece servet birikiminin önüne geçmeyi hedeflerdi.

Bedestenler
Osmanlı dönemi Türk şehirlerinde ticaret bölgesinin çarşı içindeki merkezi ve değerli malla-
rın saklanıp satıldığı bir bina türü olarak tanımlanmıştır.13

Osmanlı’ya has bir ticaret merkezidir. Osmanlı şehir hayatının en temel özelliklerinden bi-
rini oluşturan bedestenler, esnafların bir araya gelerek alışverişin çekirdek noktasını teşkil 
ettikleri yapılardır. Son derece basit bir görünüme sahip olmakla birlikte şehirleşmeye katkı-
ları büyüktür. Şehirde cami ile birlikte en önemli binalardır. Etraflarında birçok tesis ve yapı 
kurulmak suretiyle şehrin kompleks bir görünüm kazanmasını sağlarlardı. Eski Osmanlı şe-
hirlerinin hemen hepsinde bedesten vardır. Bu ise Osmanlı’da esnaflığın ne kadar önemsen-
diğinin canlı bir kanıtıdır. Diğer taraftan esnafların bir arada tutulmak istendiğini de gösterir. 
Denetim ve kalite açısından, bedestenler değerli bir işlevi yerine getirirlerdi.

Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatlanmasında aynı işi yapanlar arasında dini bir ayrım söz 
konusu değildi. Gayr-i müslim esnaf da Müslüman esnaf gibi kurallara tabiydi ve aynı mekân 
içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürürlerdi. Osmanlı Devleti’nde hemen her çeşit eşyanın 
pazarı ya da özel bir yeri olmuştur. Bunlardan biri olan bedestenlerde, değerli mücevher-
ler, altın, gümüş ve değerli kumaşlar bulunurdu.14 Böylece aynı mekânda bir araya gelerek 
faaliyette bulunan esnafların, aynı nicelik ve teknikle mal ve hizmet üreten ayrı bir mesleki 
grubun faaliyet göstermesi yasaklanmıştır.15

12  Yusuf Ekinci, Ahilik ve Meslek Eğitimi, İstanbul: MEB Yayınları, 1990, s. 26.

13  Semavi Eyice, “Bedesten” Maddesi, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt: V, 1992, s. 302.

14  Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul: Dergah Yayınları, 2003, s. 241.

15  Kala, İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları I, İstanbul, 1998, s. 167.
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Çarşı (Arasta)
Çarşı kelimesi Farsça “cihar (dört)” kelimesiyle Arapça “suk (sokak)” kelimesinin bileşiminden 
meydana gelmiş bir sözcük olup aynı türden malların satıldığı dükkân ve tezgâhların yer al-
dığı mekânlardır. Ancak İnalcık, çarşıyı merkezinde bedesten olan ve çeşitli esnaf gruplarına 
ait dükkânlar, imalathaneler, han, hamam, imaret, cami ve hastanenin olduğu kompleks bir 
yapı olarak tarif eder.16 Genellikle ilgili malın ismiyle anılagelmişlerdir. Baharat Çarşısı, Kilim-
ciler Çarşısı, Basmacılar Çarşısı gibi. Esnaflık açısından bu türden mekânların olması kalitenin 
artırılmasında işlev görür. Kuruluş amacı daha çok, camilerin ihtiyaçlarının karşılanması olsa 
da, şehrin ihtiyacının karşılanması için de hatırı sayılır katkıları vardır. Bulundukları yerlere 
büyük bir canlılık getirdikleri görülmüştür. Bugün bile ticaretin en yoğun olarak yaşandı-
ğı mekânlar olarak, halen faaliyet gösteren çarşılar, özellikle Doğu kültürüne has alışveriş 
merkezleri olarak varlık göstermektedir. Çarşılar aynı zamanda imalat merkezleridir. Ancak 
toptan üretim yerine belli bir tüketici grubuna yönelik imalat tercih edilmiştir.

Eski çarşıları bugünkü alışveriş merkezlerinden ayıran en önemli özellik, daha çok imalata 
dönük yönüdür. Bir malı binlerce tüketiciye pazarlamaktan çok, imalatçıyla aynı vasıf ve ka-
rakteri taşıyan daha dar bir tüketici topluluğa sunma söz konusudur.

Osmanlı Devleti’nde çarşıların oluşumunda ticarete verilen önem etkin rol oynamıştır. Ege-
menliği altına aldığı topraklarda güvenlik başta olmak üzere, halkın temel gereksinimleri-
nin karşılanmasına yönelik politikalar takip eden Osmanlı, şehir merkezlerinde çarşılar inşa 
ederek, insanlar için gerekli olan yaşam koşullarını oluşturmayı hedeflemiştir. Bu anlamda 
alışverişin döndüğü mekânlar olarak çarşılar, ekonominin nabzının canlı olarak tutulduğu 
merkezler olmuştur. İpek ve Baharat Yolu gibi tarihin bilinen en eski ve işlek ticaret yollarının 
geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Osmanlı Devleti, ticaretin aktif olarak devam edebilme-
si için çarşı gibi mekânlara ihtiyaç duyarken; şehir merkezlerinde halkın günlük ihtiyacının 
karşılanması noktasında, vazgeçilmez olarak nitelendirilebilecek yapılar oluşturma yoluna 
giderek, devlete itaati de azami ölçüde sağlamıştır. Bunun yanında Osmanlı şehirlerinin olu-
şumunda etkili olan İslam kültürü, iş yerleri ve ikamet alanlarını birbirinden ayırırken, bun-
ların yanına eğitim kurumları ve yönetim binaları da eklenmiştir.17 Orta Asya Türk şehirlerine 
benzer bir yapılanma gösteren Osmanlı şehirlerinde çarşılar, “iç kal’a”, “şehristan” ve “rabad” 
adı verilen başlıca üç kesimden, şehristan kısmında bulunurdu.18 Mahalle isimlerine de etki 
eden bu yapılanma, Osmanlı şehir yapılanmalarında mahalle, ismini bulunan cami, kale ve 
çarşı isimlerinden alabilmiştir.19 Camii Kebir Mahallesi, Kale Mahallesi, Çarşı Mahallesi gibi... 
Şehir düzeni içinde merkezden çevreye doğru uzanan uzun bir sokak veya cadde üzerin-
de çeşitli dükkânların sıralanmasıyla Uzun Sokak ya da Uzun Çarşı gibi deyimlerin ortaya 
çıkması söz konusu olmuştur.20 Günümüzde de bazı şehirlerde aynı isimlerin sürdürüldüğü 
görülmektedir. Trabzon Uzun Sokak bunlardan biridir.

Çarşılar şehrin kalbi sayılabilecek yerler oldukları için hem güvenlik açısından hem de ulaşım 

16  Halil İnalcık, “İstanbul’un İncisi: Bedesten”, İktisat ve Din, Haz.: Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997, s. 120.

17  Mehmet Sait Şahinalp ve Veysi Günal, “Osmanlı Şehircilik Kültüründe Çarşı Sisteminin Lokasyon ve Çarşı İçi Kademelen-
me Yönünden Mekânsal Analizi”, Millî Folklor, 2012, Yıl: 24, Sayı: 93, s. 153.

18  Vasilij V. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Çev.: M. Fuad Köprülü, 2. Basım, Ankara: DİB Yayınları, 1963, s. 156.

19  Suraiya Faroqhi, Bruce McGowan, Donald Quataert, Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Ta-
rihi, Cilt: 2, Ed.: Halil İnalcık, Donald Quataert, Çev.: Ayşe Berktay, Süphan Andıç, Serdar Alper, İstanbul: Eren Yayıncılık, 
2000, s. 700.

20  Şahinalp ve Günal, a.g.m., s. 154.
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açısından genellikle şehrin iç kale olarak tabir edilen yerlerinde kurulurdu ve diğer sosyal 
mekânlar da çarşıların yakınlarında yoğunlaşıyordu. Şanlıurfa tarihi çarşısı da kalenin kuzey-
doğusunda yer almaktadır. Şanlıurfa Çarşısı (Ruha Çarşısı), anayollara yakınlık açısından da 
oldukça iyi konumlanmıştır. Çarşı, şehrin güneyindeki Harran Kapı, doğusundaki Bey Kapı, 
kuzeyindeki Saray Kapı ve Samsat Kapı ve batısındaki Su Kapısından gelen yolların kesişim 
yolları üzerindedir.21

Kapalı Çarşı
Çarşı ve bedestenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş kompleks yapılara verilen addır. Os-
manlı Devleti’nde ticaret ve alışverişin en ihtişamlı yaşandığı mekânlar olarak tarihe geç-
mişlerdir. Aynı zamanda yerli-yabancı birçok kişiyi cezbeden bir niteliğe sahip olmasıyla da 
ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Kapalı Çarşıda akla gelebilecek her türden mala 
rastlanır. Ancak Kapalı Çarşının en önemli özelliği, el emeği ve ustalığa dayanan üretimin 
tüketiciye sunulduğu merkezler olmasıdır. Sanayi devrimine kadar bu işlevi başarıyla yeri-
ne getiren Kapalı Çarşılar, fabrika üretiminin dünya pazarlarını alt-üst etmesiyle eş zamanlı 
olarak gerilemeye yüz tutmuşlardır. Seri üretimin yanında ucuz malların piyasaya girmesi, 
Kapalı Çarşıların söz konusu temel özelliklerinin de yavaş yavaş ortadan kalkmasına vesile 
olmuştur. Ancak İstanbul Kapalı Çarşısı gibi, ününü ve ihtişamını kaybetmeyenleri de vardır.

İstanbul Kapalı Çarşısı, İç Bedesten ve Sandal Bedesteninin bir araya gelmesiyle oluşan tarihi 
yapıdır. Kapalı Çarşının ticari niteliği, Tanzimat’tan sonraki gelişmelere bağlı olarak önemli 
değişiklikler geçirmiştir. Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumuna paralel olarak, piyasa-
da olan her çeşit ürünün, bir ihtişam göstergesi olarak bir arada bulunduğu mekânlardır. 
Tezgâh, atölye ve el emeğiyle üretim yapan sanatçıların yer aldığı çarşıların fabrikasyon 
üretim yapan ucuz mal ve ürünlere yenik düşmesinden sonra, Kapalı Çarşı da eski önemini 
yitirmeye başlamıştır.

Ahilik Teşkilatı
Ahilik Teşkilatı, kökü 13. yüzyıla kadar uzanan ve zanaat işletmelerinin temelini oluşturan 
dini ve ekonomik bir kurumdur. Ekonomik anlamda temel işlevi, üretici ile tüketici arasındaki 
dengeyi korumak ve devlet ile halk arasındaki köprü olmaktır.22 İşleyiş felsefesini yamaklık-
çıraklık-kalfalık-ustalık silsilesinden alan ve kendine has kuralları olan bir sistemdir.23 Bu an-
lamda Osmanlı Devleti’nde “sosyal adaleti” sağlama amacına dönük bir teşkilatlanma modeli 
sunan Ahilik Teşkilatı, Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde önemli bir rol üstlen-
miştir. Ahilik Teşkilatı, dönemi itibarıyla kurumsallaşmış yapısıyla henüz Beylik konumunda 
olan Osmanlı Devleti’nin büyümesinde ve Anadolu’da kök salmasında en etkin yardımcı un-
sur olmuştur. Teşkilat, Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce Selçuklu Devleti döneminde 
de faaliyet gösteren bir kurum olarak, toplumsal dayanışma ve ahlaki sorumluluk anlayışıyla 
hareket etmekteydi. Sanat ve ticaret alanında toplumu üretime yönlendiren kurumsal yapı-
sıyla hem ekonomik canlanmaya hem de devletin kurumsallaşmasına katkı yapmıştır.

21  Şahinalp ve Günal, a.g.m., s. 159.

22  Nurettin Öztürk, “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi”, Dum-
lupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Yıl: 2002, Kütahya, s. 43.

23  İbrahim Durak, Atilla Yücel, “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 154.
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Ahilerin dükkânlarında genellikle şu ibarelere yer verilmiştir:

 “Her seher Besmeleyle açılır dükkânımız

 Hz. Muhammed’dir pirimiz üstadımız”

Osmanlı padişahları dinî hassasiyetleri olan şahsiyetler olarak bu geleneğe uzun yıllar saygı 
göstermiş; sosyal devlet anlayışı ve merkeziyetçi yapı çerçevesinde, tüccarların tekelci bir 
vasıf kazanmalarına engel olarak esnaf ve sanatkârları korumuştur.

İlk Osmanlı sultanı Osman Bey, Ahi Şeyhlerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmiş ve Ahi 
Teşkilatı’nı yanına almayı başarmıştır. Orhan Gazi ve II. Murat ise, Ahi Baba’dan şed kuşanmış-
tır. Böylece devlet, teşkilatla iç içe olmuş ve teşkilatın kurumsal yapısından faydalanmıştır. 
Ahi teşkilatı devletin en ücra köşesine kadar yayılmayı ilke edinmiş ve yalnız şehirlerde değil, 
köy ve uç bölgelerde de teşkilatlanmıştır. Teşkilat, Alpler Teşkilatı ile de iş birliği yapmış; böy-
lece hem ahi hem de alp unvanı taşıyan kimselere rastlamak mümkün olmuştur.

Ahiliğin şehirlerde çalışma hayatına etkisi sayesinde, Anadolu’daki insanlar disiplin altına 
alınarak verimli bir üretim yapmaları sağlanmıştır. Bu disiplinli hayat, Türk iktisadi hayatını 
etkilemekle kalmamış; töre ve törenleriyle gelenekleşerek, inanç halinde devam edip günü-
müze dek uzanan bir etkiye sahip olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında doğudaki Moğol tehdidi dolayısıyla batıya doğru sü-
rekli bir göç akını vardı. Bu büyük insan kitlesi, öncelikle barınacak bir yer arayışı içindeydi ve 
planlı bir yerleşim sağlanmadığı takdirde ciddi sorunların yaşanacağı aşikârdı. Devletin bu 
aşamada öncelikli olarak kalıcı bir iskân politikası geliştirmesi gerekiyordu. İnsanların hayat-
larını sürdürebilmek için güvenli bir yerleşim yerine ardından geçimlerini temin edebilecek 
bir çalışma imkânına sahip olması temel hedefinde, teşkilat insanları önce misafirhaneler 
oluşturarak ağırlamış; ardından herhangi bir sanatı olan kişiye işyeri açmıştır. Böylece ken-
di zaviyeleri etrafında işyeri ve mahalleler oluşturmuşlardır.24 Anadolu’nun şehirleşmesinde 
önemli bir pay sahibi olan teşkilat, aynı zamanda zanaat işletmelerinin kurulmasına ve geliş-
mesine de katkıda bulunmuştur. Bu anlamda Ahilik Teşkilatı, günümüz Esnaf ve Sanatkârlar 
Odalarına, İşçi-İşveren Sendikalarına, Bağkur’a, Türk Standartları Enstitüsüne ve Belediyelere 
benzetilmektedir.25 

Ahilik Teşkilatı 13. yüzyıl başlarında Ahi Evran’ın önderliğinde, başlangıçta debbağlık ve de-
mircilik gibi zanaat işletmelerine öncülük ederken, kısa zamanda esnaf zümreleri arasında 
itibar kazanarak, esnaflık konusunda en önemli otorite haline gelmiştir. Şehirlerde çalışma 
hayatının düzene girmesinde işlev gören örgüt, herhangi bir mesleği icra etmek isteyen 
meslek sahiplerini Ahi Baba ve onların yetki verdiği diğer kişilerden belge almaya yönlendir-
miş ve daha sonra bu bir gelenek haline gelmiştir.26 Böylece şehirlerde kimin hangi işi yapa-
cağı ve işletme ve işçi sayısının ne kadar olacağı, kontrol ve denetim altına girmiş oluyordu. 
Bu suretle işletmelerin faaliyet gösterdikleri çarşı, bedesten ve kapalı çarşıların kurulmasıyla 
çalışma hayatına dair sistematik bir örgütlenme ön görülmüştür. Bu nedenle Ahilik Teşki-
latı, “XIII. yüzyılın ilk yarısından XIX. yüzyılın ikinci yarısına dek Anadolu’da, Balkanlarda ve 
Kırım’da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlakî yönden 

24  Öztürk, a.g.m., s. 45.

25  Durak ve Yücel, a.g.m., ss. 164-165.

26  Neset Çağatay, Ahilik Nedir?, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları, No:137, Ankara, 1990, s. 35.
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gelişmelerini sağlayan bir kuruluş veya örgüt” olarak tanımlanmıştır.27

Tarıma dayalı Osmanlı ekonomisinde devletin merkeziyetçi yapısından kaynaklanan bir ne-
denle köylerle şehirler arasındaki ticari ilişkileri kontrol etme isteği, devleti piyasalara yön ve-
ren ve gerektiğinde müdahale eden bir pozisyona sürüklemiştir. Şehirlerde esnafların ihtiyaç 
duyduğu hammaddenin karşılanması noktasında birtakım kanunname ve fiyat ayarlamaları 
(narh cetveli) yapan devlet, bu sayede haksız rekabetinin önüne geçerek üretimde istikrar ve 
kaliteyi sağlamaktaydı. Ancak devlet bu konuda esnaf örgütlerinden de yararlanmayı ihmal 
etmemiştir. Çoğu kez tercih ettiği ekonomi politikasının uygulanması için Ahilik Teşkilatı gibi 
esnaf örgütlerinin tasarruflarını desteklemiş ve onları aracı olarak kullanmıştır.

Ahilik Teşkilatının Yapısı ve İşleyişi
Ahilik Teşkilatı, yapısı ve işleyişi bakımından zanaat işletmelerinin kurulmasında ve çalış-
ma hayatının kurumsallaşmasında birincil öneme sahiptir. Teşkilata girebilmek ve ustalığa 
yükselebilmek için oldukça disiplinli bir süreçten geçmek gerekirdi. Ahi olabilmek için birey 
olarak bazı erdemlere sahip olmak zorunluydu. Ahilik ahlâkı diye anılan bu nitelikler dört (4) 
maddede toplanabilir:

 1-Bağışlamayı bilmek

 2-Kızgınken de yumuşak davranmak

 3-Düşman bile olsa insanlara yardım etmek

 4-Kendisi muhtaç olsa dahi elindekinden başkasına da vermek

Ahiliğin bir yanı dini bir örgütlenme olduğu için teşkilata girenler, hem ahî müridi hem de il-
gili meslek grubunun çırağı olmuş sayılırdı. Yeni üyeye fütüvvet törenlerinde olduğu gibi hır-
ka ya da şalvar giydiriliyor ve beline kuşak bağlanıyordu. Ahi şeyhi de yeni üyenin saçını ke-
siyordu. Ahi olanlar başlarına beyaz yün külah (kalansuva), ayaklarına da mest giyiyorlardı.28 
Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan da 3 yıl sonra ustalığa yükselen üyelere Ahi Babanın önünde 
düzenlenen merasimle “Peştamal” kuşatılarak “Ustalık” payesi veriliyordu. Her mesleğin bir 
“pir”e bağlanması gelenek olduğu için üyeler de buna bağlı olarak mürit oluyordu.29

Ahi ahlakını meydana getiren kurallar ise üç (3) maddede toplanabilir:

1-Her ahinin bir sanatı olmalıdır.

2-Ahi doğru ve dürüst olmalı ve hak ettiğinden fazlasını istememelidir.

3-Ahi usta ve pîrine içtenlikle bağlanmalı ve davranışlarında onları örnek almalıdır.30

Örgüte girmede bazı nitelikler arandığı gibi, bazı hallerde de ahilikten atılma söz konusuydu. 
Buna fütüvvetten düşme adı veriliyordu ve arabozanlar, gizli işlerle uğraşanlar, içki içenler ve 
örgütün kurallarına uymayanları kapsıyordu.31

Ahi örgütünde başlıca üç (3) basamak vardı. Örgüte yeni giren çırak ya da işçi, fıtyan denen 

27  Çağatay, Ahilik Nedir?, s. 1.

28  Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1990, s. 317.

29  Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, 1992, s. 157.

30  Sebahattin Güllü, “Fütüvvet ve Ahi Ahlakı Konusunda Bazı Düşünceler”, Türk Kültürü ve Ahilik Sempozyumu Tebliğler, 13-
15 Eylül 1985 Kırşehir, İstanbul, 1986, s. 82.

31  Kazıcı, “Ahîlik” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 1988, Cilt: I, s. 541.
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yiğitler grubuna alınıyordu. Meslekte yetiştiğine karar verilip kendi dükkânını açmasına izin 
verilenler, bir törenle ihvan basamağına yükseltiliyordu. Bu basamağa gelenler gerçek an-
lamda ahi kabul edilmekteydi. İhvandan sonra ise, serveran (başkanlar) ya da altılar adıyla 
bilinen bir yönetim kurulu gelmekteydi. Bu gruba içinde altı (6) kişi bulunduğu için bu ad 
verilmişti. Bunlardan ilk üçü “ashab-ı tarik”, diğer üçü ise, “nakipler”di. Bunlar; örgütün ger-
çek başkanı olan Ahi Baba ile Kethüda, Yiğitbaşı, İşçibaşı ve Ehl-i Hibre denen iki kişilik bilir-
kişi heyetidir.32 Her iş kolu bu şekilde bir örgütlenmeyle oluşurken, her hangi bir şehirdeki 
çeşitli ahi örgütlerinin tümünün başında da “Şeyhü’l-Meşayih” (Şeyhler Şeyhi) unvanı verilen 
bir genel başkan bulunurdu.

Sıkı bir disiplin uygulanan ahilikte, akşam yemekleri toplu bir şekilde yenir ve Ahi Babanın 
arkasında namaza durulurdu. Bu yüzden Ahi Baba aynı zamanda şeyh diye tanınıyordu. Ahi-
ler kazançlarını akşam olunca Ahi Babaya getirirler; böylece örgütte kazancın ortak olduğu-
nu gösterirlerdi. Bu anlamda Ahilikte kazancın kişiselliği yerine ortak ekonomik ihtiyaçların 
öncelikli tutulduğu bir sistem tercih edilmiştir.33

Serveran veya kimi zaman ihtiyar heyeti denen altılar grubu, hem yönetim hem de bir ceza 
kurulu gibi görev yapıyordu. Devlet ile esnaf arasında aracılık yapmak da onun göreviydi. 
Örgütün başı olan Ahi Baba, esnaf arasından seçiliyordu. Ancak seçimin bulunan yerin ka-
dısı tarafından merkeze bildirilmesi ve merkez tarafından da onaylanması gerekiyordu. Bu 
hem örgüte yasallık kazandırıyor hem de devletin tercih ettiği ekonomi modeli içerisinde 
Ahilik Teşkilatının yerini tayin ediyordu. Esnaf kethüdası da onlar arasından seçiliyor ve bu 
seçim de devlet tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanıyordu. Yiğitbaşı ise, örgüt-
te esnaf arasındaki rütbelerin belirlenmesi, peştamal veya kuşak kuşanma törenleri, verilen 
cezaların uygulanması ve esnaf sandığının yönetimi gibi görevleri yerine getiriyordu. İşçi-
başı, örgütün temsil ettiği iş kolunda yiğitbaşının yardımcılığı görevini ifa etmekteydi. Son 
olarak bilirkişiler ise, üyeler arasındaki denetimleri ve mahkemelerde bilirkişilik işini yerine 
getiriyorlardı.34

Bu şekilde oluşturulan yönetim kurulu, şehirlerde çalışma hayatını düzenliyor ve devletle 
halk arasındaki iktisadi ilişkiyi yürütüyordu. Teşkilatın ön gördüğü süreci başarıyla tamamla-
yıp dükkân açmasına izin verilen kişiye, esnaflar arasında yardımlaşma ve dayanışma ama-
cıyla kurulan orta sandığından bir ödenek tahsis edilir ve dükkân açması sağlanırdı. Böylece 
esnaflığa adım atan yeni usta, çalışma hayatına girmiş olurdu. Ahilik Teşkilatındaki çalışma 
hayatı boyunca usta-kalfa-çırak ve yamak arasındaki ilişki, sürekli birbirini koruyup gözeten, 
kollayan ve yol gösteren şeklinde olup mesleki açıdan başarılı olması için gerekli altyapı ha-
zırlanmış olurdu. Böylece zanaat işletmelerinin çalışma hayatına azami ölçüde katkı vermesi 
sağlanırdı.

Zanaat İşletmelerinin Gerilemesi
Sanayi Devriminden sonra Avrupa’da yaşanan gelişmeler, en çok Osmanlı Devleti’ni etkile-
miştir. Zanaat işletmeleri Avrupa genelinde yaygınlaşan fabrikasyon üretim ile baş edemez 

32  Veysi Erken, Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahilik, Kırşehir Belediyesi Yayınları No: 7, Ankara, 2008, s. 80.

33  Adnan Akın, “Kültür Penceresinden Türk İş Sisteminin Temelleri ve Atasözleri Bağlamında Bir Model Önerisi”, Uluslararası 
İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Yıl: 2010, s. 818.

34  Turan, a.g.e., s. 318.
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bir hale gelince, Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda “gedik” sistemi benimsendi.35 Zanaat iş-
letmeleri açısından bir dönüm noktası olma niteliği taşıyan bu gelişme, belli bir zanaatla 
uğraşan ustanın, zanaat uğraşım hakkını tamamen kendi tasarrufuna bırakıyordu. Bu tarih-
ten sonra işletmeler, bağlı oldukları loncalardan ayrılarak müstakil bir yapılanmaya gitmiştir. 
Artık devlet, işletmeler üzerindeki denetimci vasfını kaybederken, lonca teşkilatının kuruluş 
felsefesinin de dışına çıkılmış oluyordu.

Zanaat işletmeleri, son dönemde Yeniçeri Ocağı’yla da yakın bir ilişki içinde olmuştur. Eko-
nominin bozulmasıyla birlikte yeniçerilerin esnaflığa yönelmeleri ve aynı zamanda esnafla-
rın da yeniçeri olmak istemeleri36, 19. yüzyıl boyunca esnaf örgütlenmesinin bozulmasına 
işaret eder. Bu nedenle Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, klasik dönem esnaf örgütlenmesinin 
yıkılmasındaki ilk adım olarak değerlendirilmiştir.37 Öte yandan devlet, loncalara sağladığı 
hammadde desteğindeki öncelikten de vazgeçiyordu.

Sanayi Devrimini gerçekleştirememiş Osmanlı Devleti’nin dünya genelinde yaşanan eko-
nomik dönüşüme ayak uydurma çabası olarak da nitelendirilebilecek son dönemi, zanaat 
işletmeleri açısından birtakım yapısal değişiklikleri zorunlu kılıyordu.38 Alınan tedbirlerle en 
az bir yüzyıl daha ayakta kalmayı başaran zanaat işletmeleri,39 küresel dönüşümle birlikte 
tarihe karışmaktan kendini alamamıştır.

Sonuç
Osmanlı Devleti, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iç ticareti düzenleyen ken-
dine has birtakım politikalar takip etmiştir. Tarıma dayalı bir ekonomi tercihi ve buna bağlı 
olarak gelişen esnaflık, köyler ve kentler arasında daha çok tarımsal ürünlere dayanan ham-
madde akışını gerektiriyordu. Devlet hem şehirde yaşayan vatandaşlarının hem de saray ve 
ordunun gereksinimleri için iç ticareti kolaylaştırıcı politikalar benimsiyordu. Ancak merkezi 
otoritesini sağlamlaştırmak isteyen devlet, ticarette de tekelci bir konum üstlenmiştir. Kuru-
luş döneminde, ticaret hacmi yüksek ve geniş ölçekli ya da büyük bütçeli ticari kurumlara 
rastlanmamaktadır. Bu dönemde devlet, daha çok kendi iç ihtiyacını karşılama amacına dö-
nük bir politika izlemiştir. Bunun yanında yerel ticari faaliyetleri kontrol altında tutmayı yeğ-
lemiş; şehir hayatı içinde esnafa gerekli olan her türlü malın teminini de kendisi üstlenmiştir.

Doğu’dan sürekli devam eden göçler, Osmanlı Devleti’nde iskân problemini ortaya çıka-
rırken, Ahi Teşkilatı gibi yerleşik hayatın gereklerini bilen ve kurumsallaşmayı başarmış bir 
birlik sayesinde, gelen kitleler şehirlere başarılı bir şekilde yerleştirilmişlerdir. Şehirlere yer-
leştirilen ve iş verilerek bir meslek sahibi olması sağlanan bu kitleler, Osmanlı Devleti’nin kısa 
zamanda gelişmesine de yardımcı olmuşlardır. Kırsal alanda yaşamayı tercih eden Türkmen-
ler ise, yine bu Ahi birlikleri sayesinde yerleşik hayata adapte olmuşlardır.40 Sosyal hayata 
katılım açısından yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik anlayışla hareket eden bu teşkilat, 
ahlaki işleviyle de bireyciliğin önüne geçmiştir. Sosyal dayanışma çerçevesinde devlet des-

35  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara: Bilgi Yayınları, 1971, s. 54.

36  Yıldırım Onur, “Osmanlı Esnafında Uyum ve Dönüşüm: 1650-1826”, Toplum ve Bilim, Sayı: 83; Kış 1999/2000, s. 147.

37  Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.: Metin Kıratlı, Ankara: TTK, 1998, s. 105.

38  A. Mesud Küçükkalay, Osmanlı İthalatı İzmir Gümrüğü 1818-1839, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007, s. 21.

39  Robert Mantran, “XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Doğu Akdeniz’de Ticaret, Deniz Korsanlığı ve Gemiler Kafileleri”, Belleten, 
Cilt: LII/203, Ankara, 1988, s. 695.

40  Güllülü, Ahi Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınları, 1992, s. 83.
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teği olmadan bir nevi sosyal oto kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Sürekliliği sağlamak 
için yardımlaşma sandıkları kurulmuş ve aşırı kazanç, haksız rekabet ve vurgunculuk gibi, 
toplum hayatını felç eden durumların yaşanmasının önüne geçilmiştir.41

Ahi Teşkilatı, üretilen mallar üzerinde standart ve kalite getiren uygulamalarıyla da önemli 
bir fonksiyon yerine getirmiştir. Belirlenen standartlara uymayan esnaflar; önce uyarılır, de-
vam etmeleri durumunda ise dükkânları kapatılırdı. Gerekirse meslekten ihraç etmeye va-
ran ağır cezalarla kalite sürekliliği sağlanırdı.42 Bir kişinin işyeri açabilmesinden mesleği icra 
edeceği mekânın tespitine, sayısından yönetimine kadar pek çok alanda denetim ve kontrol 
mekanizmasını işleme koyan ve ahlaklı, faziletli ve kaliteli usta ve teknik eleman yetiştirmeyi 
amaç edinen teşkilat, toplumun sanat ve ekonomik hayatına eşsiz katkıda bulunmuştur.

41  Abdullah Ülker, Kültürel Değerlerin Korunmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: (Ahilik Kültürü), Uzmanlık Tezi, Ankara, 
2010, s. 14.

42  Galip Demir, “Geçmişten Günümüze Ahilik ve Tüketici Koruma İlişkisi”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 376, 
Şubat 1993, s. 14.
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Osmanlı Şehir Hayatında Esnaf Birlikleri

H. Vehbi İmamoğlu - Gözde Bayraktar

Özet

Osmanlı şehir hayatının düzenlenmesinde esnaf birliklerinin oldukça önemli bir fonksiyonu vardır. Tarıma 
dayalı Osmanlı ekonomisi içinde esnaflar ticaretin nabzını tutmuştur. Esnafların durumları ise esnaf örgütleri 
tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle tarihin her döneminde şehirlerde faaliyet gösteren esnafların bir araya 
gelmesiyle oluşmuş esnaf birliklerine (loncalar) rastlanır. Esnaf birliklerinin öncelikli amacı, esnafı devlete ve 
haksız rekabete karşı korumaktır. Bu amaca yönelik olarak bir dizi kural geliştirilmiş; disiplin ve buna bağlı 
olarak da istikrar sağlanmıştır. Devletin ekonomik dengeleri kontrol altında tutmasında da bu örgütlerin bü-
yük yararlıkları gözlenmiştir. Osmanlı şehirlerinde esnaf örgütleri, Ahilik Teşkilatı çatısı altında toplanmış ve 
iktisadi faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Şehir hayatının gereksinimlerinin karşılanması için, çeşitli üreticiler ile dükkân açan işyeri sahipleri arasında 
sürekli bir ilişki söz konusudur. Esnafın ihtiyaç duyduğu hammaddenin karşılanması temel probleminde, 
kurulan esnaf birlikleriyle örgütlü bir yapı oluşturulmuş ve belli bir standardın sağlanması ve korunmasına 
çalışılmıştır.

Şehir hayatında denge kurmayı amaçlayan devlet, toplumsal farklılaşmanın önüne geçebilmek için birtakım 
zorunlu kurallar geliştirmiştir. Bu kurallar, piyasaya aşırı kâr nedeniyle zenginleşerek hâkim olacak güçlerin 
oluşmasını engellemeye yöneliktir. Osmanlı ekonomisinde bunu sağlamak için her iş kolunun alt birimlerin-
de malın ve üretimin durumuna göre bir teşkilatlanmaya gidilmiştir. Erken dönemde Osmanlı şehirlerinde 
güçlü teşkilat yapısıyla Ahiler, yerel muhalefeti de temsil etmişlerdir. Ahilik Teşkilatı usta-kalfa-çırak ilişkisine 
dayanan hiyerarşik yapısıyla bütün meslek gruplarını kapsayacak şekilde, esnafların devletle olan ilişkilerini 
düzenleyen ve şehir hayatını canlı tutan bir sistem kurmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ahilik Teşkilatı, esnaf, ticaret, standart, üretim, sosyal hayat
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Millî Mücadele Sahnesi Olarak 
Ankara’nın Türk Romanına Yansıması

Nurullah Ulutaş    

Yrd. Doç. Dr. , Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Emine Ulu

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi

Giriş

Şehirler, çoğunlukla insanların kaderini belirleyen mekânlardır. İnsanlar, kendi yazgılarını çiz-
mek amacıyla şehirlere göç eder ve şehirler için savaşır.  Şehirlerle kişiler arasında tarif edil-
mez bir bağ vardır.1 Şehirler, insanın yazgısının belirlendiği mekânlar olarak tarih boyunca 
sanat eserlerine konu edilmişlerdir.2 Bir şehrin kimliğini orada yaşayanların kültürel birikimi, 
sosyal ve dinî yaşam değerleri, tarihsel geçmişleri ortaya çıkarır. O şehrin konjonktürel yapısı 
da o şehrin önemini etkiler. Bazı şehirlerde orada yaşanan hatıraların bıraktığı etkiyle doğru 
orantılıdır: “Tanpınar da, kenti yazmak düşüncesini mazi ve istikbal ekseninde şekillendirir. 
Ona göre “Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen 
iştiyak”3 bizi, içinde yaşadığımız kenti yazmaya iter.  Mazi ile gelecek hakkındaki duygulan-
malar bizi o şehir hakkında yazmaya iten önemli sebeplerdendir.4 Tarih, boyunca seyahat 
yazılarının ilgi çekmesi, roman, öykü, hatıra ve şiirlerde şehirlerin sahip oldukları kültürel, 
tarihi birikimlerle birlikte ve yaşanan hatıralarla anılması şehirlerin, anlatılmaz büyüsüyle 
açıklanabilir.

1  Her birey tarafından farklı biçimde geliştirilen kişisel ve öznel kent algısı geçmişin getirdikleriyle de şekillenir. Diğer bir 
deyişle kent, kendi tarihi üzerinden beraberinde getirdiği değerlerle şekillenir ve içinde yaşayanları etkilerken, sakinleri 
de kentle olan mazileri ve yaşanmışlıkları üzerinden onunla etkileşir. Böylece, her bir birey için biricik ve özel bir ilişki 
meydana gelir. Bu ilişkide bireyin algı düzeyi ve eğitim seviyesi de belirleyicidir. (Altun, 2013: 24)

2  Nermi Uygur, “kent nedir?” sorusu ile “insan nedir?” sorusunun ayrılmazca birbirine yapışık sorular olduğunu vurgular 
ve insanın kenti sorgulamakla kendisini, özyazgısını sorgulamış olduğunu ekler. Bu bağlamda kent, “insan olmanın bir 
evresidir.” (Uygur, 1996: 149)  

3  Tanpınar, Ahmet Hamdi,  Beş Şehir, Dergâh Yayınları, İstanbul, Ocak 2011. Syf 7

4  Tanpınar’ın değindiği iki faktörden ilki, mazide kalmış değerlerin, hatıra ve yaşanmışlıkların, o kentte bir zamanlar var 
olmuş fakat artık yıkılmış ya da yok edilmiş kimi mekânların kentin sosyal hayatına olan katkılarını kayıt altına alma 
isteğidir. İkincisi ise, o kentin geleceğine gönderme yapar. Yeni kurulan, şehre “sonradan” eklemlenen yapılar, parklar, 
bahçeler, yollar, kavşaklar vb. öğeler onu bambaşka bir çehreye bürüyecek, değiştirip dönüştürecektir. Bu değişim ve 
dönüşüm aynı zamanda kentin sosyal ve siyasal değişimi anlamına da gelmektedir. Bu bağlamda romanlar, ele aldıkları 
mekânlar ve kentler üzerinden sosyal hayata ayna tutar, onun yansıtıcısı olurlar. “Yeni”yi anlatma iştiyakı da böylesi bir 
gayenin neticesinde ortaya çıkar. (Altun, 2013: 25)
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Osmanlı’nın ve onlarca medeniyetin başkenti olan İstanbul, Cumhuriyet Dönemine kadar 
en cazip şehirlerden biri olarak siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel değerini korumaktaydı. 
Yüzlerce şiirin, öykünün, masalın ve romanın büyülü bir mekân olarak anlattığı bu şehir; 
birçok seyyahın da rüyalı şehriydi. Aynı zamanda bir ticaret merkezi olan bu şehir; iki kıt’ayı 
birbirine bağlayan boğazlara sahip olmasıyla da savaşlara neden olmuş; Müslümanların 
onlarca yıl fetih hayallerini taşımıştır. İstanbul, Divan edebiyatı, Tanzimat ve Servet-i Fünûn 
edebiyatı dönemlerinde romanların vazgeçilmez hemen hemen tek mekânı olarak anlatıl-
mıştır. Gelişen siyasî olaylar ve savaşlar özellikle romanda mekânsal merkezin İstanbul’dan 
Anadolu’ya kaymasına sebep olmuştur.5 Bilhassa 1920’den sonra Anadolu bir coğrafi böl-
ge olmaktan öteye geçer, çok farklı ve çok yönlü bir mana ifade eder. Sadece bir toprak 
parçası değil, bir ideal olarak ele alınır. Temizliğin, samimiyetin ve bozulmamışlığın sembo-
lüdür. (Yalçın, 2002: 160) Ankara’nın böylesine önem kazanması Millî Mücadele sayesinde 
olmuştur. Aslında, Batı, I. Dünya Savaşı’ndan yüzlerce roman, ABD, Vietnam’dan onlarca film 
çıkardığı halde biz de Millî Mücadele yeterince yansıtılamamıştır6 diye düşünenler olsa da 
onlarca romanda Milli Mücadelenin ana tema veya yan tema olarak işlendiğini görebiliriz. 

Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin merkezi ve yeni kurulacak devletin başkenti olarak 
Ankara’yı tercih etmesi Anadolu ve Ankara’nın cazibe merkezi olmasını ve bu şehrin kısa 
süre içinde Atatürk devrimlerine bağlı olarak modern bir yaşam kentine dönüşmesini 
sağlamıştır.7  Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek; Aka Gündüz’ün Dikmen Yıldızı, Tank-
Tango, Bir Şoförün Gizli Defteri; Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara; Peyami Safa’nın Biz 
İnsanlar; Şükûfe Nihal’in Yalnız Dönüyorum ve Esat Mahmut Karakurt’un Ankara Ekspresi ro-
manları Ankara’nın Millî Mücadele’nin merkezi olması yönüyle yüceltildiği ve söz konusu 
Mücadele’nin kutsal mekânı olarak ele alındığı romanlardır. Özellikle Aka Gündüz’ün roman-
larında, Ankara’nın sosyal, siyasî ve kültürel boyutuyla koşulsuz şartsız yüceltildiği, şehre ne-
redeyse hiçbir eleştiri getirilmediği görülmektedir. Belli bir mesajı aktarma gayesi güden bu 
romanlarda yazar, nesnel bir duruş sergileyememiştir. Şehrin 1920’lerden 1950’lere uzanan 
süreçte geçirdiği fiziksel dönüşüm ve yenilenme, romanlarda yer alan Ankara imgesinin söz 
konusu değişimle paralel bir biçimde evrilmesine neden olmuş ve imgenin modernizmle 
ilişkilendirilebilecek ikinci boyutu, şehre dair tasvirler aracılığıyla oluşturulmuştur.8

5  “Türk romanında 1900’lerden itibaren, mekânsal merkezin İstanbul’dan Anadolu’ya doğru kaydığı görülür. Millî Müca-
dele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında, romanlarda işlenen temlerin başında Anadolu ve Anadolu halkının mü-
cadelesi gelir. Mekân artık Anadolu’dur. Peş peşe gelen savaşlar, mağlubiyetler ve felaketlerle birlikte kaçılıp sığınılacak 
en son ana kucağı olarak görülen Anadolu, 1918’de İstanbul’da düşmana, kozmopolitliğe, dejenerasyona yenik düşen 
aydınlar için ümit kaynağı olur ve bu anlayış edebiyata yansır.”(Yalçın, 2002; 163-64 )

6  Balabanlılar, Mürşit,  Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2003

7  “Millî Mücadele ve inkılâplar dönemini içine alan 1920-1955 yılları arasındaki zaman diliminde Ankara, yeni kurulan 
Cumhuriyet’in hem siyasî hem de sosyal hayatta yaşadığı dönüşümün en iyi gözlemlenebildiği bir şehir özelliğine sa-
hiptir. Cumhuriyet ideolojisinin temsilî mekânı olarak modern bir biçimde inşa edilmeye çalışılan şehrin kentsel geli-
şimi ve değişimi, Atatürk’ün çağdaşlaşma prensibi etrafında şekillendirilir. Ankara, söz konusu dönüşümün simgesel 
mekânı olma özelliğini, başkent olarak kabul edilmesiyle başlayan süreçte kazanır. Başka bir deyişle, Ankara’nın “baş-
kentleşmesi” modernleşme projesinin soyut düzlemden somut olana, ideallerden uygulamaya, tasarımdan şehirleşme 
ve bayındırlık faaliyetlerine geçişinin ilk adımını oluşturmuştur. Şehirleşmenin ve kentsel dönüşümün farklı örnekleri 
bulunmakla birlikte Ankara, kendine özgü dinamikleri ve sorunsalları olan bir şehir olarak incelenmeye değerdir. Millî 
Mücadele’yi ele almakla başlayan romanlar; Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilânı, birbirini izleyen inkılâplar, 
toplumsal yaşamın değişimi, Cumhuriyet değerlerine uygun yeni insan tipleri ile döneme ayna tutmayı sürdürür. Bu 
anlamda Türk toplumunun o dönemdeki siyasi-sosyal yaşamını romanlardan takip etmek mümkündür.” (Sevinç, 2009: 
2019)

8  Altun, Sezin Seda, Romanda Bir Kent İmgesi Olarak Ankara (1920- 1955), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013. 173
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Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları, Mütareke, Yunan ve Müttefik işgali, nihayet 
Sevr Antlaşması, üç kıtaya yayılmış büyük bir İmparatorluğun sahibi bu memleket halkı-
nı, bütün hayat merkezleri işgal edilmiş; Anadolu’nun ortalarında birkaç il hududu içinde 
yaşamaya mahkûm etmişti. Bu sebeple Mustafa Kemal önderliğinde Millî bir mücadeleye 
girişildi. 28 Temmuz 1914 ile 30 Ağustos 1922 arası Millî Mücadele dönemini kapsar. (Bu ta-
rihi 9 Eylül 1923 İzmir’in Kurtuluşuna kadar da uzatanlar vardır.) Memleketin bozuk moralini 
düzeltmek, modern bir ordu kuruluncaya kadar, Kuvayı Millî ye’den faydalanmak, siyasi bir 
karakter taşıyan Müdafaa-i Hukuk teşkilatını geliştirerek Türkiye Büyük Millet Meclisini kur-
maya çalışma hazırlıklarına girişilir (Yakar, 1973: 13). 

Millî Mücadeleyi ele alan romanlar, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilanı, inkılap-
lar, toplumsal yaşamın değişimi, cumhuriyet değerlerine uygun yeni insan tipleri ile döne-
me ayna tutarlar. Yakup Kadri’nin Millî Mücadeleye bakışıyla Atatürk’ün Nutuk’taki bakışı 
birbiriyle örtüşür. “Atatürk kitabına, “Bizim ilk gençlik yıllarımız Millî kahramana hasretle 
geçti” cümlesiyle başlayan ve Ankara’yı uzaktan destekleyen Yakup Kadri’nin bir süre son-
ra Ankara’ya çağrılmasını sağlayan İkdam yazıları ve onlardan oluşturulan Ergenekon kitabı 
bir dönemin olduğu kadar Yakup Kadri’nin de romanıdır.” (Öztürk, 2014: 150). Yakup Kadri, 
Yaban, Ankara, Panorama romanlarında Atatürk’ten bahseder. Millî mücadelede Atatürk ile 
omuz omuza vererek savaşın safhalarını anlatır. Onun Türk milleti ile olan bütünlüğünü, bir 
lider ve trajik bir kahraman olarak tarif eder. Yazarın Millî mücadelenin başlangıcından 1974 
yılına kadarki yazılarında, en çok bahsettiği şahıslardan biri Atatürk’tür. Bu yazılar bir kitap 
oluşturacak kadar hacimli ve tahlile haiz yazılardır.9 Mustafa Kemal’in önderliğinde Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı, Ulus olma, Cumhuriyeti kurma bilinci, milliyetçilik 
akımının, ulus olma çabalarının düğümlendiği, ortaya çıktığı bir savaş olmuştur! Bu savaşın 
önderi, Cumhuriyetin kurucusu, simgesi de Mustafa Kemal Paşa’dır. 1923’de Cumhuriyetin 
ilanına dek, Osmanlı aydınları, yöneticileri, hiçbir zaman, -Birinci Dünya Savaşı içinde bile- 
Cumhuriyeti düşünmediler. Bütün amaçları, çabaları, Osmanlı devletini kurtarmaktı.10

İstanbul; çoğu Millî Mücadele döneminde yazılan Peyami Safa’nın Sözde Kızlar,  Mahşer, Bir 
Akşamdı; Selahattin Enis’in Zaniyeler; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler; Ya-
kup Kadri’nin Sodom ve Gomore;  Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hakka Sığındık; Reşat Nuri’nin 
Eski Hastalık; Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları gibi romanlarda çürümüşlük, bozulmuşluk 
ve yozlaşma gibi olumsuz nitelikleriyle Ankara’nın karşısında yer alır. İstanbul’da yalılar ve 
konaklarda yaşayan ve savaşın kaybedilmesi durumunda tüm sermayelerini kaybedecek-
lerini düşünen bazı çevreler Millî Mücadele ruhuna aykırı hareket etmekten çekinmezler. 

9  Yakup Kadri milli mücadelenin sıcak savaş devresindeki Atatürk’ü, tasvir ve tarifleriyle yazılarına taşır. Kendi ümitsizli-
ğine karşılık Atatürk’ün ümitlerini anlatır. Harbin en tehlikeli zamanlarındaki tavrına olan hayranlığını açıkça dile getirir. 
1929 yılında Muhit dergisindeki bir yazısında bu durumu şöyle değerlendirir: “Derken yan taraftaki odaların birinden 
iki kuvvetli ve canlı sesin, asude zamanlara mahsus bir ferahlık ve serbestlikle kah birbirine karışarak, kah teker teker, 
akmağa, dalgalanmağa başladığını duyduk. Akmağa diyorum, zira, bu ölüm sukutu içinde birdenbire işitilen bu seslerde 
bir kayadan suyun fışkırıp akışını andıran bir ahenk vardı. Nasıl? Kimdir bu iki zihayat ki dünyanın son nefesini verdiği bu 
anda, bu mevta binanın içinde böyle konuşup gülüşmek cür’etini gösterebiliyor? Aramızdan birisi:

 Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Paşa… dedi. Harita üzerinde harp vaziyetini münakaşa ediyorlar…
 Kim bilir ne enteresandır, biz de diyebilse idik!..
 Çoktan nerede ve nasıl bir anda bulunduğumuzu unuttuk; yandaki odaya gitmek, onu dinlemek istiyoruz; bu bir emel-

dir; bizi yeniden hayata bağlayan emeldir. Birer ikişer yandaki odaya sokuluyoruz. Bu benim, Mustafa Kemal’in yanına 
üçüncü girişimdir. (Uludağ, 2005: 363)

10  Kocagöz, Samim,  “Niçin Kurtuluş Savaşı Romanı?”  Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı 
Özel Sayısı ”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, sayı 298, 01.07.1976, s.110
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Yakup Kadri, Sodom ve Gomore’de, işgal altındaki İstanbul’u “Lut ve İbrahim devrinde, Filis-
tin diyarının türlü ahlak bozukluklarıyla Tanrı’nın gazabına uğramış iki büyük şehri”ne ben-
zetir. Sodom ve Gomore’de de, toplumumuzun değer yargılarına arka çevrilmiş, İstanbul’un 
“Monden” bir çevresinin Millî Mücadele yıllarındaki sefahat hayatı veriliyor ve vicdanlar bu 
çevrenin Türk unsuru üzerinde tahrik edilmek isteniyor.11   Batıya ancak kabukta ve süflî yön-
leriyle bağlı olan ve bir takım aşağılık zevkler uğruna her şeyi feda etme pervasızlığı içinde 
bulunan, sefih hayatına katılıp, kaynaştığı bu “monden” çevrede, İtilaf Devletleri subaylarıyla 
birlikte, Millî Mücadele’ye karşı durmaktadırlar (Yakar, 1973: 117). 

Mustafa Kemal, kimsenin hayal etmediğini gerçekleştiren bir lider olarak Samsun’dan baş-
lattığı Millî Mücadele’yi Ankara’dan noktalar. Aslında Ankara’nın Millî Mücadele’nin kalbi 
olarak seçilmesinde de onun dehasının rolü vardır. Ankara, Anadolu’daki mücadeleye silah 
ve erzak dağıtım noktası olarak İstanbul ve ülkenin diğer bölgelerinden gelecek yardım-
larda “İstiklal Yolu”nun son menzilidir.12 Ankara’nın dönemi anlatan birçok romanda mekân 
olarak veya fon olarak yer aldığını görmek mümkündür. Ateşten Gömlek’te Millî Mücadele 
İstanbul’dan başlayıp kahramanların Anadolu’ya geçişleriyle devam eder. Halas romanının 
ana karakteri Nihat da Millî Mücadele uğruna nişanlısı İclal’i yanına alarak Ankara yollarına 
düşer. Burhan Cahit Morkaya, Nişanlılar (1937) romanında, İstanbul’daki bir topçu birliği-
nin, bir gece M.M Grubunun hazırladığı bir planı uygulayarak motorlarla İnebolu’ya kaçışı, 
İnebolu’dan Ankara’ya sevkleri, sonra aynı birliğin, Batı Cephesinde görevlendirilişi, görev 
aldıkları kesimlerdeki çalışmaları ve zaferin kazanılışı anlatılır (Yakar, 1973: 104). 

Tarık Buğra, Firavun İmanı adlı romanında Millî Mücadelenin en hararetli zamanında ümit-
sizliğin kol gezdiği bir anda Mehmet Âkif, karakteriyle Ankara’da Hacı Bayram Medresesinde 
bir ümit halkası oluşturur. Buna karşılık İstanbul leş kargalarının, yangın ve deprem yağmacı-
larının, karaborsacıların, istifçilerin şehri olarak romanda anlatılır. Romanın sonunda Âkif ve 
arkadaşları zafer sonrası Ankara’nın muhtemel durumunu tahmin ettikleri için Ankara’dan 
uzak bir yerde inzivaya çekilmeyi düşünürler. İzmir suikasti sonrası Mehmet Âkif, Hüseyin 
Avni ve Hasan Basri gibi insanlar suçlu ilan edilip takibata uğrayacaktır (Narlı, 2011, 520 
-523). Peyami Safa’nın Bir Akşamdı romanının değer yargılarını yitirmiş ve yozlaşmış asker 
kahramanı Kamil de özel hayatındaki sıkıntılar onu sıkıştırınca çareyi Kurtuluş Savaşı’na ka-
tılmakta bulur. Biz İnsanlar’da Bahri, Sodom ve Gomore’de Necdet de özel hayatlarında mut-
suz oldukları ve roman boyunca Ankara’yı düşledikleri halde çeşitli bahanelerle Ankara’ya 
geçemezler.

Reşat Nuri’nin Yeşil Gece romanının ana karakteri Şahin, yobazlıklarla mücadele için 
Anadolu’ya gönüllü öğretmen olarak atanır. Savaş başladığında Öğretmen Rasim, Komiser 
Kazım ve Mühendis Necip Beyler Yunanlılar tarafından öldürülürler. Arkadaşlarını kaybediş 
Şahin Efendi’yi adeta yıkar; fakat kendisini onların ailelerine bakmakla sorumlu hissedince 
bedbin de olsa yeniden günlük yaşayış ve mücadelesine koyulur. Bu arada 7-8 Millî Müca-

11  Doğan, Mehmet H., “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, “Türk Romanında Kurtuluş 
Savaşı Özel Sayısı”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, sayı 298, 01.07.1976, s. 24

12  “Mehmet Akif, 30 Nisan 1920 günü Hacı Bayram Camisinde vaaz verir. İstiklal Savaşı’na Burdur mebusu olarak giren 
Akif’in Kastamonu ve civarında yaptığı faaliyetlerin ayrı bir yeri vardır. İstanbul’dan Anadolu’ya gemiyle gönderilen si-
lahların ilk durak yeri İnebolu limanıdır. İnebolu limanından alınan silahlar, kağnılarla, at arabalarıyla, atların ve eşekle-
rin sırtında Kastamonu’ya gelir, oradan Ilgaz dağları aşılarak bin bir güçlükle Çankırı’ya ulaşır. Çankırı’da büyük kışlada 
toplanan bu cephaneler, Çankırılılar tarafından aynı vasıtalarla Kalecik üzerinden Ankara’ya ulaştırılır. Silah sevkiyatının 
yapıldığı bu yol tarihe ‘İstiklal Yolu’ olarak geçmiştir.” (Narlı, 2011, 510)
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dele gönüllüsünü, kendisinin düzenlediği sahte vaaz ruhsatnameleriyle sözde köylere vaaz 
etmeye, gerçekte Millî Harekete katılmak üzere Ankara’ya yolcu eder. Bu mücadelesi 14 ay 
kadar devam eder; fakat 14. Ayın sonunda Anadolu’ya sevk edilmek üzere İstanbul’dan ge-
tirilmiş bir Kuva-yı İnzibatiye Taburuna propaganda yaparken yakayı ele verir. (Yakar, 1973: 
108). Kısa zaman sonra yeterli delil olmadığı için serbest bırakılır. Ancak döndüğünde Millî 
Mücadele düşmanlarının iktidarda olduğunu ve kendisini vatan haini olarak ilân ettiklerini 
görünce büyük bir hayâl kırıklığıyla, derdini anlatmak üzere Ankara yollarına düşer.

Aka Gündüz’ün Dikmen Yıldızı, Kurtuluş Savaşına dolaylı biçimde bağlanır. Ele alınan ana 
konu, Kurtuluş Savaşı değildir.  İzmirli Kamil Bey’in kızı Yıldız, savaş ortasında Ankara savcı-
lığına başvurur. Anlattıklarına bakılırsa, nişanlısı “tayyare yüzbaşısı” Murat’tan evlilik dışı ikiz 
çocuğu olmuş, ama babasıyla kardeş çocuğu Nedim çocuklardan birini ve Murat’ı öldürmüş-
lerdir. Yıldız öbür çocuğunu güçlükle kurtarmıştır, savcılıkta hakkını aramaktadır. Dahası öl-
dürülmekten korkmaktadır. Çok geçmeden işin içyüzü anlaşılır, Kamil Bey’in savaş kahrama-
nı kızı çıldırmıştır; kucağındaki bebekse balmumundan ve alçıdan yapılmış bir oyuncaktır. 
Çıldırmanın nedeni de Murat’ın savaş sırasında şehit düşmesidir. Yıldız, ailesine geri verilir. 
Genç kız, ailesinin, doktorun çabalarıyla sağlığına kavuşur. Bu evrede Murat’ın yaşlı baba-
sı da kendisine yardım eder… Savaş bitmek üzeredir. İyileşmiş olan Yıldız’ı Mustafa Kemal 
çağırır. Nişanlısının ölmediğini, savaşta çok önemli bir görevle gizlenmek zorunda kaldığını 
açıklar. Yıldız’la Murat, Mustafa Kemal’in buyruğuyla evleneceklerdir. Her şey ”tatlıya” bağ-
lanmıştır (İleri, 1976: 48).

Küçük Ağa romanında, başlangıçta Millî  Mücadele’ye karşı olup İstanbul hükümetini destek-
leyen Küçük Ağa (İstanbullu Hoca), Çerkez Ethem kuvvetlerinden kopardığı bin atlıyla Anka-
ra Hükümetinin emrine girer, Ankara’ya gönderilir. Ankara’da, yerleştiği medresede Mehmet 
Âkif’le, Hasan Basri’yle tanıştırılır. Küçük Ağa Ankara romanında onu Millî Mücadele’nin sim-
ge isimlerinden biri olarak görürüz.13

Emine Işınsu’nun Cumhuriyet Türküsü romanı, Kurtuluş Savaşı sırasında babaları Ankara’da 
görev aldığı için Ankara’ya gelen iki genç kızın hayatını anlatır.14

Yukarıda özetlediğimiz romanlar dışında Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, 
Esir Şehrin Mahpusu; Yakup Kadri, Yaban; Refik Halit Karay, İstanbul’un İç Yüzü, Halide Edip 
Adıvar, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye;  Mehmet Rauf, Halas; Midhat Cemal Kuntay, Üç İstan-
bul; Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, İlhan Tarus, Varolmak, Hükümet Meydanı; 
Samim Kocagöz, Kalpaklılar; Talip Apaydın, Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler; Hasan 
İzzettin Dinamo’nun Kutsal İsyan. Attila İlhan, Dersaadet’te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, 
Allah’ın Süngüleri, Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, Çamlıca’nın Üç Gülü, Turgut Özakman, 19 Mayıs 
1999  gibi daha onlarca romanda Millî Mücadele dönemi Ankara’sını görmek mümkündür. 
Bu çalışmada Yakup Kadri’nin Ankara romanında Ankara’nın geçirdiği değişimleri kısaca ak-
tarmaya çalışacağız.

1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu,  Ankara Romanı

1934’de yayınlanan Ankara romanı, Yakup Kadri’nin realist gözlemleriyle yazılmış, Anado-
lu gerçeğini anlatan bir aynadır. 1912-1918 yılları milletimiz ve devletimiz için bir yıkım 

13  Doğan, Mehmet H., “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, “Türk Romanında Kurtuluş 
Savaşı Özel Sayısı”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, sayı 298, 01.07.1976, s. 24, 17

14  Işınsu, Emine, Cumhuriyet Türküsü, Elips Yayınları, Ankara, Mayıs 2011.
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devresidir. Trablusgarp, Balkan harpleri, 1. Cihan harbi ve nihayette Mondros Mütarekesi; 
işte bütün bunlar içinde edebiyatımızda birçok noktadan Millîleşme lüzumu ortaya çık-
mıştır. Bunları hisseden Yakup Kadri, 1916’dan itibaren hüzünleri, savaşları, sefaletleri, hal-
kın yaşadığı hikâyeleri İkdam’da yazmaya başlar. Birinci Dünya savaşı bozgunundan sonra 
Anadolu’daki ulusal savaşın safhalarını izlemek üzere 1921 yılında Ankara hükümetinin da-
vetiyle, Anadolu’ya gider. Yazar Anadolu’daki ulusal heyecanı görünce duyguları toplum için 
daha hızlı atmaya başlar. Bu arada Anadolu’nun viraneliğini, sefaletini, ıstırap ve elemini de 
görerek üzülür (Uludağ, 2005: 9). Bu üzüntü dönemin aydınlarıyla birlikte Yakup Kadri’nin de 
Nev-Yunanilik gibi romantik hayallerden sıyrılarak Millî bilince ulaşmasına vesile olur. 

Roman, üç bölüm halinde kurgulanmıştır. İnci Enginün, bu üç devreyi şöyle tanıtır: “Bu üç 
devrenin birincisi Millî Mücadele’dir. İkincisi, sosyal sahayı batılı değerlere göre düzenle-
meğe çalışan intibak devri, üçüncüsü ise Türkiye hakkında yazarın hayallerini gerçekleşti-
receğini umduğu istikbâlidir.”15.  Ankara romanının üç bölümünü, “Umut Yılları”, “Umudun 
Yitirilişi” ve “Ütopya” olarak değerlendirenler de vardır.16 Merkezî ana figür Selma Hanım’dır. 
Roman yirmi beş yıllık bir süreçte, Ankara’nın önce Millî Mücadele’nin merkezi, ardından 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oluşu ve Cumhuriyet Dönemi yıllarındaki konumunu yan-
sıtır. Dokuz yıllık süreçte kurulan yeni rejimin başkenti olan bu şehir yazarın hayallerinin ve 
ütopyasının planlanması anlamında da farklı parametreleri içinde taşır. (Yalçın Çelik, 2014: 
94) Bunu romanın sonraki baskılarında Yakup Kadri’nin yazdığı önsözlerden de anlamak 
mümkündür.17 Bu pencereden bakıldığında, Kurtuluş Savaşını, romanlarında, “Kadrocu” bir 
aydının bakış açısından da olsa, İstanbul’u, Ankara’sı, cephesi, köyü, insanı ile bir bütün ola-
rak işleyen, irdeleyen tek romancımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur. Sodom ve Gomore’de 
ateşkes yıllarında İstanbul’un daha çok, düşmanla iç içe, kucak kucağa yaşayan işbirlikçi çev-
relerinden gerçekçi tablolar verir. Yaban’da Kurtuluş Savaşının köyden, köylülerin gözüyle 
görünümünü çizer, bir aydının ağzından. Ankara’nın ilk bölümünde askeri, devlet memuru, 
yerli halkı, tüccarı ile kuruluş halindeki yeni devletin başkenti Ankara’yı anlatır, savaş cephe-
lerinden, ordudan, komutanlardan izlenimler verir. Yakup Kadri, bununla da kalmamış, ge-
rek Ankara’nın son iki bölümde, gerekse daha sonra yazdığı Panorama’larda Kurtuluş Savaşı 
sonrası günlerinin de eleştirel bir gözle irdelemesini yapmıştır. Bu nedenle Yakup Kadri’nin 
Kurtuluş Savaşına bakışını yalnızca o dönemi içeren romanlarıyla değil bütünüyle ele almak 
gerekir.18 Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara romanı Yaban romanının devamı niteli-
ğinde algılanabilir. Roman bağımsızlık savaşı öncelerini yansıtan bir sürede başlar. Fakat bu 
romanda Yakup Kadri Yaban’ın aksine geleceğin Türk Cumhuriyetini, kafasındaki ideal dü-
zene uygun olarak iyimser bir tavırla aktarır. Yaban’dan ayrılan ikinci önemli farkı ise Yakup 
Kadri’nin kadro hareketine aktif olarak katıldığı dönemde yazılmış olmasıdır. Böylece roman, 
kendisinin ve Kadro müttefiklerinin de içinde bulunduğu Kemalist ideoloji çerçevesinde ya-
zılmıştır. Romandaki gelişmenin planı, içinde bulunan durumun bir üst basamağını yansıtır, 
bu yüzden olaylar, onları gerçekleştirmek için yeterli potansiyele sahip olmayan insanlar ol-

15  Enginün, İnci, “Ankara Romanında Batılılaşma Meselesi”, Millî Kültür, S. 3, Mart 1977, s. 47

16  Çavdar, Tevfik, Türkiye’nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı, Yazılama Yayınları, İstanbul, 2007, s. 22

17  Yakup Kadri’nin ve Kadrocu görüşün yanıldığı nokta da buradadır işte: Onlar, Kurtuluş Savaşını, tarihsel koşulların belli 
bir niceliksel değişim noktasında yer alan bir ulusal demokratik devrim olarak değil, aydınlardan oluşan bir kadronun 
tarihsel koşullara karşın gerçekleştireceği kendine özgü bir sosyalist devrim olarak almışlardır. Ankara’nın dördüncü 
baskısına yazdığı önsöz, bunun gerçekleştiğini görememenin yarattığı düş kırıklığını yansıtır.     (Doğan, 1976: 19-20).

18  Doğan, Mehmet H., “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, “Türk Romanında Kurtuluş 
Savaşı Özel Sayısı”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, sayı 298, 01.07.1976, s. 24, 85
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madan gerçekleşir. Ankara romanı Türk siyasi romanın ana kusurlarını taşır, bireysel görüşü 
ve iç tutarlılığı sağlamak amacıyla karakterler tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle karakter-
lerin hayatlarındaki değişiklikler inandırıcı olmaktan uzaktır.19 Yakup Kadri, Atatürk’ün ölü-
münden sonra yazmış olduğu “Tanınmayan Adam” isimli yazısıyla onun gerçekten anlaşıla-
madığını belirtir. 20 Hükümetin merkezi konumunda olan ve kimsenin idare yeri olarak başka 
bir yeri tahayyül bile edemediği İstanbul’un bir tarafı kangren olmuş bir milletin kalbi gibi 
cerahat saçarak akıyor, bir tarafı genç muhal hayallere iman etmiş, yepyeni çocuklar gibi ko-
şuyor, bütün canıyla bu yeni ve müstakbel dünya rüyasıyla yaşıyor. (Yakar, 1973: 63). Kemal 
Tahir de İstanbul’un bu halini son derece olumsuz bir şekilde tasvir eder.21 Mustafa Kemal, 
bu mücadelenin baş aktörü olarak Ankara’yı yeni merkez olarak insanlara kabul ettirir. Bu 
şehir gerçekten Anadolu’nun göbeğinde yer aldığı için düşmanların en fazla Polatlı’ya kadar 
ilerleyebildiği oradan da büyük kayıplarla geri döndükleri bir şehirdir. Yakup Kadri’nin okur-
da farkındalık yaratma amacıyla yer yer İstanbul ve Ankara arasında kıyaslamalara gittiği de 
gözden kaçmaz:

“Selma Hanım’ın yanında bir ses mırıldandı:

- Hep İstanbul, hep İstanbul hasreti… Her nedense, bundan sıyrılmak bir türlü mümkün 
olmuyor.

 Bunu söyleyen İstanbul’dan yeni gelmiş bir genç muharirdi.

Genç adam, Selma Hanım’ın sözlerine devam edercesine ilave etti:

- Sanki vatan yalnız İstanbul’dan ibaretmiş; sanki biz burada gurbette imişiz gibi. 
Hâlbuki ben, ruhumun Millî muvazenesini burada bulmaya gelmiştim. Ne yazık…

 Selma Hanım:

- Bu keşif seyahatinde Ankara mühim bir merhale değil mi? Dedi

19  “Ankara can be perceived as the continuation of Yaban. The novel begins at the time period before The War of Indi-
pendence, where Yaban has ended. However unlike Yaban, in Ankara, Yakup Kadri draws an optimistic description of 
the future of the Turkish Republic which is in conformity with the ideal order in his mind. What differentiates Yaban 
and Ankara is that the latter is written during the time period when Yakup Kadri was actively participating the Cadre 
movement. Thus the novel is written within the framework of the Kemalist  ideology which the Cadre movement allies 
itself with. The scheme of the devolopment in the novel reflects a top to bottom approach, incidents happen without 
the necessary people who have the potential to realize them. Ankara carries the major defects of Turkish political novel. 
The characters are not fully developed so as to gain an individuality and internal coherence . thus the changes in their 
life are far from convincing.” (Ünsal, 2004: 77)

20   “Atatürk inkılapları bugün hala çözülmemiş bir davalar yumağı halindedir. Dışarı âleme gelince, Atatürk, gerçi 
İstiklâllerine susamış bütün milletlerin bayrağı idi; fakat yalnız vatansever ve kahraman bir asker olarak ve inkılapçılığı-
nın manası anlaşılmayarak, Avrupalı, Garplı dediğimiz milletler nezdindeki itibarı ise, geri bir memleketi ileri sürükleyen 
Şarklı bir reformacı hududunu geçmemiştir ve Mustafa Kemal’in bu suretle tefsiri her iki taraf için büyük bir ziyan olmuş-
tur. O’nun, bir kudret ve irade adamı olduğu kadar bir büyük fikir adamı, bir büyük hâkim olduğu anlaşılsaydı, bugün 
dünyanın çehresi büsbütün başka türlü olurdu. Atatürk’ün inkılapçılığından bahsettikten sonra onun büyük zaferlerin 
arkasındaki başarısının sırrının, gençliğimize mutlaka anlatılması gerektiğini vurgular.” (Uludağ, 2005: 368).

21  Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı’nın ilk bölümünde bu İstanbul’u şöyle anlatır: Yaşayabilmek için kendilerini satan kadınlar, 
çocuk denecek yaştaki oğlanlar. Subyanlarının itelendiği bir toplum. Herkesin birbirini ele vermesi. Erle subay arasındaki 
sıkı düzenin ortadan kalkması. İnancını yitirmiş, çözülmüş insanlar. “Yenilmiş Osmanlı ordusunun en korkunç dökün-
tüleri.” Kemal Tahir’in anlattığı bu ortam çürümüş, kokuşmuş bir ortamdır. Bütün suç ittihatçılara yüklendiği için bir de 
ittihatçı avı başlamıştır. Zaten romana, ünlü İttihatçılardan Dr. Reşit’in kıstırılmasını anlatarak giren Kemal Tahir, bu korku 
içinde yaşanan bozulmuş ortamı çarpıcı bir olayla vurgulamak istemiştir. İttihatçıları düşman gören, İstanbul’u ele ge-
çiren düşmanları dost bilen İtilafçılar tam bir hayınlık içindedir. Bir ele verme yarışı içinde insanlar birbirine düşmüştür. 
İnsanlar güvensizlik içinde, yılgınlık içindedir. Namuslu insanlarca yaşanmaz bir ortamdır bu. (Onaran, 1976: 70)
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Hem de şanlı bir merhale. Doğrusu, bazen, başımıza çöken Millî felaketi takdis edeceğim geli-
yor.” (Karaosmanoğlu, 1976: 168)

Ankara, adından da anlaşılacağı üzere, şehrin Millî Mücadele dönemindeki rolüne ve öne-
mine dair farklı bakış açılarını da içinde barındıran bir romandır. Millî Mücadele’nin ruhu, 
manası ve ehemmiyeti daha çok Selma Hanım ve Neşet Sabit’in düşünceleri ile aralarında 
geçen konuşmalar aracılığıyla aktarılır. Konuya, Selma Hanım’ın anlatıcı tarafından aktarılan 
ruh hali üzerinden de değinilir: 22

“Nazif’ten ayrıldıkça Ankara’ya, Ankara’nın ifade ettiği millî manaya bağlılığı artıyordu. Sanki 
gözlerinin üstünden bir perde kalkmış, sanki idraki emsalsiz bir şeffaflık bağlamıştı. Bir zaman-
lar, penceresinden bakıp da yalnız kasvet ve nefret duyduğu sokakta şimdi, o bir yaya kadındır ki, 
kara mandaların arasından sürtünerek geçiyor, yaramaz küçük mekteplilerin başlarını bir ana 
şefkatiyle okşuyor ve işlerinden dönen sakin, sinirsiz insanların yüzündeki erkekçe metinlikten 
ona bir huzur ve emniyet geliyordu. Nazif’ten ve kendi evinden başka kime baksa, nereye baksa, 
herkeste ve her yerde olmakta olan destanî hâdisenin sessiz ve alâyişsiz kahramanlığından bir 
koku alıyor, bu koku, yüreğine, yüksek dağ tepelerindeki hava gibi kuvvet ve taravet veriyordu.” 
(s.71)

Aslında romanda Ankara’nın değişim evreleri Selma Hanım’ın özel yaşamındaki değişim 
göstergeleriyle de paralellik arz eder. Yazarın romanda birbirinden bağımsız üç erkek ve üç 
temel mekân (Taceddin Mahallesi / Yenişehir / Cebeci) ile birlikte, inandığı ve yürekten bağ-
landığı Atatürk ideolojisi ve inkılâplarını bir roman formunda anlatmakta olduğunu söyleye-
biliriz. Romanın yazıldığı dönem içerisinde gündemde olan ve Yakup Kadri’nin de gönülden 
benimsediği cumhuriyetçilik, laiklik ve inkılapçılık görüşleri böylece metnin merkezine yer-
leşir. (Yalçın Çelik,  2014: 94-95)

I. Bölüm: Ankara’nın Başkent Olmadan Önceki Durumu

Üç bölümden oluşan Ankara’nın I. bölümünde, kentin Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Ey-
lül 1921) günlerinden 1922’ye kadar geçen süreci anlatılmaktadır. Roman, Millî Mücadele 
yıllarında iyi yetişmiş bir İstanbul hanımefendisi olan Selma Hanım’ın eşinin işi dolayısıyla 
Ankara’ya gelişi ile başlamaktadır. Eşi Nazif Bey bankacıdır ve Selma Hanım’dan beş altı ay 
önce Ankara’ya gelmiş, Taceddin Mahallesi’nde zar zor bir ev kiralamıştır. Romanın bu bölü-
münde, köyle kasaba arası bir taşra kenti olan Ankara, her bakımdan olumsuz olarak tasvir 
edilir. Herhangi bir estetiğe ve doğal güzelliğe sahip olmaması bir yana insanlarının bile 
kaba olduğu bir şehirdir. Bu durum Selma Hanım’in idealizmini çürütür ve şehri onun gö-
zünde sıradan bir hale getirir: “…Taceddin mahallesinin bütün belli başlı hanımları, onu ziyaret 
ettiler. Bir müddet de bu ziyaretlere mukabeleyle geçti. Fakat, bunların hepsi bitip de, Selma Ha-
nım, pencerenin kafesleri arkasından karşıki evin kerpiç duvarlarını, sokağın acayip coğrafyasını 
tetkikten ve ara sıra ev sahiplerinin avludaki seslerini dinlemekten başka bir şey kalmayınca An-
kara, onun gözünde birdenbire yeknesaklaşıverdi…” (Karaosmanoğlu, 1972: 23). 

Romanın bu ilk bölümünde yazar, Yaban romanındaki bakış açısıyla Ankara’yı ve insanlarını 

22  Altun, Sezin Seda, Romanda Bir Kent İmgesi Olarak Ankara (1920- 1955), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens-
titüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013., syf 76.
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ötekileştirici bir dil kullanır. Tasvirler olumsuzdur.23 Selma Hanım’ın henüz Ankara’ya nüfuz 
edemediği zamanlardaki algıları çoğunlukla iç mekân tasvirleri ile yapılmıştır. Evinin içe-
risi (temizliği yapılırken görürüz), avlu, pencereden görünen dar sokak ve kerpiç duvarlar, 
Selma Hanım’ın bakış açısından verilmekte, bu yolla öteki konumundaki bir İstanbul hanı-
mının Ankara’yı kavrayışı sorgulanmaktadır. Taceddin Mahallesi, Samanpazarı ve civarı eski 
Ankara’yı temsil eden yerleşim bölgelerinden birisidir. Başkent oluşu ile birlikte Ankara’nın 
merkezi artık burası olmayacak ve Ankara, Çankaya’ya doğru bir gelişim izleyecektir. Dolayı-
sıyla Selma Hanım’ın eski Ankara’yı bir türlü sevememesi sembolik anlamda Mustafa Kemal 
öncesi dönemi onaylamadığı anlamına da gelmektedir.24 Romanın ideolojik bir alt yapısının 
olduğu da düşünüldüğünde, Yakup Kadri’nin, Atatürk Ankara’sını yüceltmek için böyle bir 
karşıtlıktan yararlandığı söylenebilir. (Yalçın Çelik, 2014: 96) Yazarın bu tavrını romanın eğit-
sel işleviyle açıklamak mümkündür.25 Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları da bu 
yıllardaki yerleşme sorununa değinen romanlardan biridir.

Ankara, romanın bu bölümünde tüm yoksunluklarına rağmen şuurlu kalabalıkların Millî kim-
liklerine kavuşmasında bir dinamik niteliği taşır: “Ankara; yalnız bu değil, dedi. Ankara, bizim 
için emalsiz bir energi mektebi olmuştur. Sarp, yalçın ve çetin Ankara, içinde her rahattan 
mahrum olduğumuz, içinde zahmet, meşakkat çektiğimiz Ankara, bize sabrı, tahammülü 
ve inkişafımıza engel bütün zıt kuvvetlerle geceli gündüzlü çarpışmayı öğretiyor, sert bir örs 
gibi irademizi durmaksızın döğüyor. Nietzche’nin dediği gibi burada “muttasıl kahraman-
ca ve tehlikeyle yaşıyoruz”. Bundan güzel hayat olur mu? Dünyanın hangi noktası buradan 
daha enteresandır?” (Karaosmanoğlu, 1976: 168).

II. Bölüm: Bir Başkent Olma Yolunda Ankara

Ankara’nın ikinci bölümünde, 1922 ve 1926 yılları arasında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Ankara’nın ve Millî Mücadele Hareketi’ne destek veren kişilerin durumu anlatılmaktadır. Sa-
vaş dönemi artık sona ermiş, barış dönemi olarak adlandırılan girdaplı, zor ve belirsiz bir 
sürece girilmiştir. Bölümün başlangıcında, Selma Hanım, Yenişehir’deki evinde tasvir edilir. 
Şık bir apartman dairesinde oturmaktadır. Binbaşı Hakkı Bey ile evlidir. Bu evliliğin hikâyesi 
kısaca şöyle anlatılabilir: Erkan-ı Harp zabiti olan ve Millî Mücadele Hareketi içerisinde önem-

23  Ankara alabildiğine kötü bir yer olarak tasvir edilir. Ankara her şeyden önce bir taşra kentidir ve köy ile kasaba arası bir 
merkezdir. Buradaki insanlar görgüsüzdür ve eğitilmeye muhtaç kişilerdir. Örnek vermek gerekirse evlerinde kira ile 
oturdukları Ömer Efendi ve ailesi, Ankara’nın en zenginlerinden olmalarına rağmen kaba tavırları ile anlatılmaktadırlar. 
Pis ve görgüsüzdürler. Selma Hanım yeni evine geldiğinde önce büyük bir şaşkınlığa uğrar ve ilk iş olarak evin pis koku-
sunu giderebilmek amacıyla sabaha kadar pencereleri açık tutar. Kentte neredeyse tüm evler kötüdür, çevre düzensizdir, 
yollar yapılmamıştır. Alt yapı ve kanalizasyon yoktur. Etrafta estetik tek bir şey bulunmamaktadır. İnsan eli ile yapılan 
hiçbir şey güzel olmadığı gibi Ankara’nın doğal güzellikleri de bulunmamaktadır. (Yalçın Çelik 2014: 95)

24  Romanlarda ideal kent yaratma projesinin yansımaları iki ayrı eksen üzerinde yürütülür. İlki, şehirdeki fiziksel yapının 
iyileştirilmesi ve yenilenmesi, ikincisi ise inkılâpların yerleştirilmesi anlamına gelen fikrî dönüşümün mekândaki tesiridir. 
I. Dünya Savaşı yıllarında Orta Anadolu’yu dolaşan ve Ankara’ya da uğrayan Ahmet Haşim, şehre hiç hayranlık duymaz. 
Fakat 1929’da yeniden gördüğü şehir, onun için “irade”nin bir ifadesi haline gelir. Şehirleri güzel kılan manalarıdır ve bu 
şehir de güzel olmaktan ziyade, ümit ve kuvvet verici bir timsaldir: “Ankara şimdi bir şehir değil, bina, yol, bahçe şeklini 
almış nâmütenahi bir iradedir. Bu şehrin taş ve toprağı laboratuarda tahlil edilse, cam boruların dibinde bırakacağı teres-
sübat, maddî olmaktan ziyade manevîdir.”  (Enginün, 1984: 71.)

25  Bu dönemde roman, Tanzimat’tan beri süregelen eğitici / didaktik olma vasfını Cumhuriyet ideolojisi çerçevesinde sür-
dürür. Genel olarak sosyal ve siyasi bir niteliğe sahip olan Türk edebiyatı ve romanı, Cumhuriyet’le birlikte yeni bir siyasi 
oluşumun tanıklığını üstlenir. Bu tanıklıkta en önemli görev, yine romancılara düşer; çünkü kitle iletişim araçlarının yok-
luğunda, ideolojinin topluma nüfuz etmesini sağlayacak en uygun silah, edebiyat, özellikle, romandı (Türkeş, 2006: 428)
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li mücadeleler veren Hakkı Bey, İzmir’den İstiklal Madalyası ile döner. Savaş sırasında Nazif 
Bey’in korkaklığı ve sindirilmişliği karşısında Binbaşı Hakkı Bey tam bir kahramandır. Selma 
Hanım’ın başını döndüren gerçeklik de budur. Öte taraftan Selma Hanım’ı Hakkı Bey’e bağ-
layan ikinci unsur aynı ülküye inanmalarıdır. Bu ülkü, Mustafa Kemal ve onun idealleridir. 
(Yalçın Çelik, 2014: 99-100)

İkinci bölümün ana temasını modernite algısının insanlar üzerindeki etkisi ve insanların 
bu etkinin getirdiği yeni iktidar ilişkileri arasındaki bocalamaları oluşturmaktadır. Modern-
leşen ve yenilenen Ankara ve Cumhuriyet insanı kendi kimliğini aramaktadır. Hiçbir şey 
artık eskisi gibi değildir. Hem Ankara’nın panoraması hem de bu şehirde yaşayan insanlar 
değişmiştir. Ankara, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir. Millî Mücadele öncesi bir 
kasaba görünümünde olan şehir, modernleşmenin her sokağında hissedildiği bir kente 
dönüşmüştür. Kent imgesi, Ankara örneğinde, kavramsal ve fikrî karşılığını modern bir baş 
şehir yaratmak arzusunda bulur. Ankara mimarî alanda hayata geçirilen faaliyet ve proje-
lerle Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmaya layık bir şehre dönüştürülürken, Halide Edip 
Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Aka Gündüz gibi Millî Mücadele’yi destekleyen yazar-
lar, yazdıkları romanlarla söz konusu fiziksel dönüşümün düşünsel altyapısını hazırlamış-
lardır. Bir diğer deyişle, imgenin fikrî yapısı yazınsal metinler üzerinden okuyucuya aktarıl-
mıştır. Yazar bu değişimi ve gelişimi 1923’te Cumhuriyet ilan edilmesine ve yeni devletin 
kurulmasına bağlar: “(…) Yeni Ankara, baş döndürücü bir suretle inkişaf ediyordu. Taşhan’ın 
önünden Samanpazarı’na, Samanpazarı’ndan Cebeci’ye, Cebeci’den Yenişehir’e, Yenişehir’den 
Kavaklıdere’ye doğru uzanan sahalar üzerinde, apartmanlar, evler, resmi binalar, sanki yerden 
fışkırırcasına yükseliyordu. Bunların her biri, yapanın bilgisine ve yaptıranın zevkine göre birta-
kım şekiller ve renkler almakla beraber, dikkatli bir göz için, hemen hepsine hâkim olan bir exo-
tique mimari tarzının sırıttığı da aşikârdı. Meselâ, Yenişehir’den Kavaklıdere’ye doğru sıralanan 
villalar arasında kulesiz, saçaksız binalara rasgelmemek mümkün değildi. Birbirinden örnek 
alan ve bazıları hep bir mimarın elinden çıkmış bulunan bu kuleli ve geniş saçaklı evler, etraf-
larını çeviren hendeklerin ortasında birer Derebeyi şatosunu andırıyordu… (Karaosmanoğlu, 
1972: 99-100).

Romanın bu bölümü, okuyucuyu da etkilemeyi amaçlayan ve yeni rejimin isimlendirmede 
geleneği yıkmayı amaçladığı “Yenişehir” kavramında somutlaştırılır. Yeni rejimin başken-
ti Ankara’nın ilk yıllarını en güzel yansıtan eserlerden biri Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya adlı 
eseridir.26 Falih Rıfkı, rejimi kuracakların sorunlarının, rejiminkilerden hafif olmadığına işaret 
eder.27 “Taceddin” kavramı Mehmet Âkif’le ilişkilendirildiğinde bile geleneğin sembolü iken 
Yenişehir, yeni cumhuriyetin damgası olarak romana girer. Bilindiği üzere 1922-1931 yılları 
arasında Batı modeline uygun bir devlet anlayışı egemendir. Bu anlayışta sonraki dönem-
lerde zaman zaman eleştirilebilecek kimi aşırılıklar yaşanmıştır. Yakup Kadri bu aşırılıklar ko-
nusundaki eleştirel tavrını romanın ikinci bölümünde yansıtmaktadır. Yenişehir’deki apart-
man ve evler, Cumhuriyet döneminde bir statü simgesidir ve erken dönem kentleşmeye 
birer örnek oluşturmaktadırlar. Dikey biçimde üst üste çıkılan yapılar geleneksel yaşamın 

26  Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, 1984.

27  “Cumhuriyetin kurucu önderlerinin Ankara’yı başkent yapmalarını, atalarının başkent değiştirme nedenlerinden büs-
bütün ayrı görmek doğru değilse de  yeni yönetim merkezinin belirlenmesinde “ideolojik” bir tercihin ağırlıklı olduğunu 
söylemek abartı sayılmaz. İsmet İnönü ve arkadaşlarının önergesiyle kesinleşen tarih, siyasal bir manevranın başarıyla 
sonlandırılması ve kamuya duyurusudur.”  (Öztürk, 2014: 149)
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özgürlüğünü kırarken geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişin de simgesi olmuşlar-
dır. Romanda bu örneklerle aslında modernleşmenin getirdiği yabancılaşma ve onun insan 
üzerindeki olumsuz etkisi anlatılmaktadır. (Yalçın Çelik, 2014: 100-101) Yakup Kadri, belki de 
ütopyasının suya düşmesinin bir etkisi olarak modernleşen ve gelişen şehre gizli bir alaycı 
eleştiri de getirir. Bu bölüm, Millî Mücadele ruhunu geride bırakıp, batılılaşma görüntüsü 
altında bayağılaşan, gülünç duruma düşen, yapılan devrimleri asıl manasından saptırıp ken-
di anladıkları biçimde uygulayan ve halkın dışında yasayan kişilerin kıyasıya eleştirildiği bir 
bölümdür. Burada değişen şartlarla birlikte tanınmayacak derecede değişen insanları görü-
yoruz. (Öztürk,  2007: 29)

III. Bölüm: Yakup Kadri’nin Ütopyası

1937 ve 1942 yıllarını anlatan romanın üçüncü bölümünde Selma Hanım, Neşet Sabit ile 
beş yıldır evlidir ve Cebeci’de oturmaktadır. Şehir, Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanma-
sının ardından modernleşmiş ve yazarın felsefi amacına uygun olarak yaşanılabilir bir kent 
görünümüne kavuşmuştur: “Cumhuriyet’in ilk yıllarında, bağımsızlık zaferinin kazanıldığı ve 
inkılâpların hayata geçirildiği yer anlamına gelen ve merkezî otoritenin mekânı olan Ankara 
modernleşmenin de simgesi konumundadır. Modernleşme sürecinde Ankara örneği, millî 
birlik ve beraberliğin, kurtuluş inancının kutsal değerler olarak yüceltildiği simgesel bir an-
lam yüklenir. Zaferin kazanılmasıyla birlikte manevî karşılığını bulan bu simge, modern ve 
çağdaş yaşamın gerektirdiği düzenlemelerin şehirde uygulanmasıyla da mekânsal temsil 
düzleminde ifadesini bulur.”28 Önceki bölümde metnin merkezini oluşturan Yenişehir’in yeri-
ni Cebeci almıştır. Cebeci semti romanda şöyle tanıtılır: 

“(…) Selma Hanımla Neşet Sabit, Kaledibi’nin Cebeci’ye bakan yamacında geniş taraçalı bir 
apartmanda oturuyorlardı. Burası, sabahtan akşama kadar güneş içindeydi. Ve mahalleler 
birer amfiteatr şeklinde inşa edildiği için, öndeki bina arkasındakinin manzarasını kesmiyor, 
herkes kendi evinin penceresinden ufku seyredebiliyordu. Ve Ankara ufuklarına bakarken, 
eskisi gibi insanın yüreğine bir gariplik çökmüyordu. Aksine, göz alabildiğine uzanan yeşil 
tepelerin, gönle ferahlık veren bir munis enginliği vardı. Çünkü eskiden, baştanbaşa boş ve 
ıssız duran bu saha, birtakım küçücük, beyaz köycüklerle birer kurdele gibi birbirine dolanan 
yollarla örtülüp şenlenmişti.” (Karaosmanoğlu, 1972: 145-146).

Romanın bu bölümünde, Selma Hanım’ın üçüncü bir evlilik yaparak Neşet Sabit ile 
nikâhlanması anlamlıdır. Yakup Kadri, Kemalist ideoloji, inkılap ve yeniliklerin yürütücüsü 
olarak artık demokratik ve siyasal erk ile kültürel gelişmeleri aracı olarak görmektedir. Ön-
ceki bölümde yer alan Binbaşı Hakkı, sembolik olarak askeri güç ve arkasından da içi boş 
ekonomik gelişme ile birlikte verilmektedir. Selma Hanım’ın Binbaşı Hakkı Bey’den boşan-
ması, kurmaca dünyadan uzaklaşıldığında, askeri güç ve temellendirilmemiş ekonomik erk 
ile bir şeyin kazanılamayacağı gerçekliğine vurgu yapar. Artık Ankara, romanın birinci bö-
lümünde anlatılan pis, medeniyetin ulaşmadığı bir yer değildir. Ya da ikinci bölümde oldu-
ğu gibi iki uçurum hâlinde yaşanılan, bir yeri anlamsız derecede lüks diğer bölgesi zayıf ve 
perişan, bir merkez de değildir. Ankara, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin medeniyet merkezidir. 

28  Altun, Sezin Seda, Romanda Bir Kent İmgesi Olarak Ankara (1920- 1955), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens-
titüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013. Syf 171
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Bir kültür kaynağı hâline gelmiştir. Stadyumlarda spor müsabakaları düzenlenmekte, Büyük 
Tiyatro’da, Halk evlerinde yerli oyunlar sergilenmekte, salonlarda ya da açık havada konser-
ler verilmekte, pek çok yerde resim sergileri açılmaktadır. Sinemalarda millî davalara hizmet 
eden satirik ve epik filmler gösterime girmektedir. Bu tasvir, Ankara’nın kentleşmiş görünü-
münden başka bir şey değildir. Yakup Kadri, romanın bu bölümünde idealindeki Ankara’yı 
anlatmaktadır. Atatürk döneminde başlamış ama tamamlanamamış kültür ve medeniyet 
algısı burada ütopik bir gerçekliğe dönüşmüştür. (Yalçın Çelik, 2014: 103)

Romanın başında, Millî Mücadele yıllarının Avrupa Emperyalizmiyle savaşan ve Ulusal ba-
ğımsızlığı bir tez olarak nihai amaç haline getiren Ankara 29bir sembol olarak romanın ikinci 
ve üçüncü bölümlerinde Mustafa Kemal önderliğinde kurulan yeni devletin gelişim evrele-
rini yansıtan bir tablo halinde okuyucuyu etkiler.30 Okuyucu objektif bir bakış açısıyla fiziksel 
mekânlardan yaşam stillerine uzanan bir medeniyet değişimine tanık olur. Yazarın bir tezli 
roman olarak eseri kurguladığı her üç bölüm okunduktan sonra ortaya çıkar. Tüm bu deği-
şimlerin Selma Hanım’ın hayatı ekseninde kurgulandığı da dikkate alındığında31 bu bilinçli 
yaklaşımda, Yakup Kadri için Kurtuluş Savaşının en son amacı, düşmanın yurttan kovulması 
değil, Millî kurtuluş prensiplerine dayanan iktisadi kalkınma savaşının geliştirilmesidir.32 Ya-
zarın bu romanda tercih ettiği anlatım yöntemi de karma bir nitelik arz eder.33

Sonuç

Sonuç olarak, bir zamanlar üç kıt’aya hükmeden; fakat Balkan Savaşı, Trablusgarp, Arnavut-
luk, Bosna – Hersek isyanlarıyla 15 yıl gibi kısa bir sürede topraklarının ¾’ünü kaybeden 
Osmanlı Devleti hasta adam olarak ölüm yatağındayken Ankara odaklı bir Millî Mücadele 
sonucu bağımsızlığını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak varlığını sürdürmeye 
devam etmiştir. Her ne kadar savaş - edebiyat/ savaş – sinema arasındaki ilgi bakımından 
Batı’yla kıyaslandığında yeterli ürüne sahip olamasak da onlarca romanımızda, tiyatro eseri-
mizde, denemelerde Kurtuluş Savaşı’nın konu edildiğini görebiliyoruz. Son yıllarda sinema 

29  Doğan, Mehmet H., “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, “Türk Romanında Kurtuluş 
Savaşı Özel Sayısı”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, sayı 298, 01.07.1976, s. 15

30  Kurgu, Millî Mücadele döneminden itibaren yirmi yıllık bir zaman dilimini kapsamakta ve bu zaman diliminde Atatürk’ün 
ilke ve inkılaplarını bir başkent alegorisi içerisinde yansıtmaktadır. Romanda Ankara, Türk modernleşmesinin, Mustafa 
Kemal Atatürk ise idealizmin ve çağdaş Türkiye’nin yeni yüzünün bir temsilcisidir. Bu temanın okura aktarılması için 
Ankara bir aracı konumundadır. Türk edebiyatının en iyi roman yazarlarından birisi olan Yakup Kadri, bilinçli olarak, bu 
temayı öne çıkartmak için kurguyu tarihi gerçekler ve bilginin emrine vermiştir. (Yalçın Çelik, 2014: 107)

31  “Ankara romanı; savaş Ankara’sı, Cumhuriyet Ankara’sı ve on yıl sonrası ütopya Ankara’sı arasında bir mekik dokur. “Ya-
kup Kadri, sosyal bir düşüncenin teori ve uygulamasını kendine gaye edinmiş angaje tipleri ilk defa Ankara romanında 
gerçekleştirir. Ankara romanı Selma’nın ideal bir toplum ve ideal bir eş aramasının romanıdır. O, ideal toplum ve ideal 
hayat arkadaşını Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel değişmesi içinde arar” şeklinde de yorumlanır bu roman.” (Uludağ, 
2005: 26)

32 Doğan, Mehmet H., “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, “Türk Romanında Kurtuluş 
Savaşı Özel Sayısı”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, sayı 298, 01.07.1976, s. 24 ,19 

33  “Yakup Kadri, gerçekçi roman geleneğine bağlı olmakla birlikte Ankara’da karma bir anlatı tutumu sergilemiştir. Bu 
romanda, gerçekçi anlatı tutumu yanında aynı zamanda romantik ve idealist bir bakış açısı ile anlatı tutumu belirlenmiş 
olduğundan, roman kurgusuna ait detaylar didaktik ve idealist bir görünüme bürünmüştür. Örneğin, ana figür konu-
mundaki Selma Hanım roman gerçekliği içerisinde, kimlik ve kişilik gelişimini tamamlayamamış, yazarın düşüncelerine 
hizmet eden bir konuma indirgenmiştir. Hâl böyle olunca Ankara için romanı güçlendiren kurmaca özelliklerden ziyade 
didaktik ve felsefi özelliklerin ön plana geçtiği söylenebilir. Bu tavır da bu çalışma için önemli veriler sağlar.”(Yalçın Çelik, 
2014: 94)
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sektörünün de bir anlamda dünyanın Emperyalizm’le ilk mücadelesi olan bu savaşı konu 
edindiğini görebiliyoruz. Yakup Kadri, Kadro’cu zihniyetle de olsa Balkan Savaşları sonrası 
Sosyalizm rüyası eşliğinde yazdığı bu romanda Ankara ekseninde bir devletin yıkımdan ye-
niden dirilişe geçmesinin tanıklığını yapar. Bu tanıklığı yaparken gözlemci bakış açısıyla ve 
Selma karakterinin geçirdiği değişimlerle okuyucuyu yeni rejime destek olma konusunda 
ikna etmeyi amaçlar. Her türlü yolsuzluğun ve olumsuzluğun yaşandığı İstanbul’a karşı An-
kara, Millî Mücadelenin sahnesi olarak “Kutsal” bir simge halinde romana yansır.

Millî Mücadele Sahnesi Olarak Ankara’nın Türk Romanına Yansıması

Nurullah Ulutaş - Emine Ulu

Özet

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “İstanbul”u,  “Sahnenin Dışı” olarak tavsif etmesinden yola çıkarak Ankara’yı 
Anadolu’nun ve Millî Mücadele’nin kalbi olarak tanımlayabiliriz. Millî Mücadele, Türk Milletinin yok olmanın 
eşiğinde kendi küllerinden yeniden dirilerek kendini var ettiği bir savaşımdır. İstiklâl Savaşı olarak adlandırıl-
ması da bunun bir göstergesidir. Bu savaş, hiç şüphesiz ki bir milletin Emperyalistlere topyekün karşı çıktığı 
ilk mücadeledir.

Her milletin edebiyatı, o milletin Kurtuluş Mücadelesinden derin izler taşır. Her ne kadar Ziya Gökalp baş-
ta olmak üzere bazı aydınlar, edebiyatımızda İstiklal Savaşının yeterince işlenmediğini iddia etse de onlar-
ca roman, öykü, şiir ve denemede bu mücadelenin ana tem veya fon olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu 
eserlerin bazılarında yazarların bizzat yaşadıklarından yola çıkarak otobiyografik tarzda gözlemlerini kurguya 
dönüştürdüklerini bazılarında roman veya öykünün olay halkasını bozmadan bir fon olarak İstiklal Savaşına 
değindiklerine tanık oluruz. Osmanlı Devleti’nin siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda çöküşe geçtiği ve “Has-
ta Adam” olarak bölüşüldüğü bir süreçte Samsun’dan başlayıp Sivas ve Amasya’da şekillenen bu mücadele, 
Ankara merkezli bir devletleşmeye doğru gider. Bu devletleşme bütün aşamalarıyla roman ve hikayelerimize 
yansır. İstanbul ve ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların merkezi Ankara’dır. Kuvay-ı Milliye olarak 
adlandırılan vatanseverlerin kurduğu ordunun merkezi de Ankara’dır. 

Bu bildiride Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara romanından yola çıkılarak Ankara’nın, Milli Mücadele 
sırasında ve sonrasında, bir başkent olma yolunda, nasıl bir değişim gösterdiği, ne gibi özellikleri sırtlandığı 
ve bu unsurların Türk Romanına nasıl yansıdığı üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler:  Ankara,  Şehir ve Edebiyat,  Millî Mücadele,  Türk Edebiyatı,  Anadolu.
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Reflectıon Of Ankara As A Stage Of Natıonal Struggle On Turkısh Novel

Nurullah Ulutaş - Emine Ulu

Abstract

Taking stand from Ahmet Hamdi Tanpınar’s description of “İstanbul” as “Out of the Stage”, we can define An-
kara as the heart of Anatolia and National Struggle. The National Struggle is a battle through which Turkish 
People were reborn from the ashes at the point of disapperance. The fact that it is also named as Indepen-
dence War is an indicator for that. This war is undoubtedly the first struggle through which a nation stood up 
against Imperialists altogether. 

The literature of each nation bears the deep traces from Independence Struggle of that nation. Altough 
some intellectuals, primarily Ziya Gökalp, claim that Independence War is not treated in our literature eno-
ugh, we can see that this struggle is used as the main theme or background in many novels, stories, poems 
and essays. We witness that some authors take stand from their own experiences and turn their observations 
into fiction in an autobiographic style in some of their works or they sometimes touch upon Independence 
War as a background without breaking the plotline of the novel or stody. In a process when the Ottoman 
Empire started to collapse in political, social and economic sense and to be shared as “Sick Man”, this struggle 
which started from Samsun and was shaped in Sivas and Amasya headed towards a central state built in 
Ankara. This statization process reflects itself on our novels and stories with all stages. The center of the aids 
sent to İstanbul and all around the country was Ankara. The center of the army built by the voluntary patriots 
named Kuvay-ı Millî was Ankara.

Based upon Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s novel, Ankara, this paper will put emphasis on how Ankara sho-
wed an alteration in becoming of capital city, during and after the war of independence; what kind of cha-
ractreistics it undertook; and, how these elements were reflected in Turkish Novels.

Key Words:  Ankara, City and Literature, National Struggle, Turkish Literature, Anatolia.
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The Middle Ages of Central Asian 
City Ordu Baliq
Burkitjan Khurmyetkhaan

Today’s in world human life globalized and trends identified, the natural environment and 
protect the cultural values   and cultural diversity to the development of what has become 
of utmost importance.

Orkhon Valley is truly a classic example of the importance of the influence of natural and 
cultural landscapes of Central Asia has evolved in the midst of the harsh nature of popula-
tion movement and urban culture, and dozens of wonderful valleys. The Orkhon is able to 
express a mutant history, archeology and ancient monuments of the town.

The Middle Ages of Central Asian City - Ordu Baliq of the most remarkable of these  was 
flourishing civilizations in Central Asia .Ordu Baliq  a great achievement of the royal pal-
ace and government ministries, parks, factories, markets, churches, occupied apartments 
consisting of 50 square kilometers in area, more than 100,000 people . Ordu Baliq was of 
international relations centers that time.  The ancient city buildings, architecture and im-
plementation of a very interesting and indicative of the high level of modern civilizations 
rare .Ancient urban development for example, and the rest of the history of the object of  
long-term processes, natural effect of time, the conscious and unconscious actions, animal 
husbandry and crop damage collapse caught and is in danger .

Location
Ordu Balig  is located in the Orkhon valley, in the Khotont sum of the Arkhangai  Province, 
Mongolia and 320  km West of from the Ulaanbaatar city or 30  km North West from the 
Mongols were to use the same site for their imperial capital, Karakorum  . 

This city named  the Chinese sources: Huihu cheng “Uyghur city”.  capital of the first Uguir 
Empire Ordu means “royal camp” and Baliq means “town” in Old Turkic.

This capital must have been called Ordu Baliq as a powerful Empire of Uighurs during their 
period of rule there. It was the first large-scale city constructed by the nomadic states in 
Mongolia, although walled cities had been constructed by nomadic rulers in the Eurasian 
steppes since the 8th century

History and Discovery
The archeological site was surveyed in 1891, scientist by V.  V. Radlov and in 1912 D.  A. 
Klements, by V. L. Kotvich, in 1949 by S. V. Kiselev, and similarly in 1996 a joint expedition 
of Japan and Mongolia. The remains of the city consist of a walled, rectangular fortress and 
a vast urban area outside its boundaries. The northern and the southern fortress walls are 
about 420  m in length, and the eastern and the western fortress walls are about 340  m 
(Hayashi and Moriyasu, p. 199). A well-preserved part of the wall is 7 m in height even now. 



394

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

The wall was constructed by erecting packed earth ramparts—the traditional Chinese 
method.

At the southeastern corner of the fortress there stands a high platform, 12  m in height, 
which might have been a palace or a donjon. In the western part of a fortress there stands 
a pyramid-like tower, 13-14 m in height, which Kiselev considered a watchtower. On top of 
the tower there could have been set up “a golden tent” that is mentioned in Tamīm’s report 
and in the Xin Tangshu (Minorsky, p. 283; Xin Tangshu, chap. 217-b, p. 6149).

The traces of gates are distinguishable on the eastern and the western walls. The western 
gate was a main one, because it was strongly guarded by inner and outer square, attached 
walls. Each wall had several barbicans. The wall was surrounded by a ditch, which is now 
filled in by soil but easily traceable by its deep green grass. Along the outside of the northern 
and the southern walls, there line up 6-8 small towers, which were considered as suburgan 
or stupas by Radlov and Klements on insufficient grounds (Radlov, p. 6; Klements, pp. 49, 
52). The fragments of a large stela with Uighur-Turkic, Sogdian, and Chinese inscriptions (see 
below, ii) are scattered 500 m away from the southeastern corner of the fortress.

The urban area is spread out south of the fortress; Kiselev estimated its extent as 25 sq 
km. Radlov thought that the fortress was constructed by the Mongol ruler Möngke Khan 
(r. 1251-59), while the urban area was built during the Uighur Khaghanate (Radlov, pp. 4, 
6; Klements, p.  51). Against this view, Kiselev judged that both belonged to the Uighur 
Khaghanate, because he discovered the same ceramics from the donjon, the fortress, and 
the urban area (Kiselev, 1957, p.  94). Furthermore, from the donjon and the fortress he 
found several roof end tiles (antefixa) with lotus pattern (Kiselev, 1959, p. 167), which is a 
typical ornamentation of Tang China. But the tiles were not brought from China. The paste 
analysis of them shows that the tiles were made within close range of Karabalgasun (Mitsuji 
and Muraoka, p.  109). These tiles might have covered the roofs of a royal residence and 
administrative and ceremonial buildings.

The fortress might have been built by the second Khaghan, Gele (r. 747-59), and the urban 
area might have been developed from the third Khaghan, Bögü (r. 759-79). In the east and 
the north of Karabalgasun there are several ruined fortresses that must have belonged 
to the Uighur period. One of them is an archeological site, Tsagaan Baishin, 10 km east of 
Karabalgasun; roof tiles with the same paste as Karabalgasun’s tiles were collected there 
(Mitsuji and Muraoka, p. 108).

According to the Shine-Usu inscription (W5), the Khaghan Gele built another city, Bay Balïq 
“Rich city” on the Selenge river for (or by) the Sogdians and the Chinese in 757-58 (Moriyasu, 
1999, pp. 181, 185). This city is mentioned as Fugui cheng “Rich city” in the Xin Tangshu 
(chap. 43-b, p. 1148). The archeological site of Bay Balïq can be identified with a complex of 
three ruined walled fortresses, Bii Bulak, on the northern bank of the Selenge River, 11 km 
west of Khutag Undur sum, 220 km north of Karabalgasun.

 Kiselev excavated one dwelling site in the urban area of Karabalgasun and discovered wax, 
copper plate, and bronze ingot. So he considered it as the site of a metal caster’s atelier 
(Kiselev, 1957, p. 94). He also found millstones in the urban area and confirmed the existence 
of cultivated fields around Karabalgasun (Kiselev, 1957, pp. 94-95). Tamīm stated that the 
capital was “a great town, rich in agriculture and surrounded by rustāqs full of cultivation 
and villages lying close together” (Minorsky, pp. 279, 283).
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Value of the property
The history of the Ordu Baliq, in terms of cultural significance, but now for the remaining 
as head of the Central Asia among the ancient nomadic urban cities left is the winner. This 
city in Central Asia and the Middle East, China, and connecting West political and cultural 
relations as an important of center hub. Therefore, Ordu Baiq, artifacts never Uyghurs but 
only in Central and history of the peoples of the Middle East at the time, and remains the 
cultural and heritage value. Ordu Baliq medieval nomadic urban planning, architectural 
design and thinking, scientific and industrial development, architecture and nomadic 
worldview, religion, level of economic and intellectual development of rare artifacts and 
able to testify. Central Asian nomadic comparable to the ruins of the ancient heritages left 
almost can not say no to the big city. This is raising even more the importance of history and 
culture of the city. Black ruins of the Central Asian nomads live cattle pastures reclaimed 
water mobility of the rash, as well as raise the shaping of urban cities, and urban culture of 
the poet rather than a witness. 

Memorial preservation, protection, and management objectives
At present time, the Ordu Baliq and artifacts related to the park has no protection from 
natural and human activity, blast injuries, position has deteriorated over the years. Therefore, 
it is not preservation of essential emergency later perhaps too late. In this area the following 
preservation and management measure on the first post is enlightening. 

-	 The ruins of multicultural area of   the city borders of the Ordu Baliq, its 
surrounding areas of archaeological,  geophysical and geodetic survey, based on 
surveyed and border security fences, animals, vehicles and protection.

-	 Within the protection zone plowing plantation house, barn construction, family, 
landing sites, loss or damage of standing guard to prevent.

-	 Third, paper debris fragments of the statue and the base of the column, and 
stone, stone and porcelain vases recorded specifically for the production of 
reliable protection. 
Mud walls of the city, tower and broken stone artifacts, pottery and porcelain 
collection and preparation of an appropriate rehabilitation display at the 
production.

-	 Ordu Baliq archeology, history, architecture, cultural identification of a 
comprehensive study of the team in terms of international bidding, the winning 
team to run the Mongolian scientists.

-	 In   the end, the study of the Ruins, conservation and public access to the world, it 
is necessary to pay attention to the Turkic world for in order to promote tourism.

Conclusions
Chinese workers was constructed the Ordu Baliq and the most people settled of this city, 
the upper class of the Uigars. Generally, the Chinese and the Sogdians engaged mainly 
in trade, commerce, handicraft industries, and agriculture. According to the most Asian 
historical sources some of them also participated in politics, diplomacy, and military affairs.
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Oş - Orta Asya’daki Tarihi Şehir

Ablabek Asankanov 
Prof. Dr.,  Kırgız İlimler Akademisinin Muhabir Üyesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev’in 5 Mart 1996 yılında “Oş’un 3000. Yılını Kutlama” 
adındaki bildirisi yayınlanmıştır.1 Bu resmi bildiriyle göre 2000 yılında Kırgızistan’ın 
güneyinde bulunan Oş şehrinin 3000. Yılının kutlanmasına karar verilmişti. Ülke Başkanının 
bu kararı tarihçilerin, arkeologların uzun yıllar süren derin araştırmaları sonucunda ele 
alınmıştır. Rusya Federasyonunun arkeoloji enstitüsünün Leningrad bölümünün arkeoloğu 
Profesör Yuriy Aleksandroviç  Zadneprovski ve Kırgız Cumhuriyetinin Oş şehrindeki tarih 
müzesinin görevlisi E.V. Drujinina ile birlikte 1970-1990 yılları Oş şehrinde ve Süleyman 
Dağının eteklerinde arkeolojik kazılar yürütmüştür.2

Oş şehri, Fergana bölgesinin güney doğu tarafında, Kiçi-Alay dağlarının eteklerindeki 
düzlükte deniz seviyesinden 940-1070 metre yükseklikte, Ak-Bura nehrinin boyunda, 
500 kilometre kare ormanlık alanın ortasına yerleşmiştir. Nehrin sol tarafında, 160 metre 
yükseklikte, 120 metre eninde, 1,5 kilometre uzunluğunda, 3 tepesi olan Süleyman Dağı 
bulunur. Süleyman Dağı Orta Asya’daki Müslümanların inandıkları kutsal yerlerden birisidir.

Oş yerleşkesi M.Ö 15/14-8/7. yüzyıllarda Fergana bölgesinde ortaya çıkan Çust medeniyeti, 
Dalverzin şehri, (şuan ki Özgön şehrine yakın) ile aynı zamanda yaşamışlardır.3

Oş yerleşkesi sosyal, ekonomik, mimari yönden Dalverzin şehrinden etkilenmiştir. Fakat 
bununla birlikte Oş yerleşkesinin, kendine has özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin, 
Oş yerleşkesi dağın sırtında yer almıştır. Teras şeklinde planlanan kutsal yerlerin rolünü 
üstlenen sığınaklar oldukça çoktur. Daire ve oval yer sığınakları ev ve yaşam yerleri olarak 
kullanılmıştır. Sığınaklar basit, topraktan ya da pişmemiş kerpiçten yapılıp dağın dibinde 
teras türünde yerleşmiştir. Oş yerleşkeleri bildiğimiz kadarıyla Neolit devrinde ortaya 
çıkmıştır ve günümüzdeki Oş şehrinin başlangıcı bu dönem olarak kabul edilir.4 Süleyman 
Dağındaki tepelerin birincisi doğu tarafında Ak-Bura nehrinin boyunda, ikincisi Süleyman 
Dağının batı tarafındaki Çayan Tepe, Üçüncüsü ise Süleyman Dağının kendisinde en eski 
yerleşim yerleri olmuştur. 

Bronz devrinde Oş yerleşkesi daha çok gelişme göstermiş, tarımcılık oluşmuş buğday, arpa 
darı, pirinç, sebze meyve yetiştirilmiş ve aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşılmıştır.

Oş şehrinin gelişmesinin ikinci etabı M.Ö VI-IV. yüzyıllara ait olup o dönem (eylatan) dönemi 

1  Кыргыз Туусу, 1996, 6 март

2  Заднепровский Ю.А.Ошское поселение к истории Ферганы в эпоху поздней бронзы.Бишкек, 1997

3  Ушул эле жерде. С.103.

4  Заднепровский Ю.А. Археологические памятники южных районов Ошской области.Фрунзе, 1960.С.153.
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olarak adlandırılır.

Şehrin üçüncü etabı Fergana Bölgesindeki Davan ülkesinin oluşması ve gelişmesiyle ilgilidir. 
Davan ülkesi milattan önceki dönemin başlangıcına denk gelir. M.Ö III-I. yüzyıllarda Oş 
şehrinde ve Oş bölgesi sınırları içerisinde göçebe hayvancılık yapan Saklar, Usun boyları 
ile birlikte çiftçilik ile uğraşan Davanlıklar burada bir arada yaşamışlardır. Onlar kendileri 
kurduğu ülkeyi Davan ülkesi olarak adlandırırlar böylelikle komşu ülkeye Davan ismi ve ünü 
yayılmıştır. Çin kronolojisinin yazdıklarına göre Fergana bölgesindeki, Davan ülkesinde, 70 
büyük ve küçük şehir yer almış, bunun içerisinde Oş şehri de bulunmaktadır.

Onlar Asya’daki ve Avrupa’daki ülkeler ile ticaret yapıyorlardı. Çünkü Oş şehri Büyük İpek 
yolu üzerinde kurulmuş ve şehrin gelişmesine neden olmuştur. Oş şehri coğrafi olarak da 
ticaret yoluna uygun konumda yerleşmiştir. Kaşgar, İrkeştam’dan Oş’a gelip oradan Yeni 
Söök geçidinden Kara-Kulca, Cazığa ulaşıyorlardı. Aynı zamanda Süleyman Dağı, Fergana 
düzlüğünde yol gösterici ve yön belirleyici olarak kullanılmaktaydı. Bununla birlikte Oş 
merkezi, araştırmacıların söylediklerine göre en başında kutsal yer olarak ortaya çıkmıştır.5

Sonuç olarak bronz devrinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan göçmenler Oş yerleşim yerlerini 
ve şehri kuranlar olarak bilinir.

Arkeolojik kazıların sonucunda Süleyman Dağının güney kısmında, dağın sırtında resimli ve 
boyalı seramikler bulunmuştur. Seramikler geometrik şekilde ve üzerinde hayvan resimleri 
bulunmaktaydı. Bu da bize bronz devrindeki yerleşik çiftçiliğin (tarımın) ortaya çıkması ve 
gelişmesini kanıtlar niteliktedir.

Çanak-çömlek işlemeciliği oldukça yaygındı aynı zamanda taşın ve kemiklerin işlenmesi her 
yönlü gelişmişti.

M.Ö I-V. yüzyıllarda Oş şehri ve Fergana bölgesinde bulunan şehirler ile köyler Kuşan 
ülkesinin egemenliğine girmiştir.

Orta çağda Oş şehrinin oluşması önceki Davan ve Kuşan ülkelerinin döneminde oluşan 
evlerin esasını oluşturmuştur. VIII-IX. yüzyıllarda Oş’daki yerleşim yerlerinin bazıları kaybolup 
ufak yerler birleşip orta çağdaki şehir ortaya çıkmıştır.6

Orta çağdaki Oş şehrinin gelişmesi X. yüzyıldan başlayarak Karahanlılar ülkesinin bir parçası 
olarak bilinmektedir. Çoğu zaman dış siyasi gelişmeler ile bağlantılı olarak onun içerisinde 
Arapların Orta Asya’yı ve Kırgızistan’ı almasıyla yakından ilgilidir.

Orta çağdaki Oş şehri hakkında Abılkasım Hordadbek (820-912), Abubekir İshak-El 
Hamadani (X.yy), İbn Havkalya (X.yy), Makdisi (X.yy), El-İstahri (X.yy) yazmıştır.7

Orta çağdaki Oş şehri batı ile doğu ülkelerinin ortasında transit geçiş yeri olarak önem 
arz ederek bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Böylelikle Oş üzerinden Issık-Göle buradan 
Doğu Türkistan’a oradan da Çin içlerine giden yol açılmıştır. Bu dönemde tarihçilerin 
söylediklerine göre Oş şehri Fergana bölgesindeki büyüklük bakımından üç şehirden biridir. 

5  Заднепровский Ю.А.Кبрсبтулгبн эмгек,С.112.

6 Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Паммира-Алая. МИА, 1952, 
№26.С.249.

7  Галицкий В.Плоских В. Старинный Ош. Фрунзе, 1987, С.17-19.
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Özgen ise Oş şehrine bakıldığında biraz daha küçük olmaktadır. Oş’ta halkın büyük kısmı 
kale ve zindanların çokluğundan bahsetmektedir. Şehir, Tsitadel (yöneticinin bulunduğu), 
Şahristan (şehrin içi) ve Rabat (şehrin yeraltı) şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Süleyman 
Dağı şehrin güvenlik görevini görmekteydi şehir her taraftan çevrilmiş ve şehre ancak üç 
kapıdan Dağ, Su ve Mütkede (ateşe tapanların giriş kapısı) girilmekteydi. 

Bütün seyahatçiler şehrin büyüklüğünü pazarların, seramiklerden yapılmış su kanallarının, 
câmilerin çokluğunu yazmışlardır. Şehrin her tarafında çok sayıda medreselerin olduğu 
söylenmektedir. Rabat’ta çok sayıda sanatkârlar tüccarlar ve şehrin sakinleri yaşamıştır.

Orta çağda Oş şehri Ahsıket ve Kuba’dan sonraki doğu Fergana bölgesindeki büyüklük 
bakımında üçüncü şehir olmuştur. 

Şehirde ticaret, çömlekçilik, her türlü el işçiliği, demircilik, takı, ağaç ustalığı, yün, deri 
işlemeciliği oldukça gelişmiştir. Pazarların yanında el sanatlarıyla uğraşanların dükkânları ve 
depoları çok fazla sayıda idi. Bu yerlerde hayvancılık ile uğraşanlar ile ticaretle uğraşanlar 
arasında alışveriş ve mal değişimi devam etmiştir. 

Şehir, çeşitli dillerde konuşan, farklı dinlere inanan değişik bölgelerden gelen çok uluslu 
bir yapıya sahiptir. Özellikle Oş şehrinde yaşayanlar arasında Kırgızlar, Uygurlar, Özbekler, 
Tacikler, Hintliler yer alır.

Alışverişte değişim aracı olarak gümüş paralar (dirhem), hez (medniye) paraları – felsi 
kullanılmıştır.

XI. yüzyılda ön plana Özgen şehri çıkmaktadır. Çünkü o şehir Karahanlıların merkezine 
dönüşmüştür.

XIII. yüzyıla kadar Oş hakkında yazılı belgelerde oldukça az bilgi yer almaktaydı. Karahanlılar 
döneminde Özgen den farklı olarak Oş şehrinde minareler, büyük yapılar ve özel mimariler 
yoktur.

X. yüzyılda Oş şehri Ferganadaki Karahanlıların ve İslam dinini koruyan aynı zamanda 
geliştiren merkezlerden biri olmuştur.

XIII. yüzyılın ortasından itibaren Oş şehri Moğolların Çağatay hanlığının çıktığı doğu 
bölgesinde yer alarak 200 yıldan fazla bölge hâkimiyetinin egemenliğinde kalmıştır. Bu 
dönemde Oş şehri tekrardan yerleşim yerlerine dönüşerek sosyal ve ekonomik yönden 
gelişimi yavaşlamıştır.

XV. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Timurların yöneticisi olan Omar Şeyhdin, 
Zahreddin Muhammad Babürün dedesidir. Moğollar Oş ve Ferganayı Timurlulara vermek 
istememişlerdir. Bu nedenle Maveraunehir ile Moğolistanın ve Timurlar ile Şeybanilerin 
arasında şiddetli çarpışmalar olmuştur. Savaşlar nedeniyle Oş şehri ve halkı çok kez 
dağılmalara maruz kalmıştır.

XVI. yüzyılın sonu XVII. Yüzyılda Oş “Oş Tümeni” olarak Moğolistan’ın Andican Vilayetine 
girmiştir.

XVII. yüzyılın sonunda XVIII. Yüzyılın başında Oş Kırgız feodalitesinin merkezi olmuştur.

1684 yılında Oş Djungar ülkesinin eline geçmiştir. Onlar daha sonraki dönemde Andican 
bölgesini ele geçirmek isterken Kırgız ve Özbekler karşı koyarak onları bu emellerine 
ulaşmasını engellemişlerdir.
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Çin kaynaklarında Oş’daki Kırgızlar kışın şehirde kışlayıp yaz aylarında ise yaylalara giderek 
yaşamışlardır.8 Kırgızlar XVII-XIX. yüzyıllarda Oş Kırgızların “Kıpçakların” şehri olmuştur.

Kaşgar’a Oş üzerinden geçen kervanların hepsi Kırgız ve Kıpçakların kontrolünde olmuştur 
aynı zamanda kervanlar geçiş için vergi ödemekteydiler. Fakat Oş da sadece Kırgızlar değil 
başka halklar Özbekler, Tacikler, Uygurlar, Kıpçaklar da yaşamıştır. Hayvancılık, tarım ve el 
sanatları ile geçinmişlerdir.

Oş şehri XVIII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar Hokant Hanlığına bağlı kalmıştır. 
XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Oş şehri Rusya İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bu dönemden 
sonra şehirde Rusların mimarî özellikleri hissedilmektedir.

8 Рукописн.фонд  Института истории НАН КР. Си юй чжи. (Описание западных земель. Рукопись 1763-1770.кн.1., 
С.40. (перевод Г.П.Супруненко).
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Islamic Archaeology of Kazakhstan and 
Problem of Dzhend Localization 

D. Voyakin*

* Institute of Archaeology 

 

1. Medieval Dzhend and Problem of its localization 

Problem of localization of medieval Dzhend, - a big city being mentioned in all written 
sources describing the Seldzhuk period in the history of Oguz tribes and the first period of 
the Mongolian conquest, - is included into a range of issues united by one the most eminent 
researcher of the history of Turkmen and Oguz, S.G. Agadzhanov, into a so-called “Oguz 
Issue”. 

Many historically significant events are connected with Dzhend. Among them is migration 
of a part of Oguz tribes and Turkmen in the 10 century led by Seldhukids, to the territory of 
Dzhend area and Dzhend itself, a struggle of Seldzhukids with the governor of Dzhankent, 
Ali and his son Shah-Melik, vicar of Dzhend, struggle of Seldzhukids and Khoresmshahs 
for the possession of lower reaches of Syr-Darya and Dzhend, and a capture of the city 
of Dzhuchi in 1220 who, by the way, organized his site in this city. The struggle of emir of 
Hodzhend, Temur-Melik, who has shown a heroic repulse to Mongols, is connected with the 
city name. The name of this famous city was used to identify the area; Aral Sea was called as 
the lake of Dzhend, and the Kyzyl Kum desert was called as the desert of Dzhend. The city 
produced such famous names as, for example, Fakhr ad-Din Ali ibn Abu-l-Kasim al-Dzhendi 
(Vizier of sultan Dzhalal ad-Din Mankburna) who was mentioned by an-Nasavi: “The destiny 
has favored him and he remained in power and has reached such achievements that 
many notable people occupying important positions couldn’t manage to. Those obtained 
achievements were available only for few people and their fame traveled through [the 
various] countries and they were recognized by outstanding men of Khorasan and Iraq”; 
one of the famous poets during the period of ruling of Khoresmshahs was Giyas ad-Din 
Abu-l-Madzhd Muhammad ibn al-Hasan ibn Ibrahim al-Dzhendi. According to data of Ibn 
al-Fuvati, “he was one of the finest poets and his poetry was wonderful”.

The head of Seldzhukids, Sedzhuk, has been buried in Dzhend. In addition, there was a tomb 
of famous Kamaliddin al-Kharezmi also called as Sheikh Baba (1273). At last, Dzhend was 
“the main area of the world and the greatest borderline suburb of Islam” for Khoresmshahs 
(as it can be found in decrees) (ummahat-i buk’a-i dunia va mu’azzamat-i sugur-i Islam) and 
also it can be noticed that Dzhend is “the basis and the beginning of our victorious state”, 
Khoresmshah gives to Dzhend the same level of significance as to Khoresm itself.

The city of Dzhend became widely known during the Premongolian time. Thus, in writings 
of Mohammed ibn Nadzhib Bekran of XII-XIII centuries called “Dzhahan Namhee” the Aral 
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Sea is called as the lake of Dzhend or the sea of Dzhend. Geographer Yakut (XII century) 
mentions Dzhend in connection with the description of a route from Khoresm down the 
Syr-Darya and in connection to mentioning of Bugaidid or Bagdadeh settlement - a small 
Bagdad located between Khoresm and Dzhend. In 20 pharsakhs from Dzhend there was a 
Sag-dere settlement, and in vicinities of Dzhend there was a Hairabad city according to the 
sources.

From the scarce data about Dzhend it is known that there were connection of Dzhend and 
Oguzes with Bulgaria of Volga. This fact is established on the basis of a finding of tombstones 
with epigraphy on the territory of Bulgaria of Volga. Among inscriptions with various context 
there are “takhalusses” (pseudonyms or nicknames), formed from toponyms. Mainly, there 
are names of middle-Asian and Trans-Caucasian origin, such as Sadreddin Shirvani, Hasan 
Samarkandi, and Mohammed al-Dzhendi.

V.V. Bartold mentions that Dzhend was located in the same district as Dzhankent, i.e., on a 
distance of 20 days of traveling from Farab, ten days of traveling from Khoresm, two days 
from Aral sea and one pharsakh from the river and localizes it in the Tumar-utkul hole, 30 km 
from Kyzylorda2. However, the orientalist V.F. Minorsky also joined this point of view.

While continuing to discuss the issue of localization of Dzhend, V.V. Bartold pays attention 
to the fact that Mongols conquered three cities between Sygnak and Dzhend: Uzgend, 
Barchynlygkent (or Barchkend) and Ashnas (or Ashanas)2. Unfortunately, the sources do not 
specify the distance between these cities.

An interesting result can be obtained during detailed consideration of the description of 
capture of territory of Farab up to the lake of Dzhend, Khoresm and Hodzhend by Mongols.

 “… Chingiz-khan ordered to Chagatay and Ugedey with their army to besiege a city, 
Dzhochi was assigned to go to Dzhend and Yangikent with several army groups, and the 
group of emirs was supposed to go towards Hodzhend and Benaket. In the same way he 
has sent one army to each direction; as for himself, he went to Bukhara with Tului-khan…

Here is the story about a campaign of a king Dzhochi against Dzhend and Jangikent and 
about conquering of these cities.

According to command of the conqueror of the Universe, the Chingiz-khan, during the 
mentioned period of time king Dzhochi with Ulus-idi went to Dzhend. First of all he reached 
a Sugnak city [kasabe] belonging to districts of Dzhend (it is remarkable that Rashid ad-
Din relates the city to Dzhend district, while other sources of 12 century mark out Dzhend and 
Sygnak possessions and, mentioning the capture of three cities between Sygnak and Dzhend  - 
Uzgend, Barchkent and Ashnas by Mongols, they relate the two of them to Dzhend possession1 
– D.V.) and located on the bank of Seikhun [Syr-Darya].

Preliminary, he has sent [to Sugnak] the embassy led by Hussein-hadzhi who has been 
working for Chingiz-khan as a merchant for a long time being among his confidants 
[khasham], – so that he, after sending of his embassy, owing to his acquaintance and affinity 
[with the population], has advised to inhabitants of those vicinities [not to resist] and would 
call them for submission [to Mongols] so that their blood and property remained safe. (The 
passage about capture of Sygnak follows further – D.V.)

… They have conquered Uzgend and Barchanlygkent and then moved to Ashnas; the 
overwhelming majority of the local army consisted of all possible rabble [runud va avbash], 
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they were overzealous in this war, and the majority of them was killed. This news has 
reached Dzhend. The Kutlug-khan, the Supreme emir [amir-i amiran] who was assigned by 
Sultan to protect [from the enemies] those borders, during night time crossed the Seikhun 
[Syr-Darya] and went to Khoresm through the desert. When the Dzhochi-khan received the 
news that this person has left Dzhend, he has sent Chin-Timur with embassy to Dzhend, 
inclining the inhabitants to his will and suggesting them to refrain from hostile actions 
[against Mongols].

As there was no sovereign head or the governor in Dzhend, each person behaved at his own 
discretion, argued and reasoned for himself the best solution he could … (Here we shall omit 
the description of capture of Dzhend – D.V.)

Then they have appointed Ali-Hodzha for management [of Dzhend] who was from the 
lower strata [?] of Bukhara and even before setting out of [Chingiz-khan] he was employed 
to serve him, and have left to Yangikent… “.

According to the cited information, mentally moving ahead from the East to the West down 
the current of Syr-Darya, we find out that after capture of Sygnak the falling of Uzgend and 
Barchanlygkent has followed and only after that the turn of Ashnas has come. The hearing 
about falling of these cities reaches inhabitants of Dzhend the emir of which, leaving all to 
the mercy of fate, starting to cross, and here it is necessary to underline – crosses the Syr-
Darya and, having passed the Kyzyl Kum desert, reaches Khoresm. Based on this information, 
it is possible to draw a conclusion that Dzhend was located on the right (northern) river 
bank, to the south of which there are Kyzylkums, and then the Khoresm. 

In the story of Rashid ad-Din about the conquering of Benaket and Hodzhend and about 
heroic circumstances of Timur-Melik we find the information about the location of cities on 
Syr-Darya and territorial affinity of Barchylygkent and Dzhend:

When Chingiz-khan has arrived in Otrar and has appointed [his] sons and emirs for 
conduction of the military operations in this area, he sent Alak-noyon, Sakt and Buk to Bena-
ket, each of them with five thousand people … (after the capture of Benaket – D.V.) … they 
went to Hodzhend. When they arrived there, the townsmen took cover in a fortress. Timur-
melik, the person-hero [bakhadur] was their emir; he was very courageous and brave. … 
During the hard times, at night time, Timur-melik equipped seventy vessels prepared by 
him in advance for the day of escape, and, after loading these with equipment and other 
cargo, put the military people to these, as for himself, he with several brave men sat down to 
the launch. Then they lit the torches and started their trip by water as fast as the lightning. 
When [202] the Mongolian army has learned about it, it started its way along the river banks. 
Everywhere where Timur-melik noticed their gathering he quickly drove his launches this 
place and drove them away with the blows of his arrows which, due to destiny, didn’t miss 
the target. He drove his vessels by water like a wind, until he reached Benaket. There he cut 
the chain with one blow which was serving as a barrier for vessels and has fearlessly passed 
[further]. Armies from both river banks fought with him all the time until he has reached 
the limits of Dzhend and Barchanlygkent. The Dzhochi-khan, having received the data on 
location of Timur-melik, has arranged his armies in several places on both sides of Seikhun. 
They have organized the pontoon bridge, established the projectiles and equipped the 
arbalests.

Timur-melik, having learned about an ambush of the [Mongolian] army, has landed the 
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coast of Barchanlygkent and has moved with his group on a horseback and Mongols went 
after him. Having sent forward a string of carts he went behind it and fought until the string 
of carts left [far] ahead; then he went after it again.

For several days he struggled, thus, the majority of his people were killed, as for Mongolian 
army, it increased every minute. Eventually Mongols have taken away his string of carts and 
he was left with a small number of people. Still he continued to show his firmness and didn’t 
surrender. When these people of him have been killed also he was left with no weapon 
except three arrows one of which has been broken and had no tip. He was pursued by three 
Mongols; he has blinded one of them with an arrow without a tip launched by him, and 
he told to other two: “I have two arrows which equals the number of you. I grudge these 
arrows. It would be better for you to come back and save your lives”. Mongols have turned 
back and he has reached Khoresm and prepared for a new fight.”.

Abu Reikhan Biruni echoing Idrisi, notices that the New settlement (Dzhankent), Dzhend 
and Khora were located in a mouth of Syr-Darya (lower reaches of Shash) falling into the 
lake of Dzhend1. 

The indirect information on closeness of Dzhend and Khora (Kesken-Kuyuk kala)1 can be 
seen in a finding of coins minted in Bukhara relating to 9-10 centuries, in Kesken-Kuyuk kala 
site. The found out numismatical material is connected, in our opinion, with the military-
political union of seldzhukids of Dzhend and samanids: in a struggle between karakhanids 
and samanids the seldzhuk tribes of Dzhend have rendered military assistance to samanid 
Nuhu ibn Mansur thanks to which he has returned Bukhara after its capture by the Bogra-
khan.

In 1145 Khoresmshah Atsyz, having made a prompt rush from Gurgandzh through the 
desert and after a siege without bloodshed, conquers Dzhend and lower reaches of Syr-
Darya. Referring to Sabiti, Z.M. Buniyatov cites the contents of the letter of victory (fatkh-
namhe): “… Dzhend is an important area of the world and is a great border of Islam: the 
glorious and supreme Lord has made its clearing possible for you and has thrown it with a 
lasso of submission and obedience to us … [This situation proceeded] until … it resulted 
in the beginning of rabi of II of 540 (October, 1145) to our setting out from Khoresm - the 
center of greatness and a residence of our happiness also has brought to us the intention to 
go to the area of Dzhend. Accompanied by safe destiny and a lucky star, we have desired to 
move. [Our] state is strong; we expected a great victory and the destiny obeyed us. By means 
of the Allah and with support of heavens we have crossed the desert of Dzhend known as 
one of terrible and dangerous ways during one week and on the 8th day of this month 
(October 27) we have stopped on a seacoast, in a famous place which call Dzhenag-dara, in 
20 pharsakhs (120 - 140 km) from Dzhend (the fact of an location of Dzhend in 20 pharsakhs 
from the Aral Sea should be taken into account during localization of Dzhenda – D.V.). As soon 
as pack animals of a victorious army - let Allah grants them a victory! - had some rest, within 
one night we have come to Dzhend and on Friday morning, on 9th (October 28) we have 
reached the gate of Dzhend …”. 

From P.I. Lerkh’s expedition in 1867 to articles of V.A. Kallaur in Protocols of Turkestan’s 
Circle of Amateurs of Archaeology there were several attempts to determine the location 
of the cities mentioned in the story about the Mongolian campaign, but the issue until 
now remains unresolved. Thus, for example, P.I.Lerkh located Dzhend around a cemetery 
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of Horhut-ata, and V.A. Kallaur considered ruins of Kys-kaly or Gysh kaly located in 25-30 
versts from Perovsk as the location of Dzhend. V.V. Bartold shared the opinion of V.A. Kallaur 
concerning the localization of Dzhend. 

However, V.A. Kallaur didn’t realize the archaeological researches, and therefore the 
determination of location of Dzhend had no due evidential base.

Archaeological works on the large Dzhan-kala ancient settlement of Zhanadarya located 
115 km to the West-southwest of Kyzylordf in 1946, 1958, 1961 have been conducted by 
the Khorezm archeological-ethnographic expedition under scientific management of S.P. 
Tolstov. As a result of these works the identity of this monument with the medieval Dzhend 
was established. 

According to the opinion of S.P.Tolstov, all big cities in the basin of Average and Bottom Syr-
Darya have kept their names till now or, at least, until recent times in an easily recognized 
form, almost unchanged: Yangikent - Dzhankent-kala, Sauran - Sauran, Sygnak - Sunak-
kurgan; Ashnas - Asanas. According to him, there is weak possibility that a name of such 
considerable center of the Middle Ages as Dzhend has been completely forgotten. And the 
only monument of the Bottom Syr-Darya till now having a name consonant with Dzhend is 
Dzhan-kala ancient settlement.

According to S.P. Tolstov, the point Sagdere mentioned in the collection of documents of XII 
century (“Insha”) located on the river on the route from Khoresm to Dzhend, 20 pharsakhs 
(i.e., 120 km) from Dzhend could be an important reference point if it was possible to define 
its location. If to cover this distance to the West from Dzhan-kala in the line of Takhta-Kupyr – 
Kzyl-orda modern road, along a channel of Zhanydarya it will appear coinciding with Chirik-
rabat ancient settlement (down the straight line of 110 km from Dzhan-kala). 

Sag-dere — is the Turkic-Iranian combination of words with a meaning of “the right valley”, 
“the right channel”. Just behind Chirik-rabat Zhanydarya divides into two branches, on 
right of them, close to its source, there are ruins. All arguments mentioned above allow 
considering the identification as the final one. Chirik-rabat is Sag-dere - an early-medieval 
natural hole, Dzhankala is an early-medieval Dzhend city.

Further airborne and ground explorations have shown that Dzhan-kala was a center of the 
important area densely populated in XII—XIII centuries. 12 kilometers to the southeast 
there is a Kum-kala, which is also a large city settlement of XII—XIII centuriesFurther to the 
south there is a complex of medieval ruins of Kum-kala № 2, the big castle and an extensive 
rust stone adjoining to it. Traces of medieval irrigation, manors, and ruins of considerable 
fortifications can be seen along the southern coast of Zhana-darya almost till the edge of 
a modern cultural region, at least, along 40—50 kilometers to the east from Dzhan-kala. 
Dzhan-kala is, undoubtedly, the most considerable among all monuments of this complex.

After the publication of the results of researches of expedition by S.P. Tolstov all scientists 
who are engaged in development of issues which are expressly or indirectly connected with 
the history of this well-known city, identify Dzhend with Dzhan kala ancient settlement.

Based on the data from historical sources, it is possible to conclude that Dzhend is the city 
which has reached its flourishing in 10-12 centuries, was conquered by Mongols but was 
not destroyed (as it has been mentioned above, after capture of the city Dzhuchi organized 
his state there and stayed there for a long term). In after-Mongolian period city is under 
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stagnation which is evidenced in the notes of Dzhamal al-Karshi dated by 1273 who testifies 
the “decline of this previously very rich city which has become, as he said, “despicable”. 
However, “there was still a boisterous market in Dzhend during that time and merchants 
continued to go there expecting to gain the profit”1. He also mentions his meeting with 
Sheikh Kamaliddin al-Sygnaki also known as Sheikh Baba. “Anonym of Iskander” which 
was written in the beginning of 15 century describing the events of the first half of 14 
century, informs about khan Erzen, the son of Sasy-Buka and fsays that “he was a clever, 
just, excellent, God-fearing tsar. Most of madrasahs, tekke, mosques and other charitable 
institutions, which are located in Otrar, Sauran, Dzhend and Barchkend were organized by 
him”. Looking at the numismatic material it can be said that the city continues to mint the 
coins even during the first decades of 16 century. 

So, now we can see a city the chronological frameworks of existing of which should include, 
at least, the stratums of 9-10 centuries and also, most likely, based on the numismatics data, 
the stratums of 16 century. 

Unfortunately, descriptions of Dzhan kala ancient settlement stated in the works of S.P. 
Tolstov are fragmentary, and the dating based on an excavated material give a possibility 
for wide reasoning; for example, S.P. Tolstov writes: “Ceramics of the ancient settlement 
relates to several historical periods. The big group is made by products typologically close 
to the shapes existing in Khoresm during 13-14 centuries … Finally, the samples of famous 
luster vessels of 16-17 centuries, celadonite and porcelain bowls (of cobalt type) of 16-17 
centuries were found in the ancient settlement” and these words evidence the absence of 
material which can be dated by the period before 13-14 centuries. 

There is a reasonable question – whether the medieval Dzhend can be localized in a place 
of Dzhan kala ancient settlement? 

2. Field research

In 2009 employees of the “Archaeological expertise” company, under scientific management 
of K.M.Baipakov, the chief of expedition Voyakin D.A., with financial support from regional 
akimat of Kyzylorda conducted complex explorations of Dzhan kala ancient settlement.

The territory on which Dzhan kala ancient settlement is located represents a plain with 
insignificant difference of heights of 0,4 m, with a fall in the western direction. The ancient 
settlement is located 6 km to the West of a channel of Zhanadarya carrying its waters in 
a southwest direction. The former riverboards of Zhanadarya can be seen in the satellite 
pictures, the wide strips of meanders of which in former times approached the place where 
city ruins are nowadays localized. During the certain period these riverboards have dried 
up and the channel which is still filled with water became the main one. At present it is not 
obviously possible to talk about what channel existed or was dominating in the period of 
construction of Dzhan kala, but it is obvious that the site of ancient settlement was erected 
on the western up-plain terrace of one of such meandered riverbeds. The irrigational 
channels leading to direction to Dzhan kala are arranged the on riverboards of Zhanadarya 
exactly repeating their contours. Probably, initially the irrigational system wasn’t planned 
to be presented in such considerable sizes but after the change of a mode of a drain 
for maintenance of a city organism the inhabitants of Dzhan kala have been compelled 
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to start the building of the main channel bringing the water to a city. Zhanadarya is not 
mentioned in the medieval sources, but it is known that in 19 century it was filled up with 
water. This fact is coordinated with the events of the beginning of 19 century when Khivan 
khans undertook several campaigns against karakalpaks living on Yany-Darya. Moreover, 
the waters of Zhanadarya reached the Aral Sea and the place of their flowing was called 
Karabayli. In 1812 khivins forced Zhanadarya by ice.   

With its structure, Dzhan kala ancient settlement has three-private division: a citadel, 
shakhristan and rabad. The citadel of the ancient settlement is presented by several elements 
- this is the so-called palace, its external wall surrounding it and an angular northeast tower. 
The external wall of a citadel with a width of 1 m surrounds a palace and shapes the internal 
space of a citadel equal to 75х75 m. The central construction, conditionally named as a 
palace, is 37х28 m. And, finally, the octagonal tower has a diameter of 8 m and is located in 
a northeast external corner of a citadel. The external wall is bordered by a ditch with a width 
varying from 20 m in the western part where the there is a reservoir with the width of 4 m 
well fixed from the North side. Lines of walls of a citadel with displacement of 15 degrees are 
directed in cardinal points. From the southern and western sides of a citadel the hollows of a 
ditch on a surface are almost invisible. Entrance to the citadel territory is fixed in the center 
of a southern wall. Taking into account the shape of destructions of a wall and its remained 
parts, it is possible to assert that the entrance had a width of about 5 m and was flanked 
from two sides with pylons projecting to the external side and having the same width as 
the wall. From northern and southern sides of a citadel, on the east-west line there are two 
channels the width of which reaches 8 m, depth of a bed is 3-5 m. 

Shakhristan of the ancient settlement is surrounded by a wall the width of which reaches 5 
m, including the earthflows. The wall in all of its parts is largely destroyed, though its height 
fluctuates from 0,2 to 3 m. of Shakhristan occupies the area of 236370 sq.m.. Directions of 
the walls of Shakhristan repeat the directions of the walls of a citadel. From the southern, 
western and east side the walls of Shakhristan are straight and the shape as a whole reminds 
a rectangle. Northern part of the wall has the irregular shape and is considerably put forward 
to the outer side. There are several large objects located some on the territory of Shakhristan. 
Among them there are two objects that can be interpreted as caravanserais (object 2 and 9). 
Caravanserai (the object # 2) is arranged on an eminence of the citadel outer side, from its 
southwest corner. The sizes of caravanserai are 19х19 m. The second object – tortkul (9) – as 
sub-square construction of 17х17 m. mostly destroyed. Entrance with width of 3 m can be 
seen from the East side. It is located on an eminence, on northern board of the main channel 
of the ancient settlement, in one line with the object 2, in distance of 40 m. Excavation # 3 
has been put on one of the objects the contours of the walls of which weren’t traced, but it 
was obvious that this construction is constructed in a distance of 40-50 m from tortkul (9) 
in one line with it, from the South side marked by the main channel. According to the data 
of excavations, the eminences on which the buildings are constructed represent an artificial 
stylobate the basis of which is a ground from channels, building and household garbage. 

 On the territory of Shakhristan, in its southern part, two more large constructions were 
revealed and they are made of burnt brick. Low preservation of constructions doesn’t allow 
speaking about their functional purpose. 

In the same part of the ancient settlement a large construction of 38х38 m with a sub-square 
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shape made of burnt brick (object 7) has been erected. It is connected with a southern part 
of an external wall of Shakhristan and arranged in its center. Probably, the construction is 
functionally connected with the city fortification, but it is evidenced only by the fact of its 
organization in the suite of an external wall. 

 Rabad of the ancient settlement is extensive. On a West-east line its territory is extended 
to 1800 m, and on the north-West line it is about 1500 m. Building of rabid is not regular. 
Here there are some large (in area) fields and channels with numerous branches, cult 
constructions, inhabited manors, constructions of public purpose and small mud huts. 
Many constructions can be fixed on a surface only due to the small eminences and ceramics 
congestions. 

Among considerable in their sizes and well enough remained constructions in rabid of 
the ancient settlement it is possible to mark out the country caravanserai (3) the central 
construction of which has the size of 30х25 m. The long axis of caravanserai corresponds 
to a direction of an axis of a citadel. Caravanserai is in the east part of a city, in a distance of 
more than half kilometer from external walls Shakhristan.  

In a southwest part of the ancient settlement there is a country residence (object 8). Its 
functional purpose was summarized based on the presence of the central construction of 
37х26 the m made of a combination of mud and burnt brick; sada-chorbak representing 
an extensive territory – 48000 sq. m, surrounded by a wall and having a local irrigational 
system; numerous constructions of the second order. The whole territory of a country 
residence was surrounded by a wall with a width of 1m, in the east part there is a massive (3 
m in width) entrance made in the shape of a portal of “peshtak”.  

The similar landscape zone (object 10) surrounded with a wall (width - 0,7-0,8), but without 
internal constructions, with the area of 45000 sq.m., has been constructed in northern part 
of rabad. The territory enclosed with a wall is adjoined by a square of 124х128 m bordered 
with channels. Inside this territory there are two channels with a curve shape which is most 
likely reasoned exclusively by the esthetic orientation of a complex.

 From the East side of the ancient settlement, in immediate vicinity from an external wall 
of Shakhristan the mosque ruins (object 4) with sizes of 9,7х9,7 m with remained mihrab 
wall and a niche are fixed. Mosque walls are made of mud-brick. The mosque, most likely, 
is a funeral one. This conclusion was caused by the fact of close location of ruins of two 
mausoleums made of burnt brick and decorated with a glazed tile with a pressed ornament 
of vegetative type. From the south side of the ancient settlement, as on the territory of 
rabid, the ruins of one more mosque (object 11) were found which is made of burnt brick. 
The sizes of a mosque are 12,3х7,3 m. This construction also can be related to the type of 
funeral ones, but based on the other sign, unlike the one described above. The mosque 
has two halls. External one – “gurkhana” and internal, which is the mosque itself. Numerous 
manors, mausoleums, fields are scattered long the whole territory of rabad.    

Building of rabid of the ancient settlement wasn’t dense. It was alternated with open spaces, 
fields and channels with various orders.

The irrigation system of the ancient settlement was based on a massive channel taken away 
from Zhanadarya. The channel line lasts in the western direction and without reaching the 
borders of the ancient settlement breaks up into three-four big channels of the second 
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order. One of them breaks up to some channels of the third order with the fan-distributor 
and these channels have the same sizes as the channels of the first and second order. One 
of channels cuts the shakhristan in its center dividing it thus into two parts - northern and 
southern. On the territory of shakhristan, in its western part, on the same channel there is a 
constructed distributor providing a branching to three more channels supplying the western 
part of rabad with water and further dumping the surpluses of water. Small channels used 
to deliver water to defensive ditches, fields and gardens. Numerous constructions with such 
set of channels were located on raised sites.   

During carrying out of explorations on the ancient settlement the extensive excavating 
material was collected. Mainly these are ceramics, coins, crafts made of glass and metal.

3. Pottery

The ceramic material obtained in the course of implementation of archaeological works in 
Dzhan-Kala ancient settlement basically is presented by fragments of unglazed grey-clay 
ware. 

The overwhelming majority of unglazed ceramics is presented by vessels of circular 
forming. The biggest of them were extended on a wheel by parts. Except circular ones there 
are the vessels made with application of pressing, in a special form leaving a composite 
relief pattern on face sheet of them. Only a small amount of the found fragments related to 
vessels made in the manual way.

The gray unglazed ceramics is revetted with dark gray or black engobe. Vessels made of 
special thin sedumentary clay paste have bluish-gray coloring in fracture.

In most cases this is fragments of jugs which can be related to water-bearing jugs with a 
vertical mouth, spherical body and a flat bottom. The vertical massive handle, oval or 
roundish in its section connected the mouth edge towering over it with the body of a vessel 
in its middle part. The whole surface of jugs was covered with horizontal grooving. Besides, 
there were rows of vertical, slanting and concentric lines on the body which were made with 
a gear stamp; these lines probably started from a mouth downwards and ended around the 
middle of the body. Similar jugs are well-known from materials of Khoresm, they can be met 
in collections of Saraychik2 and cities of Golden Horde of the Volga region.

The quantity of red-clay unglazed ceramics considerably concedes this quantity in a 
collection of grey-clay ceramics. 

All explored crafts were made on a potter’s wheel. During forming masters often used 
wooden knifes and rags of a soft leather. Finished vessels were removed from a wheel by 
“cutting” with a thread or a knife. The most part of products engobe coated. Light engobes 
with a greenish shade, light brown, red, dark red shades, dark brown and black.

Red-clay ware mostly has a drawn-pressed ornament and the stamped ornament is less 
popular. 

Shapes of red-clay ceramics repeated the shapes of grey-clay ceramics; these are jugs, bowls 
and pot-shaped vessels.

Red-clay ceramics was covered with lead transparent glaze (glazes of this kind prevail) and 
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with a deaf glaze, and also lead-alkaline and alkaline variants of glazing.

Among the pottery covered with green and brown transparent glaze there are some 
ornamented with enough deep drawn line on a light engobe. The engraving under the 
glaze created an effect of dark ornamental lines. Drawing on ware was also created with 
engobe the thick layer of formed a low relief under a thin layer of glaze. If the transparent 
green glaze was covering the red paste it got a brown color, if it covered a light engobe it 
became green, sometimes almost grassy.

Many crafts were covered with transparent colorless glaze, and with yellow glaze and 
underglaze painting with brown and green paints from the external and internal sides. 

The red-clay ceramics covered with glaze of green, yellow, brown colors and with colorless 
glaze is presented basically by such crafts as bowls with a ring or conic pallet, with spherical 
body, roundish crown slightly bent inside or unbent outside; plates with a ring or conic 
pallet.

The fragments available in a collection have such patterns as four -, five-, and six-petal 
rosettes; concentric lines served for decoration of a bottom of bowls and plates. 

There is a high percentage of “kashinnaya” ceramics with transparent glaze. 

The studied ceramic complex of the ancient settlement provides a relative date within the 
middle of 14 – up to 16-17 centuries.

4. Coins

Coins collection in Dzhan kala ancient settlement is of particular interest.

V.V. Bartold exclaims that he is surprised by that fact that coins that were minted in Dzhend  
“still has not been found”1. In the work devoted to minting of coins in Dzhend B.D. Kochnev, 
having collected all materials available on this issue, has come to a conclusion that the 
fact of existence of a mint in Dzhend before and after the Mongolian conquering can be 
considered an established fact2. For example, the after-Mongolian period of life of Dzhend 
is presented by materials from the treasure of 13 century studied by V.N. Nastich, and by 
the treasure of 16 century studied by R.Z. Burnasheva (both treasures were excavated from 
Otrar). Pre-Mongolian “fels” with an accurate “Dzhend” inscription was found in a collection 
of the State Hermitage. Also the “fels” was found in a treasure of coins of 9-11 centuries from 
the Koichelitep ancient settlement. One of the “felses” with the bilateral rosette and a name 
of governor of Dzhankent Ali (11 century) was presented by collector D.A. Artamonov. A 
considerable quantity of an-epigraphic “felses” with bilateral rosettes can be related to 
minting of Dzhend, 11 – 12 centuries. So, as it can be concluded from the analysis made by 
B.D.Kochnev, minting of coins of Dzhend of pre-Mongolian and Mongolian period should 
take place.

In a considerable in volume numismatic material of Dzhan kala ancient settlement 
presented by land collections (108 copper and 15 silver coins), by definition of the Moscow 
numismatist, expert on Dzhuchid coins, A.Pachkalov the coins of mint of Dzhend have not 
been revealed.

Among the silver coins presented for estimation the following mints can be seen: 1. Uzbek: 
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Khoresm 733. (1332-1333); Berdibek: Khoresm 760. (1358-1359); Uzbek: Khoresm 719. (1319-
1320); the Uzbek: Khoresm 732 or 733. (1331-1332 or 1332-1333); Dzhanibek: Khoresm 
744. ; Tokty: Khoresm (?) (by type of 706-709, by type of 1306-1310); Dzhanibek: Khoresm 
742. (1341-1342); Dzhanibek: Khoresm 743. (1342-1343), probably, the minting was done 
by Chingizids. 13 century. Was not determined precisely (anonymous, without a place and 
without dating). According to the indirect data, (image of “tamga”) it can be connected with 
kaan Guyuk (presumably, the period of 644-647, 1246-1249). The place of mint isn’t clear 
(earlier was related to Khoresm); Uzbek: Khoresm (?); anonymous with “tamga” of Dzhuchids: 
Khoresm (?) (by type of 686-688, 690, by type of 1287-1291).

 Apparently (taking into account the information published by this time), in the monetary 
reference of this monument the coins of Khoresm of 14 century prevailed. 

All copper coins which are possible to define relate to the time of governing of Uzbek and 
Dzhanibek (1330-1350). Among them are following mints: Khoresm; anonymous: 737. 
(1336-1337) (type with the sun caught in cancer claws); Dzhanibek or Berdibek: by type of 
1350 (mom-epigraphic, coins with dates 751, 756, 757, 759 are known, 21); Yangikent (?): 
anonymous: by type of 738 (?) (Mono-epigraphic?, there is no confidence in identification 
- very poor preservation); Saray: anonymous: by type of 726. (?) (Type with the image of a 
falcon?, there is no confidence in identification - very poor preservation; by type of 1330 
(type with a lion and the sun); Saray al-Dzhedid: anonymous: by type of 1340 (type with a 
two-headed eagle); by type of 1340(?) (type with a two-headed eagle?); by type of 1350th 
(type with a flower ornament), not clear type of a pool of Saray al-Dzhedid.

It is important to note the following: there are no pre-Mongolian coins. The share of silver 
coins in a complex is very high. So, it was determined that here about 10 copper coins falls 
on 1 silver coin. For comparison: at Selitren ancient settlement this ratio is about 50 copper 
on 1 silver. Even less silver coins are in Kunya-Urgench, Shaherlik and other monuments of 
Khoresm. All coins relate to the time of prospering of Dzhuchi Ulus (period of khans Uzbek 
and Dzhanibek), thus, the coins which have been minted in 1340 considerably prevail. This 
is amazing. The Bottom Volga where similar coins were minted, there are also many coins of 
1330 and 1350. And here the coins with a two-headed eagle considerably prevail! (1340). A 
similar situation is with collections from Uigarak (the pools of 1340 with a two-headed eagle 
also prevail there).

Coins with a designation of Lower Volga places of mint prevail in the complex (Saray and 
Saray al-Dzhedid / Novyi Saray). Most likely these are the local coins minted on behalf of 
the capitals (recently a theory appeared that coins were minted with designation of Saray 
al-Dzhedid in many regions of Dzhuchi Ulus). Here these coins could have be minted both 
in Sygnak and on the monument itself – for now it is difficult to come to a final conclusion. 
Obviously, there was not many coins from Khoresm1.

5. Conclusion

On the basis of the obtained results of the analysis of a numismatic material, of the ceramic 
complex, architecture, with a certain share of confidence now it is possible to declare an 
inconsistency of opinion of an identification of Dzhankala ancient settlement with Dzhend 
medieval city. 
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Thus, the new archaeological materials of Dzhankala don’t give a possibility to localize 
Dzhend on a place of Dzhankala and, first of all, because of absence of materials of pre-
Mongolian period. Here neither ceramics, nor coins of time before XIV century were found, 
so, the searches of Dzhend should be continued. We believe that in this case the situation 
similar to the one with Sauran and Yangikent cities is possible during which in post-
Mongolian time these cities changed their location “moving” to other place. For example, 
Sauran in post-Mongolian time (Karatobe ancient settlement) has been built anew in 5 km to 
the west and Sauran ancient settlement of XIII-XVIII centuries corresponds to it. The similar 
situation and with Yangikent (Zhankent ancient settlement) dated by the first centuries –
beginning of XIII century, close to which, nearby, 2 km north-west the new Yangikent was 
constructed and to which corresponds Myntobe ancient settlement. 

If it so then Kumkala ancient settlement located in 10 m to the east can correspond 
to Dzhend of pre-Mongolian period. It is the place where it is necessary to conduct the 
archaeological researches.

The situation is slightly better when talking about the identification of Asanas city which 
has been crushed in 1219 by group of Dzhuchi. It has remained its name till now in the 
name of Asanas ancient settlement. 

In 1960 and 1961 the Khorezm expedition working under the direction of S.P. Tolstov was 
engaged in study of Asanas ancient settlement. Using the archaeological materials obtained 
at these works, S.P. Tolstov has convincingly proved that inhabitants of Ashanas the culture 
of which was homogeneous with the culture of native Oguz population of lower reaches 
Syr-Darya were local Oguzes.

Till now the city of Barchkent has not been localized precisely. There is an opinion that 
Kysh-kala or Kys-kala ancient settlement located in 30 km north-west of ruins of Asanas 
corresponds to it. Works on this ancient settlement are necessary as well as research of a 
huge massive of settlements, sites of ancient settlement, irrigational systems in valleys of 
old sources of Syr-Darya and, first of all, Zhanadarya and Inkardarya, and interfluve of Syr-
Darya and Amu-Darya connected among themselves with a section of the Great Silk Road 
connecting Urgench and Otrar. The remains of such large ancient settlements as Myrzaly, 
Bestam, Uygarak, Sarlytam-kala, Zangar-kala during their studying will provide important 
materials relating to the history of a civilization of Priaralye and Eurasia.
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Islamic Archaeology of Kazakhstan and Problem of Dzhend Localization 

D. Voyakin

Abstract

Recent archaeological researches conducted on several archaeological sites give possibility to collect vivid 
data related with such an important fields as penetration, strengthening, dissemination of Islam on the wide 
territory of Kazakhstan. Among these sites such as first Arabic fortress of 8 c. – kasr Bas; Otrar – first city on the 
way of Mongol invasion (well known as famous Otrar Catastrophy of 1219) as well as other sites of Otear oasis, 
where evidences of Arab raids are clear traceable; capital of Karluk dzhabgu – Kayalyk – where according with 
archaeological investigations and narrative sources several religions, such as Islam, Christianity, Buddhism, 
Manichean existed in tolerance. Within the border of this site Friday mosque, Buddhist and Manichean 
temple where excavated. Interesting results were achieved during investigations of capital and main cities of 
Oguz tribes – Dzhankent, Dzhuvara and Dzhend.

Dzhend city was very famous. Aral Sea was named as Dhend Sea, Kyzylkum Desert as Dzhend Desert, 
ancestor of Seldzhuk was buried in Dzhend. Important of this city was very high, it easily could be find in 
words of Khorezm ruler - khorezmshah Atsyz who named Dzhend as “Last stronghold of Islam in blustery sea 
of nomads”… 

Location of Dzhend – a large city which was mentioned in all written sources describing the Seldzhuk period 
in the history of Oguz tribes (IX-XI centuries) and the first period of the Mongolian conquering (XII-XIII 
centuries), - has been  searched for a long time. 

Various hypotheses about its location were suggested and only in 1946 the Soviet archeologist Tolstov S.P. 
has identified the Dzhan-kala ancient settlement with Dzhend. After publication of results of his research 
all the scientists who were engaged in processing of issues which are directly or indirectly connected with 
history of this well-known city even nowadays identify Dzhend with Dzhan-kala ancient settlement.

Dzhan-kala is located 115 km to the West-Southwest from a Kyzyl-orda, on the right coast of Zhanadarya, 
4 km from the basic channel, on its ancient lateral channel. The area of the ancient settlement is about 40 
hectares. 

In 2009 by the initiative of Kyzylorda regional State Administration of protection of monuments of history and 
culture the exploration of the ancient settlement has been resumed. Works on a monument were conducted 
by the Archaeological Expertise Company. 

Creation of a base package of the archaeological documentation of the site was the main objective of 
researches. According to the results of the conducted researches of 2009 the main conclusion can be done - 
there is no materials of pre-Mongolian period (9-12 centuries) at the ancient settlement which are invariable 
for Dzhend, a city which existed and actively participated in political and cultural life of the state of Oguz, 
Seldzhuks and Karakhanids long before occurrence of Mongols; there are no constructions of this period, 
there are no ceramic and metal wares which could be dated by 9-12 centuries. The lower date of existence of 
the site can be dated by not earlier than 14 century.  

Therefore the following question is quite obvious - whether the explored site represents the remains of 
Dzhend as it is considered to be, or this city should be identified with other monument? 

The conducted complex researches of 2009 demonstrate that on the basis of the obtained results of the 
analysis of a numismatic material, of ceramic complex, architecture, stratigraphy of the ancient settlement it 
can be said with a definite grain of confidence that the theory of identification of the ancient settlement of 
Dzhan-kala with the famous medieval city Dzhend is inconsistent.

Keywords: Kazakhstan, Islamic Archaeology, Recent archaeological achievements, Medieval Dzhend, Oguz 
tribes, Dzan-kala site



Oturum Başkanı 
Tahir Şahbazov (Doç.Dr.) 

Özgür Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.)
Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak 
Konsolosluk Arşivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği 

Seçil Dumantepe (Yrd. Doç. Dr.)
Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye Erol’un 
Eserlerinde Şehir

Handan Belli
Yahya Bey’in “Şâh u Gedâ” Mesnevisinde Edebî Mekân 
Olarak İstanbul ve Kahramanların Şehir Algısı

H. Harika Durgun (Yrd. Doç. Dr.)
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gözünden Manisa

Salih Yılmaz (Doç. Dr.)
Hive Hanlığı’nda Tarih Yazıcılığı ve Başlıca Temsilcileri

9. BÖLÜM





415

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları 
Olarak Konsolosluk Arşivleri: 
19. Yüzyıl Trabzon Örneği

Özgür Yılmaz

Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş
1960’lı yıllardan itibaren şehir tarihi özellikle Batı’da sosyal tarih araştırmalarının bir 
parçası olarak önemli bir çalışma sahası haline gelmiştir. Fakat buna karşın Türkiye’de 
sosyal tarih araştırmalarının oldukça yakın bir zamanda gelişen bir araştırma alanı olduğu 
düşünüldüğünde şehir tarihi araştırmalarının da yeni gelişen bir disiplin olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda, gerek yerli gerekse de yabancı araştırmacılar tarafından yapılan Osmanlı şehir 
tarihi çalışmalarının da incelenen döneme ve özellikle de bu dönemin kaynaklarına göre 
şekillendiği görülmektedir. Türkiye’de akademik câmiadaki yapılan şehir tarihi çalışmaları 
büyük oranda yerli arşiv malzemesi olan tahrirler, şer’iyye sicilleri ve temettuat sayımları gibi 
kaynaklar üzerinden hazırlanmıştır. Bu çalışmalar klasik dönem için tahrirler ve büyük oranda 
şer’iye sicillerine dayanırken özellikle 19. yüzyılda bu kaynaklara ilave edebileceğimiz yeni 
yeni kaynaklar ortaya çıktı. Tanzimat Dönemi şehir tarihleri için nüfus sayımları, temettuat 
tahrirleri ve Tanzimat sisteminin ortaya çıkardığı yeni bürokrasinin bir sonucu olan resmi 
yazışmalar şehir ve bölge tarihleri açısından yeni ve zengin bir yerli kaynak ortaya çıkardı. Bu 
kaynakların yanında gerek akademik gerekse de popüler nitelikli olarak yapılan çalışmalar 
ile Türkiye’de bu saydığımız kaynakları destekler mahiyette seyahatnamelerin de bir yerel 
tarih kaynağı olarak ilave edildiği söylenebilir. Seyahatnameler şehir hayatına ilişkin olarak 
resmi belgelerde bulamadığımız pek çok ayrıntıyı barındırmaları nedeniyle bu kaynaklardaki 
pek çok boşluğu dolduran zengin kaynaklardır.1 Şehir tarihinin yabancı kaynakları elbette 
sadece seyahatnameler ile sınırlı değildir. Hazırlanışları, devamlılıkları ve içerikleri açısından 
seyahatnameler ile mukayese edilemeyecek bir zenginliğe sahip olan bir diğer kaynak 
çeşidi de konsolosluk raporlarıdır. 2 

Bilindiği gibi ilk izlerini antik dönemlerde gördüğümüz konsolosluk kurumu tarih içinde 
önemli değişiklikler geçirmiştir. Konsolosluk asıl şeklini Ortaçağ’da kazanmaya başlamış ve 
İtalyan şehir devletlerinin deniz aşırı faaliyetleri ve özellikle de Haçlı Seferleri sonrasında 
daha kurumsal bir karaktere bürünmüştür. Bilhassa 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’da 
Coğrafi Keşifler ile monarşilerin güçlenmesi, şehirlerin gelişimi, ticaretin ve üretimin 

1 Özgür Yılmaz, “Osmanlı Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değeri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 
XXVIII (2013), s. 587-614.

2 Bülent Özdemir, Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850, The Isis Press, İstanbul 2003, s. 
13-18.
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artması sonucunda konsolosluk kurumu bu yeni düzen içinde daha önemli hale geldi.3 
Konsolosluk kurumunun gelişiminde 18. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyılda en üst düzeye 
çıkan uluslararası ekonomik rekabetin de mühim bir etkisi oldu. Bu yeni dönemde konsolos 
sadece ticarî meselelerin değil, temsilcisi olduğu ülkenin politikalarının da takipçisi haline 
geldi.4 Böylece konsolosluklar siyasî, ticarî ve adlî olmak üzere üç alanda hizmet eden bir 
memuriyet özelliği kazandırıldı. 5 Bu tarihsel değişim sürecinin oldukça iyi bir şekilde 
incelenebileceği bir coğrafyada yer alan Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli limanlarında 
oldukça erken dönemlerden itibaren konsolosalar bulunmaktaydı. Klasik dönemde İzmir, 
İskenderiye ve Halep gibi önemli ticaret merkezlerini gördüğümüz bu kurumların tüm 
imparatorluk coğrafyasında yayılmaları 19. yüzyılın ilk yarısında büyük bir ivme kazandı. 
Bunda Osmanlılar ile Avrupa devletleri arasında yapılan antlaşmalar ve dönemin politik ve 
ekonomik gelişmeleri birinci derecede rol oynamıştır. Bu bakımdan başta İngiltere, Rusya ve 
Fransa olmak üzere pek çok ülke imparatorluğun değişik yerlerinde etkili bir konsolosluk ağı 
tesis etti. 

Bu kurumların bırakmış oldukları yazışmaların özellikle 19. yüzyıl bölge veya şehir tarihi 
çalışmaları için çok daha önemli birer kaynak olduklarını özellikle belirtmek gerekir. Zira 19. 
yüzyılın ticarî, politik ve askerî yayılması için önemli kurumlar haline gelen konsoloslukların 
yazışmaları da bu misyon çerçevesinde daha da zenginleşti. Konsoloslar adeta bir gazeteci 
gibi görev mahallinde vuku bulan her türlü gelişmeyi rapor etmişlerdir. Diğer bir ifade ile 
bu raporlar yerli kaynaklarda bulamadığımız önemli ayrıntıları da yansıtırlar. Bu bakımdan 
günümüz araştırmacısının her konu ile ilgili olarak bu kaynaklarda bulacağı pek çok bilgi 
vardır. Özellikle de iktisadî konularda konsolosların her yıl hazırlamış oldukları senelik ticaret 
ve denizcilik raporları şehirlerin ticareti, yani ithalat ihracat potansiyelleri, yerel üretim 
ilişkileri, tarımı ve bunun gibi iktisadi yapıyı etkileyen her konu hakkında bilgiler vermekte ve 
iktisat tarihi için önemli kaynaklar olmaktadırlar. Osmanlı Devleti’nde ticaret istatistiklerinin 
oldukça geç bir dönemde tutulmaya başlandığı hatırlanacak olursa bu ticaret ve denizcilik 
raporlarının mikro ölçekte şehirler ve bölgeler genel olarak da Osmanlı iktisat tarihi için 
kıymetleri daha da artar.6 Bu durumda yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi konsolosluk 
kaynaklarının yerli arşiv kaynakları, seyahatnameler ve eğer mevcut ise diğer konsolosluk 
raporları ile bir arada kullanılması bölge/şehir tarihleri açısından önemli bir zenginlik ortaya 
çıkarmaktadır. Lakin sahip oldukları bu zenginliğe karşın konsolosluk kaynakları üzerinde 
Türkiye’de en azından bölge veya şehirlere göre bir envanter çalışmasının hazırlanmadığı 
görülmektedir. Bu konuda Samsun örneğinde yapmış olduğumuz bir çalışma7 özellikle 
Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde yer alan tasnif ve belgelerin önemini ortaya koyduğu 

3 Gérard Le Bouëdec- Jörg Ulbert, La fonction consulaire à l’époque moderne: L’Affirmation d’une institution économique 
et politique (1500-1800), PU,  Rennes 200; Georges Salles, L’institution des consulats: son origine, son développement au 
moyen-âge, chez les différents peuples, E. Leroux, Paris 1898.

4 M. Tayyib Gökbilgin, “Konsolos”, İA, c. VI, MEB, İstanbul 1985, s. 836-840; Ali İbrahim Savaş, “Konsolos”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi, c. XXVI, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ankara 2002, s. 178-180. 

5 Bu konuda bkz. Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları İngiliz Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngi-
liz Konsoloslukları (1580-1900), İletişim Yayınları,  İstanbul 2004.

6 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı İktisad Tarihi Bakımından Konsolosluk Raporlarının Ehemmiyet ve Kıymeti”, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 11-12 (1983),  s. 151-166; Bu konuda örnek bir 
çalışma için bkz. M. Murat Baskıcı, 1800-1914 Yıllarında Anadolu’da İktisadi Değişim, Turhan Kitabevi, Ankara 2005. 

7 Özgür Yılmaz, “Samsun-Canik Tarihi Açısından Fransız Arşiv Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme”, III. Uluslararası Canik 
Sempozyumu: “Samsun – Canik ve Değerleri (24 – 26 Ekim 2013).(Yayınlanmamış Sempozyum Bildirisi).
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gibi bu kaynaklar üzerinden hazırlamış olduğumuz çalışmalar da konsolosluk raporlarının 
şehir, bölge veya belirli dönemler için yapılacak çalışmalara ne derece katkı yaptığını 
göstermiştir.8 Bu bakımdan Osmanlı şehirleri açısından yurtdışındaki değişik arşivlerde 
bulunan kaynakların en azından bir tespiti ve içerik olarak kısa bir değerlendirilmesi şehir 
tarihi çalışmalarının daha da zenginleştirilmesi açısından öncelikle yapılması gereken bir ön 
çalışmadır. 

Bu ön çalışmanın sınırları bazen araştırmacılar için girişilmeyecek kadar geniş olabilir. Çünkü 
her bir şehrin bu kaynaklara aynı derecede sahip olduğunu söylemek zordur. Bir İzmir, Halep, 
İskenderiye veya Selanik gibi konsolosluk kurumu ile oldukça erken bir dönemde tanışan 
şehirler için çok zengin bir kaynak vardır ve bu kaynaklar tek bir arşivde de yer almazlar. 
Mesela Fransa örneğinde inceleyecek olursak, bu şehirler için Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône, Archives de la Chambre de commerce de Marseille, Archives Nationale 
ve Archives du ministère des Affaires étrangères gibi değişik arşivlerde pek çok yazışmaya 
ulaşmak mümkündür. Fakat 19. yüzyılın başlarında kurulan konsoloslukları barındıran 
şehirler için iş biraz daha kolaydır. Zira bu dönemde çıkarılan kararnameler ile Fransız 
konsoloslukları doğrudan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı birer birime dönüştürülmüşlerdir. Bu 
bakımdan 1800’lerden itibaren Archives du ministère des Affaires étrangères yani Dışişleri 
Bakanlığı Arşivi başvurulabilecek en zengin arşiv haline gelir. Konumuz itibarı ile Trabzon ile 
ilgili en zengin kaynakların bulunduğu arşiv de bu arşivin Paris ve Nantes’daki merkezleridir. 
Bu çalışmada öncelikle Trabzon’daki Fransız konsolosluğunun kuruluş süreci hakkında 
kısa bir bilgiden sonra bu iki arşiv merkezinde yer alan tasnifler ve dosyalar hakkında 
bilgiler verilmeye ve bu belgelerin kaynak değerleri üzerinde değerlendirmeler yapılmaya 
çalışılacaktır. Trabzon’daki Fransız konsolosluğu 150 yıla yakın bir süre açık kaldığı ve buna 
paralel olarak çok zengin kaynaklar bıraktığı için bu kaynakları Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi olarak iki kısma ayırmak mümkündür. Fakat Osmanlı döneminin de oldukça geniş 
olmasından hareketle, tasniflerin tümünü özetlesek de burada sadece Tanzimat Dönemi’ne 
ilişkin belgeler üzerinden bir değerlendirme yapmakla yetineceğiz. 

1) Trabzon’da Fransız Konsolosluğu ve Arşivleri
Elbette Trabzon’da bir Fransız diplomatik temsilciliğinin açılma sürecini Osmanlı-Fransız 
ilişkilerinden bağımsız inceleyemeyiz. Bu bakımdan 1803 senesinde açılan bu konsolosluğun 
kuruluşu da Osmanlı-Fransız ilişkilerinde, Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesinin yaratmış olduğu 
kriz ortamını ortadan kaldıran 1802 Paris Antlaşması’nın önemli bir etkisi olduğunu belirtmek 
gerekir. Gerek Fransız İhtilali gerekse de Mısır’ın işgali Osmanlı-Fransız ticaretine de bir darbe 
olmuştu. Bu nedenle 1802 antlaşmasıyla Fransızlar hem eski yoğun ticari ilişkileri ihya etmek 
hem de Fransız ürünlerine yeni bir pazar olarak Karadeniz’de serbest ticaret hakkı elde etmek 
istemişlerdi. Bu antlaşmanın 2. ve 3. maddeleriyle Fransa Karadeniz’in değişik noktalarına 
konsolosluklar kurma hakkı elde etti.9 Bu karar doğrultusunda 21 Eylül 1802 yılında çıkan 

8  Özgür Yılmaz, “Samsun’da Fransız Konsolosluğunun Kurulması ve Fransız Arşiv Belgelerine Göre Şehrin Durumu”, Kara-
deniz İncelemeleri Dergisi, 16 (2014), s. 57-87; Özgür Yılmaz, “20. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı: Fransız Konsolosu 
H. de Cortanze’nin Raporlarına Göre”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Samsun, c. I, ed. Osman Köse, Canik Be-
lediyesi Kültür Yay., Ankara 2013, s. 181-193; Özgür Yılmaz, “An Italian Physician in the Caucasian Migration of 1864: The 
Mission of Dr. Barozzi in Trabzon and Samsun”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIV/28 (2014), s. 5-44; Özgür 
Yılmaz, “1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor”, Mavi Atlas, 3 (2014), s. 132-155.

9  İsmail Soysal, Fransız İhtilâli ve Türk Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789-1802), TTK, Ankara 1999, s. 332-334.
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bir karar ile Sinop’ta genel bir konsolosluk(komiserlik) ve buna bağlı olarak Trabzon ve 
Ereğli’de birer alt komiserlik kuruldu. Sinop’a konsolos olarak atanan Pascal Fourcade 1803 
güzünde Sinop’taki konsolosluk görevine başladı. Fourcade ile birlikte Dupré Trabzon’a; 
Allier de Ereğli’ye komiser yardımcısı olarak tayin edildiler. Bu şekilde Güney Karadeniz’in 
tamamında bir Fransız temsilcilik ağı oluşturulmuş oldu. Fakat Allier’nin Ereğli’deki görevi 
çok uzun sürmedi ve Allier neredeyse tutuklu olarak kaldığı Ereğli’den 1803’ün Aralık’ında 
ilk Rus gemisi ile İstanbul’a kaçtı.  Dupré de eyalet merkezi olan Trabzon’da uzun süre kabul 
görmeyi bekledi. Fourcade ise zaman zaman Rus meslektaşı Konuchenko’nun entrikaları 
ve Anadolu’daki siyasi gelişmeler nedeniyle zor durumda kaldığı Sinop’ta 1809 yılına kadar 
ikamet etti. 10  Çok geçmeden 1812 yılında çıkarılan bir kararname ile Sinop ve Ereğli’deki 
konsolosluklar kapatıldı. Böylece Trabzon’da iyi bir şekilde karşılanmasa da Dupré şehirde 
150 yıla yakın bir süre açık kalacak kurumun temellerini atmış ve bölgedeki tek Fransız görevli 
olarak kalmıştır.11 Tüm bu süreci bizzat konsolosların yazmış oldukları raporlar üzerinden 
incelemek mümkündür. Bu raporlar sadece Fransa’nın Karadeniz’de yerleşme çabalarına ışık 
tutmaz; aksine çok geniş sorumluluklar ile görevlendirilen konsolosların görev mahalleri 
ile ilgili her türlü gözlemlerini yansıtır. Öyle ki Karadeniz’in değişik limanlarına atanan bu 
konsolosların en önemli görevleri Fransa’nın çıkarlarını ve Fransız ticaretini korumaktı. Bu 
itibarla Napolyon bu görevlilere özel bir ilgi gösteriyordu. Konsolosların askeri, diplomatik 
ve denizcilikle ilgili aracı bir rolleri de bulunuyordu. Konsoloslar Karadeniz’in Anadolu 
sahillerinde Rusya’nın faaliyetlerini, burada Çapanoğulları ile Canikliler arasındaki mücadeleyi 
gözetleyeceklerdi. Trabzon’daki konsolos Dupré ise, özellikle Karadeniz’in kuzey doğusu, 
Gürcistan, Erzurum, Kars ve İran’daki gelişmeleri takip edecekti.12 Bu misyon çerçevesinde 
konsolosların sadece Trabzon’da gelişen olayları değil bölgedeki önemli gelişmeleri de 
gözlemledikleri görülmektedir. Yazışmaların içeriğini ve zenginliğini daha ilerde ayrıntılı bir 
şekilde inceleyeceğiz. Şimdi burada Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nin Paris ve Nantes’da yer alan 
merkezlerindeki Trabzon tasnifleri hakkında bilgi verelim.

a) Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (CADC)
Bu arşiv Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın merkez arşividir. 19. yüzyılın ortalarından beri Dışişleri 
Bakanlığı’na ev sahipliği yapan “Quai d’Orsay” çok yakın bir zaman kadar bakanlığın arşivini 
de ihtiva etmekteydi. Lakin 2010 yılında arşivin Paris’teki merkezi La Courneuve’deki 
merkeze taşınmıştır. Bu arşivde Trabzon ile ilgili olarak değişik tasniflerde farklı belgeler 
bulmak mümkün olduğu gibi biz burada iki ana tasniften bahsedeceğiz. İlk olarak karşımıza 
çıkan “Correspondance consulaire et commerciale, 1793-1901” yani konsolosluk ve ticari 
yazışmaları içeren tasniftir. Fransa’nın yurtdışındaki konsoloslukları 1793 senesine kadar 
Deniz Bakanlığı’na bağlıydı. 14 Şubat 1793’te çıkarına bir kararname ile bu konsolosluklar 

10 Fourcade’ın konsolosluğu hakkında bkz. Özgür Yılmaz, “19. Yüzyılın Başlarında Sinop’ta Bir Fransız: Pascal Fourcade’ın 
Sinop Konsolosluğu (1803-1809)”, Cahiers balkaniques, 42 ( 2014), s. 223-268.

11 Dupré’nin konsolosluğu hakkında bkz. Özgür Yılmaz, “A Levantine of Trabzon in the Early 19th Century: Pierre Dupré and 
the French Consulate of Trabzon (1803-1820), The Levantines: Commerce and Diplomacy, 1st International Conference, 
İstanbul, 3-5/11/2014 (Yayınlanmamış Sempozyum Bildirisi).

12  Faruk Bilici, “La France et la mer Noire sous le Consulat et l’Empire : « la porte du harem ouverte », Méditerranée, Moyen-
Orient : deux siècles de relations internationales, recherches en hommages à Jacques Thobie (dir. W. Arbid, S. Jançal, J.-D 
Mizrahi, S. Saul), L’Harmattan, Paris 2003, s. 58-59.
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Dışişleri Bakanlığı’na bağlandı.13 Bundan dolayı konsoloslukların yapmış oldukları 
yazışmaların 1793 yılı öncesi için araştırmacıların Archives nationales’deki Denizcilik 
tasnifine; 1793 yılı sonrası için ise Archives diplomatiques’e yani Dışişleri Arşivleri’ne bakması 
gerekmektedir.14 Correspondance consulaire et commerciale tasnifi altında konsoloslukların 
bulunduğu şehirlerin adı altında kronolojik olarak tasnif edilmiş dosyalar yer almaktadır. Bu 
tasnifte Trabzon’a ait 1801-1901 yıllarını kapsayan 13 dosya bulunmaktadır.15 Bunların hangi 
dönemleri içerdiğini aşağıdaki tablodan görmek mümkündür:

Correspondance consulaire et commerciale
Cilt İlgili Olduğu Yıllar Cilt İlgili Olduğu Yıllar
1 1801-1811 8 1864-1871
2 1812-1824 9 1872-1882
3 1825-1835 10 1883-1893
4 1836-1841 11 1894-1896
5 1842-1846 12 1897-1900 (Haziran)
6 1847-1854 13 1900 (Haziran)-1901
7 1855-1863

Kaynak: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Trebizonde.pdf  

Bu dosyaların çalışmamızın sınırları içinde yer alanlarına biraz daha yakından bakıldığında 
ilk iki dosyanın, yani 1820’ye kadar Trabzon’da kalan Dupré’nin konsolosluk dönemine ilişkin 
dosyaların kronolojik olarak ciltlenmiş belgeler olarak araştırmacıya sunuldukları, 3. ve 8-13. 
dosyaların ise mikrofilme dönüştürülmek suretiyle incelenebileceği görülmektedir. Bu 
bakımdan içerik olarak değerlendirildiğinde mikrofilmlerden daha zor bir şekilde istifade 
edildiğini belirtmek gerekir. Tabloda da görüldüğü gibi bazı dosyalar daha geniş dönemleri 
içermektedirler. Aynı şekilde ihtiva ettiği varak sayısı da geniş olmaktadır. Burada belirtmeden 
geçemeyeceğimiz bir diğer nokta da 1830’lu yıllardan itibaren belgelerin sol taraflarında 
belgelerin içeriğini özetleyen derkenarların ilave edilmiş olduğudur. Bu da araştırmacılara 
hızlı bir şekilde belgelerin içeriğini anlama fırsatı vermektedir. Belgelerin niteliği açısından 
bakıldığında ise bu belgeler Dışişleri’nin “Direction Commerciale”  yani Ticarî Bölüm kısmına 
gönderildiği için büyük oranda ticarî ve bununla bağlantılı meseleler ile ilgili yazışmaları 
ihtiva etmektedir. Fakat bunların yanında Fransa’nın çıkarlarını etkileyecek herhangi bir 
siyasî veya askerî bir gelişmenin de ayrıntılarını da bu tasnif altındaki yazışmalarda bulmak 
mümkündür. 

Bu arşivde yararlandığımız diğer bir tasnif de “Correspondance politique des Consuls” tasnifidir. 
Bir önceki tasnifte de gördüğümüz gibi 1793 yılına kadar konsolosların yapmış olduğu politik 
yazışmalar da Archives nationale’de muhafaza edilmektedir. 1793’ten konsoloslukların 
Dışişleri Bakanlığı’na bağlandığı 1825’e kadar Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde bir arada ayrı 
bir tasnif olarak saklanmaktadır. Fakat 1825’te Dışişleri Bakanlığı’nın yeniden organize 

13 Anne Mézin, Les consuls de France au siècle des lumières (1715-1792), Ministère des affaires étrangères. Direction des 
archives et de la documentation, Paris 1997, s. 18.

14  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/spip.php?page=article_imprim&id_article=22760 (2/2/2015)

15  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Trebizonde.pdf(2/2/2015)
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edilmesi sürecinde siyasî ve ticarî meseleler birbirinden ayrıldı ve dolayısıyla politik ve ticari 
iki ayrı arşiv tasnifi ortaya çıktı.  Bu tasnif ilki 1826-1870; ikincisi de 1870-1896 yılları arasını 
kapsayan kısımlardan oluşmaktadır. Bu tasnifin oluşturulmasında öncelikle konsoloslukların 
bağlı olduğu elçilik veya orta elçiliklere göre bir sınıflandırma yapılırken 1830’da itibaren 
elçilik veya orta elçiliğe bağlı olan konsolosluklardan gelen belgelerin kronolojik olarak 
konsolosluklara göre tasnif edildiği bir sistem benimsenmiştir.16 Bu değişimi Trabzon ile 
ilgili tasniflerde de görmek mümkündür. “Correspondance Politique des Consuls 1826-1870 
Turquie” tasnifinde yer alan “consulat divers” kısmındaki ilk 12 dosya içlerinde Trabzon’un da 
yer aldığı değişik konsolosluklardan gelen yazışmaların bir arada tasnif edildiği dosyalardır.17 
1841 ile 1847 arasındaki yazışmalar da “Erzeroum” tasnifi içindedir. Bunun dışında bu tasnifte 
1848’den başlayan ve 1895’e kadar giden altı müstakil “Trébizonde” dosyası bulunmaktadır.18 

Correspondance Politique des Consuls

Cilt İlgili Olduğu Yıllar Cilt İlgili Olduğu Yıllar

Consulat divers, 1-12 1826-1840 3 1860-1866

Erzeroum, 1-2 1841-1847 4 1867-1877

1 1848-1854 5 1878-1882

2 1855-1859 6 1883-1895

Kaynak: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CPC-Turquie-1826-1870.pdf. 

Bu dosyaların tümü mikrofilm olarak araştırmacılara sunulmuştur. Başlığından da anlaşılacağı 
gibi bu tasnif daha çok siyasi meseleler ile ilgili evraklara tahsis edilmiştir. Bu bağlamda 
konsoloslar siyasî içerikli yazıları Dışişleri Bakanlığı’nın “Direction politique” yani, siyasî 
bürosuna göndermektedirler. Fakat bu ayrıma karşın Trabzon’daki Fransız konsolosluğunun 
ilk dönemlerine ilişkin siyasî ve ticarî raporların Correspondance consulaire et commerciale 
tasnifinde karışık olarak bulunduklarını belirtmek gerekir. Öyle ki ilk Fransız konsolosu 
Dupré “siyasi raportör” olarak 1811’den itibaren bu tasnifte rastladığımız “Bulletin Politique et 
militaire de Trébizonde” adlı siyasî ve askerî raporlar hazırlamaya başlamıştı.19  Bu raporlarda 
Dupré, Osmanlı-Rus Savaşı’na dair gelişmeleri, Trabzon’daki âyanlar arasındaki çatışmaları 
ve Osmanlı-Rus ve İran sınırındaki hadiselerden de bahsetmekteydi. Bu bakımdan Dupré’nin 
raporları tüm Trabzon Eyaleti dışında tüm bölge hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 

Fransız konsolosların ticaret yapma yetkisi olmadığı ve görev bölgelerindeki gelişmeleri 
düzenli olarak ilgili makamlara gönderen birer memur gibi görev yaptıkları ve 19. 
yüzyılın ikinci yarısında da konsolosların siyasi meselelere daha fazla müdahil olduğu 
düşünüldüğünde bu tasnifte yer alan belgelerin daha da çeşitlendiğini söyleyebiliriz. Hatta 
zamanla belirli konular hakkında ayrı tasniflerin de ortaya çıktığı görülmektedir. Genel 

16  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CPC-Introduction.pdf(2/2/2015)

17  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CPC-Turquie-1826-1870.pdf. (2/2/2015)

18 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CPC-Turquie-1826-1870.pdf. (2/2/2015) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
IMG/pdf/CPC-Turquie-1871-1896.pdf (18/04/2012)

19  Dupré’nin bu raporlarının ilki 10 Eylül 1811 tarihlidir. Bkz. AMAE, CADC, CCC, Trébizonde, 1, “Bulletin Politique et militaire 
de Trébizonde”.
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olarak La Courneuve’deki arşiv merkezinde Trabzon ile ilgili başlıca tasnifler bu şekildedir. 
Elbette değişik başka tasnifler altında Trabzon ile ilgili belgeler de yer almaktadır. Mesela 
“Correspondance politique et commerciale, Nouvelle Série, Turquie, 481” gibi Trazon ile ilgili 
dosyalara rastlamak mümkündür. Fakat büyük oranda yukarıda saydığımız ana tasniflerin 
kopyaları niteliğinde belgeleri ihtiva etmektedirler. 

b) Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN)
Paris’teki merkezde yer alan bu sınırlı kaynakların yanında Trabzon ile ilgili olarak en 
zengin tasnif ve kaynakları bulabileceğimiz arşiv Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nin Nantes’da 
bulunan “Centre des Archives diplomatiques de Nantes(CADN)” arşividir. 1987 yılında açılan 
bu arşiv elçilik, konsolosluk, Fransa’nın yurtdışındaki kültürel kurumları ve yine Fransa’nın 
uluslararası organizasyon ve komisyonlarının; Fransa’nın Fas ve Tunus’taki protektora ve 
Suriye ve Lübnan’daki manda idaresine ait arşivlerinin muhafaza edildiği merkezdir. Bunun 
yanında bu arşivde merkezî idare arşivinin bazı fonları da yer almaktadır.20 Bu arşivde yer 
alan «Archives des postes diplomatiques, consulaires, culturels et de coopération » adlı tasnif 
Trabzon ile ilgili olarak en zengin kaynakları ihtiva eden tasniftir. Öncelikle bu tasnifte yer 
alan ve 16. yüzyıldan 1918’e kadarki döneme ilişkin iki binden fazla karton ve dosyanın yer 
aldığı “Constantinople, Ambassade” dosyasına bir göz atalım.21 

Constantinople, Ambassade tasnifi de kendi içinde Série A, Série B, SérieC, Série D ve 
Série E olarak beş kısma ayrılmıştır. Bunlardan Série A veya “Saint Priest” tasnifi de denilen 
ilk kısmında 271 dosya yer almaktadır. Kronolojik olarak 1528-1820 yılları arasındaki 
yazışmaları içermektedir. Série B tasnifi ise 1867-1830 yılları arasında İstanbul’daki Fransız 
elçilerin yazışmalarını; Série C ise elçilik ile Fransız Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan 
karşılıklı yazışmaları içerir. Bu tasnifin konumuz açısından asıl önemli kısmı ise Série D 
tasnifidir. Bu tasnife “Correspondance consulaire” veya “Correspondance avec les Echelles” 
de denilmektedir. Bu tasnif konsolosluklar esas alınarak oluşturulmuştur ve 18. yüzyıldan 
1914’e kadar olan yazışmaları içermektedir. 

Bu tasnifte Trabzon ile alakalı olarak “Correspondance avec le poste de Trébizonde” başlığı 
altındaki bu dosyalar diğer bir açıdan bakıldığında La Courneuve’de yer alan politique ve 
consulaire et commerciale yazışmaları ve doğrudan bakanlığa gönderilmeyerek elçiliğe 
gönderilen yazışmaları barındırmaları itibarı ile oldukça önemlidirler. Ayrıca bu belgelerin 
kopya suretleri olmaları nedeniyle La Courneuve’deki mikrofilmler ile mukayese edildiğinde 
çok daha rahat bir kullanıma sahiptirler. Bu tasnifte 1803-1914 yılları arasını kapsayan 
15 karton yani dosya bulunmaktadır. Bunlardan sadece ikincisi mikrofilm şeklinde 
araştırmacılara sunulmaktadır. Bu dosyaların kapsadıkları dönemler şu şekildedir: 

20  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/archives-
diplomatiques/lieux-de-conservation/nantes/article/centre-des-archives-diplomatiques

21  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Egfpostes2005-LZ.pdf (18/04/2012)
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Correspondance avec le poste de Trébizonde

Cilt İlgili Olduğu Yıllar Cilt İlgili Olduğu Yıllar

1 Mart 1803-Haziran 1806 9 1863-1867

2 Aralık 1814-Ağustos 1825 10 1868-1875

3 Şubat 1826-1837 11 1876-1880

4 1838-1843 12 1881-1886

5 1844-1847 13 1887-1892

6 1848-1852 14 1893-1899

7 1853-1856 15 1899-1917

8 1857-1862

Kaynak: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Egfpostes2005-LZ.pdf

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu tasnif La Courneuve’deki dosyaları destekler mahiyettedir. 
Hatta bazı konular hakkında daha detaylı yazışmaları da burada bulabilmekteyiz. Tıpkı 
genel konsolosluklara bağlı olan alt birimlerinin bu üs birimleri ile yazışmaları gibi genel 
konsolosluklar da doğrudan elçilik ile yazışmaktaydı. Bu bakımdan aynı vesikaların birden 
çok birime gönderildiği de görülmektedir. Bu dosyalarda elçilikten gelen genelgeler ve bu 
genelgeler doğrultusunda konsolosların faaliyetlerine dair belgeler de yer almaktadır. Ayrıca 
burada herhangi bir konu sınırlandırması da söz konusu değildir. Ticarî meseleler, politik ve 
askeri gelişmeler, konsolosluk bölgesindeki vuku bulan önemli bir gelişme gibi pek çok 
değişik konunun belgelerine rastlamak mümkündür. Elbette bu belgelerin yoğunluğu 
zamanın şartlarına göre değişmektedir. Mesela Kırım Savaşı döneminde konsolosların 
yazışmaları büyük oranda Trabzon üzerinden cereyan eden asker ve iaşe naklî gibi askerî 
konulara ayrılmış durumdadır. Veya Trabzon’da yüzyılın ilk otuz yılında büyük bir kargaşa 
yaratan âyan-iktidar mücadelesi de konsolosların takip ettikleri önemli bir konu olmuştur. 

 “Archives des postes” başlığı altında konumuzu ilgilendiren bir diğer tasnif de Trabzon’daki 
Fransız Konsolosluğu’nun arşivi konumunda olan “Archives des postes, Trébizonde” tasnifidir. 
22 Yukarıda saydıklarımız içinde en zengin olan tasnif de bu tasniftir. Bu tasnifte 107 karton 
yani dosya yer almaktadır. Fakat belge çeşitliliği açısından bakıldığında çok değişik belgelerin 
bu tasnifte konularına göre ayrıldığı görülmektedir.  Zaman aralığı olarak bakıldığında ise 
Fransız Devrim Takvimi’ne göre XI. yıldan yani 1803’ten konsolosluğun kapandığı 1947 yılına 
kadarki konsolosluğun iç ve dış bürokrasisi hakkında belgeleri ihtiva etmektedir. Bunlar 
içinde daha önce gördüğümüz tasniflerdeki belgelerinin suretlerinin tutulduğu giden 
dosyaları da bulunmaktadır. Bu bakımdan kronolojik olarak belgelerin takibini bu kayıtlar 
üzerinden de görmek mümkündür. “Correspondance départ” adı altında gördüğümüz bu 
dosyalar tasnifte yer alan 2-16 numaralı dosyalar altında 1805-1843 arasında konsolosluktan 
giden evrakların kayıtlarını ihtiva eder. Aynı şekilde 20. ve  47. dosyalar da 1840-1857 yılları 
arasında konsolosluğun yazışmalarını gösterir.23 Bunun yanında Trabzon’daki resmi otoriteler 

22  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Egfpostes2005-LZ.pdf (18/04/2012)

23  31-42. dosyalar da 1859-1908 yılları arasını kapsayan ve konsolosluk ile elçilik arasında yapılan yazışmaların suretlerini 
içerir. 
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veya diğer Fransız makamları ile yapılan yazışmalar da ayrı bir tasniftedir. Zamanla Trabzon 
kendisine bağlı konsolosluk birimleri olan bir diplomatik merkeze dönüştüğü için bu tasnif 
içinde Trabzon’daki konsolosluklar ile bu bağlı alt birimler arasında yapılan yazışmalar 
da yer almaktadır. Zamanla Erzurum, Samsun, Sivas ve Giresun’da konsolosluk birimleri 
açıldığı için buralar ile yapılan yazışmaları içeren dosyalar da vardır. Fakat bu dosyalar büyük 
oranda yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına ilişkin kaynaklardır. Bu itibarla bu dosyalar 
ilgili şehirler açısından da önemli kaynaklardır. Her ne kadar burada yer alan 107 dosyayı 
tek tek tanıtamasak da en azından bunların; elçilik ile veya bağlı konsolosluklar ile yapılan 
yazışmalar, Fransız himayesi altında konsolosluk bölgesinde açılan Fransız dini veya eğitim 
kurumları, “Question commerciales” başlığı altında ticaretle ilgili zengin rapor ve istatistikler, 
“Chancellerie” yani kançılarya adı altında konsolosluk içindeki hukuki prosedürüne ilişkin 
yazışmaları içerdiğini söyleyebiliriz. İhtiva ettiği on binlerce yazışma itibarı ile bu tasnif 
Trabzon için gerçek bir hazine niteliğindedir. Fakat pek çok dosyanın daha evvel gördüğümüz 
tasniflerden ayrı olarak dağınık bir şekilde belgeleri kapsadığını da belirtmek gerekir. 

2) Şehir Tarihinin Kaynakları Olarak Konsolos Raporları 
Trabzon örneğinde kısa bir envanter çalışması olarak incelemeye çalıştığımız konsolosluk 
arşivlerinin sahip olduğu bu kronolojik genişlik ve zenginliğe karşın ülkemizde yapılan şehir 
ve bölge tarihi çalışmaları için yeterince keşfedilmiş olduğunuz söylemek için epey daha bir 
zaman ve çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Giriş bölümünde de değindiğimiz gibi yerli 
tarihçilik henüz şehir monografileri için yerli arşiv kaynaklarının dışına yeterince çıkabilmiş 
değildir. Elbette Osmanlı şehirleri için konsolosluk kaynaklarının kullanıldığı güzel çalışmalar 
mevcuttur; fakat bunlar büyük oradan yurtdışındaki üniversitelerde yapılmış çalışmalardır. 
Bu konuda Necmi Ülker’in İzmir hakkındaki çalışması Osmanlı arşiv kaynaklarının yanında 
Fransız ve İngiliz arşiv kaynaklarını kullanması ve yurtdışında hazırlanan bir çalışma olması 
itibarı ile ilk akla gelen örneklerden biridir.24 Bu konuda verebileceğimiz bir diğer örnek 
de Meropi Anastassiadou’nun Selanik üzerine hazırladığı eserdir. Anastassiadou her ne 
kadar bir Osmanlı şehrini Osmanlı arşiv kaynağı olarak sadece vakıf defterleri ve şer’iyye 
sicillerinden incelese de, zengin Fransız konsolosluk arşivleri, Alliance Israélite Universelle 
Arşivi, yerel basın, salnameler ve Lazarist arşivlerinden hazırladığı bu çalışma Selanik 
gibi bir merkez örneğinde gerçek bir Tanzimat şehrinin sahip olduğu tarihsel zenginliği 
yansıtmasına güzel bir örnektir.25 Yine Selanik örneğinde Bülent Özdemir’in çalışması da 
büyük oranda İngiliz konsolosu Blunt’un raporlarına dayanması itibarıyla farklı bir örnektir. 
Bu konuda Trabzon örneğinde güzel bir çalışma oldukça erken bir dönemde A. Üner 
Turgay tarafından yapılmıştı. A. Üner Turgay’ın 19. yüzyıl Trabzon’u hakkında hazırladığı 
çalışma her ne kadar ticaret merkezli bir şehir ve bölge tarihi incelemesi olsa da Osmanlı 
arşiv kaynaklarının yanında büyük oranda İngiliz konsolosluk raporlarından bu dönemde 
uluslararası bir ticaret merkezi olan Trabzon’un 1900’lere kadar olan dönüşüm sürecine ışık 
tutan öncü bir çalışmadır.26 Ebubekir Ceylan’ın eseri de Tanzimat sürecinde Bağdat durumu 
hakkında yerli arşiv belgeleri yanında İngiliz konsolosluk arşivlerini kullanması itibarıyla 

24  Necmi Ülker, The Rise of İzmir, 1688-1740, Michigan Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Michigan 1974.

25  Meropi Anastassiadou, Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri Selanik, çev. Işık Ergüden, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
2001.

26  A. Üner Turgay, International Politics, Economic Development and Social Change in Trabzon in the Nineteenth Century, 
Unpublished Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Madison Graduate School, Wisconsin 1974.
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ülkemizde bu kaynakların kullanım alanlarının genişlediğini gösteren bir diğer örnektir.27 
2012’de doktora tezi olarak tarafımdan hazırlanmış ve bu yazıya da kaynaklık eden Tanzimat 
Döneminde Trabzon adlı çalışma bu alandaki çalışmalara en azından Fransız arşivleri 
üzerinden bir katkı yapacak niteliktedir.28 Elbette bu çalışmaları çoğaltmak mümkündür; 
fakat bu bizim çalışmamızın sınırlarını aşacağı için burada konsolosluk arşivlerinin kaynak 
değerleri hakkında tespitlere geçmek gerekir. 

Özdemir 2003 yılında yayınladığı Selanik hakkındaki eserinde konsolosluk kaynaklarının 
kısa bir değerlendirmesini yapar. Kaynakların hazırladığı dönem, konsolosluğun yeri ve 
dönemin koşulları gibi pek çok açıdan bu tespitlere bazı ilaveler yapmak mümkündür. Yine 
de bu tespitleri bazı ilaveler ile burada almak konumuz açısında tamamlayıcı olacaktır.29 

Öncelikle bahsedilmesi gereken konu konsolosların görev süreleri ile alakalıdır. Çok kısa 
süreler için Osmanlı toplumunu veya ülkesini ziyaret eden seyyahlara göre bir konsolos 
oldukça uzun süre görev yerinde kalabilmektedir.  Özdemir, Selanik örneğinde, konsolos 
Blunt’un 25-30 yıl şehirde görev yaptığını belirtmektedir. Bizim de Trabzon örneğinde 
gördüğümüz gibi, gerek Fransız gerekse de İngiliz konsolosları uzun seneler şehirdeki 
görevlerini devam ettirmişlerdir. Hatta yine Trabzon örneğinde sadece 1847-1876 yılları 
arasında yani Tanzimat Dönemi’nde şehirde 22 vali değişikliği olmuşken bu süre zarfında 
görev yapan altı Fransız konsolosu ve dört İngiliz konsolosu vardır.30 Sadece bu örnek bile 
konsolosların pek çok validen daha fazla şehirdeki bürokrasinin ve toplumsal yaşamın bir 
parçası olduğunu gösterebilir. Bu uzun görev süreleri sayesinde konsoloslar toplumun tüm 
özelliklerine nüfuz edebilmekte, şehri ve yapısını daha iyi bir şekilde anlayabilmektedir. Bu 
durum da konsolos raporlarını seyahatnameler ile mukayese edilemeyecek doğrulukta 
kaynaklar yapmaktadır. Yine konsoloslar ile idareciler arasındaki ilişkiler açısından devam 
edersek, konsoloslar şehirdeki idareci kesim arasında özel bir yer işgal etmektedir. Dolayısıyla 
protokolde de bir yere sahiptirler ve yerel makamlar ile sürekli bir etkileşim halindedirler. 
İstanbul’da sadrazam ile elçiler arasındaki ilişkinin taşrada vali ile konsoloslar arasında 
gerçekleştiği söylenebilir. Bu da Osmanlı taşrasında dolaylı da olsa bir taşra diplomasisi 
denilen bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta 19. yüzyılın ikinci yarısında 
yapılan düzenlemeler ile konsolosların protokoldeki yerleri daha da belirgin hale getirilmiş 
ve taşra idaresinde sadece konsoloslar ile olan ilişkileri düzenleyecek umur-ı ecnebiye 
memuru gibi bir memuriyet de ihdas edilmiştir. 

Konsoloslar ile yerli makamlar arasındaki ilişkiler bilhassa yüzyılın ikinci yarısında bozulsa ve 
konsoloslar, Kocabaşoğlu’nun tabiriyle reform jandarması olarak Osmanlı idarecileri üzerinde 
bir baskı unsuru haline gelse de31 pek çok örnekte de görüldüğü gibi konsoloslar yerel 
idarenin yanında olmuş ve katkı yapabilecekleri konularda şehrin çıkarlarından yana tavır 
almışlardır. Bunun en güzel örneklerinden birini 1864 Kafkas Göçü’nün Trabzon’da yaptığı 
yıkım konusunda konsolosların yerel idare ile yaptıkları işbirliğinde görmek mümkündür.32

27  Ebubekir Ceylan, The Ottoman Origins of Modern Iraq: Political Reform, Modernization and Development in the Nineteenth 
Century Middle East, Tauris Academic Studies, London 2011.

28  Özgür Yılmaz, Tanzimat Döneminde Trabzon, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul 2014.

29  Özdemir, Salonica, s. 13-15

30  Yılmaz, Tanzimat Döneminde Trabzon, s. 534.

31  Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, s. 41-176.

32  Bu konuda bkz. Özgür Yılmaz, “1864 Kafkas Göçünde Trabzon”,  1864 Kafkas Tehciri, Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş 
ve Sürgün, ed. M. Hacısalihoğlu, Balkar-IRCICA, İstanbul 2014, s. 315-345; Yılmaz, The Mission of Dr. Barozzi, s. 5-44.
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Konsolosların yazmış oldukları raporların niteliği açısından devam edecek olursak bu 
raporlar resmi makamlara, ya elçiliğe ya da doğrudan Dışişleri Bakanlığı’na sunulan resmi 
belgelerdir. Bundan dolayı bu kaynaklar seyahatnameler gibi popüler bir nitelik taşımazlar. 
Konsolosun rapor haline getirdiği bir bilgi ya onun gözlemlerine veya eline ulaşan bilgilere 
göre tanzim ettiği belgelerdir. Zira konsolos bu bilgilerin doğruluğu konusunda amirlerine 
karşı sorumlu olan bir memurdur. Bu bakımdan geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden bir 
seyyahtan farklı olarak bir konsolos mümkün mertebe sarih bilgiler vermeye çalışır. Diğer 
bir ifade ile konsolos her şeyi istediği gibi kaleme alabilecek bir yazar konumunda değildir. 
Bu konuda güzel bir örneği 1830-1832 yılları arasında Trabzon’da Fransız konsolosluğu 
yapan Victor Fontanier’de görmekteyiz. Fontanier resmi raporlarında rastlamadığımız gizli 
Hristiyanlık gibi bazı bilgileri 1834 yılında yayınladığı seyahatnamesinde rahatlıkla kaleme 
alabilmişti.33 

Konsolos bilgi kaynakları açısından da önemli kaynaklara sahiptir. Resmi makamlar ile olan 
ilişkileri sayesinde şehir veya eyalet idaresi konusundaki herhangi bir gelişmeyi öğrendikleri 
gibi şehir dışındaki bilgi kaynakları ile de civar bölgelerdeki gelişmeleri de üst makamlara 
aktarmaktaydılar. Mesela Trabzon’daki Fransız konsoloslar Erzurum tarafından gelen özel 
ulaklar sayesinde hem İran hem de Erzurum’daki gelişmelerden haberdar oluyordu. Bunun 
yanında zamanla genişleyen konsolosluk ağı ile konsolosların kendilerine bağlı konsolos 
yardımcısı veya konsolosluk memuru gibi alt birimlere sahip oldukları için bunlar ile sürekli 
bir yazışma halindeydiler. Yukarıda da gördüğümüz gibi Trabzon Fransız Konsolosluk 
Arşivi’nde bu yazışmaları içeren ayrı dosyaların olduğunu da görmüştük. 

Konsolosların görev yaptığı mahaldeki toplum ile olan münasebetleri açısından bakıldığında 
üzerinde durmamız gereken bir başka husus ile karşılaşıyoruz. Bu da konsolosların hemen 
hemen hepsinin görev yaptıkları bölgedeki dillere vakıf memurlar olduklarıdır. Bu bakımdan 
özellikle 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk dönemlerindeki konsolos atamalarında Doğu’ya 
yerleşmiş Levanten ailelerinin çocuklarının istihdam edildiği, kısa bir Avrupa eğitimden 
sonra bu çocukların ileriki dönemlerin konsolosluk birimleri için adaylar haline geldikleri 
görülmektedir.34 Bunun dışında Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nin “Série Personnel” yani sicil 
dosyalarında da gördüğümüz gibi Fransız konsoloslar mutlaka Doğu dillerini öğrenecekleri 
“l’École des langues orientales vivantes” gibi okullarda eğitim gören memurlardı. Bu kısımda 
son olarak üzerinde durmamız gereken konu da özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında 
konsolosların siyasi meseleler ile daha fazla meşgul olmalarıdır. Avrupalı devletlerin 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yayılmış memurları olan konsoloslar ülkelerinin siyasetleri 
doğrultusunda hareket etmişlerdir ve dikkatlerini büyük oranda siyasi ve sosyal gelişmeleri 
incelemeye, yerel yönetim unsurları üzerinde bir baskı unsuru haline gelmeye bu konuda 
raporlar hazırlamaya ayırmışlardır.35 

Bu uzun değerlendirme bölümünden sonra Trabzon Fransız konsolosluk arşivlerinde yer 
alan belge tasnifleri üzerinden hazırladığımız belge özetlerine göre konsolosluk raporlarının 
şehir hakkında başlıca hangi konular üzerinde yoğunlaştığını gösterebiliriz. 

33  Fontanier’nin konsolosluğu için bkz. Özgür Yılmaz, “Victor Fontanier’nin Trabzon Konsolosluğu (1830-1832)”, OTAM, 
35 (2014), s. 153-196; Victor Fontanier, Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement français de 1830 à 1833, 
deuxième voyage en Anatolie, Libraire de Dumont, Paris 1834, s. 293-194.

34  Suraiya  Faroqhi,  Approaching  Ottoman  History,  Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 64.

35  Funda Adıtatar, “İzmir İngiliz Başkonsolosluğunun Askeri İstihbarat Faaliyetleri (1878-1914)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 
XXVI/1, (2011), s. 3-4.
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Öncelikli olarak bahsetmemiz gerek konu konsolosların görevli oldukları mahalli idaresi 
hakkındaki gözlemleridir. Zira konsolosluk merkezindeki idarî bir istikrar en çok konsolosların 
görmek isteyeceği bir husustu. Oysaki Trabzon’a 1803’te gelen ilk Fransız konsolosları 
yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir iç çatışma dönemine şahit olmuşlardı. Âyanlar ile 
merkezi temsil eden idareciler arasındaki mücadeleler daha sonra Tanzimat sürecinde bu 
kez Tanzimat hareketine karşı bir tepkiye dönüştü. İdarî manada yaşanan tüm bu sancılı 
süreci bizzat Fransız konsolosların raporlarından da izlemek mümkündür. Bu bakımdan 
taşra idaresinin en önemli güçleri olan âyanlar ve bunların birbirleriyle olan mücadeleleri, 
bunların eyalet ve şehir idaresi üzerindeki yansımaları bilhassa 1830’lara kadar konsolos 
yazışmalarının başlıca konuları olmuştu. Bu bağlamda Tanzimat gibi taşra idaresini temelden 
değiştiren düzenlemelerin Trabzon ve çevresindeki tepkileri de siyasi bir gözlemci olan 
konsolosların dikkatinden kaçmamıştır. Bu bakımdan konsolosların başlıca muhatapları 
olan valilerin değişimleri, Trabzon’daki faaliyetlerini de bu kaynaklardan izleyebilmekteyiz. 
Bunun gibi idarî konularda yapılan teftiş veya başka düzenlemeler de dikkat çeken diğer 
konulardı. 

Elbette konsolosluk bölgesindeki sosyal yapı da konsolosun bizzat müşahede ettiği bir 
durumdu. Sosyal yapıyı etkileyen önemli hadiseler hakkında ayrıntılı bilgileri de konsolosluk 
kaynaklarında bulmak mümkündür. Öncelikle Trabzon’a doğru veya ülke dışına yapılan göç 
hareketleri, mevsimsel göçler gibi konuların yanında sosyal hayatı belki de en çok etkileyen 
salgın hastalıklar konusunda konsoloslar önemli gözlemler yapmışlardır. Yüzyılın başlarından 
1830’lara kadar etkili olan veba salgınları gün be gün konsolosların takibindeydi. Arkasından 
kolera salgınları, göçlerin neden olduğu çiçek, sıtma veya diğer salgın hastalıklar ve bunların 
şehre olan etkilerine dair ayrıntıları konsolosluk raporlarında bulabilmekteyiz. Bu hastalıklara 
karşı karantina uygulamaları, karantinaya karşı tepkileri, sağlık konusunda yapılan teftişlere 
dair ayrıntıları; salgın hastalıkların veya göçlerin şehirdeki etkilerini veya yangın gibi afetlerin 
sonuçlarını da bu kaynaklar arasında görmek mümkündür. 

Zaman zaman Trabzon’da cereyan eden askeri hareketlilik dönemleri de konsolosların 
bizzat takip ettiği konulardı. Hatta bu dönemlerde konsolos 1878’den sonra Anadolu’da 
gördüğümüz askeri konsolosluklar gibi sadece bu konuda gözlemler yapmaya çalışmıştır. 
Bu konuda Dupré’nin 1820’ye kadar Trabzon’dan devam eden Osmanlı-Rus Savaşı’nın seyrini 
takip ettiğini, haleflerinin de 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı ve 1877-1878 
Osmanlı Rus Savaşı’nın Trabzon’daki yansımalarını müşahede ettiklerini görmekteyiz. Bu 
gözlemler içinde şehirden yapılan cephane ve asker nakilleri, şehrin savunmasına yönelik 
tahkimatlar ve Rusların şehri bombalamaları gibi ayrıntılara ulaşmak mümkündür. 

Birer ticarî gözlemci olarak konsoloslar konsolosluk bölgelerinin ekonomik potansiyelleri 
ile doğrudan ilgiliydiler. Bu bakımdan konsoloslar bölgelerinin ticarî önemi, yapılan başlıca 
üretim faaliyetlerini, ticarete konu olabilecek malları ve üretim miktarlarını, tarımsal ürünleri, 
şehrin transit veya yerli ithal veya ihraç kalemlerini ayrıntılarıyla inceliyorlardı. Hatta bu 
konuda senelik ticaret raporları hazırlayarak burada ithalat ve ihracat rakamlarını, bu ticarete 
konu olan malların adlarını, ayrıntılı denizcilik raporları, buharlı gemilerin ticaret hacimlerini 
ve bunların bandıralara göre ayrıntılarını gösteren tablolar ekliyorlardı. Temsilcisi oldukları 
ülkenin iktisadî yayılmasının bir aracı olarak konsoloslar yerli ürünlerden aldıkları numuneleri 
ülkelerine göndererek kendi sanayilerinde daha ucuza üretmek için aracı bir rol icra ediyorlar 
ve bunun yanında hammadde olarak bölgeden alınabilecek maddeleri belirleyerek Fransız 
tüccar ve müteşebbislere rehberlik ediyorlardı. 
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Özel olarak konsolosların ikamet ettikleri şehirler hakkında da ayrıntılı raporlar hazırladıkları 
görülebilir. Özellikle şehre ilk geldiği zaman bir konsolos evvela şehir ve özellikleri hakkında 
bir tanıma yazısı kaleme almaktaydı. Bunun pek çok şehir için örneğini görmek mümkündür. 
Mesela Dupré şehre gelir gelmez Trabzon’u, idaresi, nüfusu, üretim faaliyetleri gibi ayrıntıları 
ile anlattığı bir rapor kaleme almıştı.36 Bunun yanında şehir hayatına dair, mahalle veya 
varoşlar, şehrin fiziki yapısını oluşturan kale veya diğer yapılar, şehrin konumu, limanı, iklimi 
gibi sosyal hayatı etkileyen unsurlar hakkında ayrıntılar görülmektedir.37 

Bilindiği gibi her bir konsolos temsilcisi olduğu ülkenin politikalarının taşradaki takipçisiydi. 
Bu bakımdan Fransızlar hamisi oldukları Katoliklerin durumlarını gözetirken, Ruslar 
Ortodoks Rumların, İngilizler daha sonra imal ettikleri Protestan Ermenilerin hamisi haline 
gelmişti. Bu bağlamda konsoloslar bu görevleri gereği kendi cemaatlerine ayrı bir himaye 
sağladıkları gibi gayrimüslim Osmanlı tebaasına da ayrı bir ihtimam göstermişlerdir. 
Şehirdeki gayrimüslimlere ait dinî yapılar, bunlar için yapılan başvurular, gayrimüslim 
tebaanın durumu ve maruz kaldıkları baskı veya zorluklar; şehirde misyonerlik faaliyetleri de 
dikkat çeken konulardır. Fransız konsolosları şehirdeki Kapuçin misyonerlerinin şehre gelip 
yerleşmeleri ve faaliyetlerini gözlemenin yanında özellikle Trabzon Ermenileri arasında 
Protestanlığın yayılması ve bunun Ermeni toplumu içinde neden olduğu ayrılmalara da ışık 
tutmaktadır. Cemaatler arası çatışmalar da konsolosların bizzat takip ettiği bir durumdu. 
Ayrıca birer başvuru makamı olarak Tanzimat sonrasında din değiştirme vakıaları da yine 
konsolosların raporları üzerinden izlenebilecek bir süreçtir.  

Taşra diplomasisi olarak nitelendirdiğimiz konsoloslar ile yerel idareciler arasındaki ilişkilerin 
yanında bizzat şehirdeki diğer ülkelerin temsilcileri ile olan münasebetlere dair bilgiler de 
bulunabilir. Bu konuda yukarıda ayrı bir tasnifin de oluştuğunu görmüştük. Rakip ülkelerin 
temsilcileri olarak bu konsolosların hem siyasî hem de ticarî faaliyetleri açısından birbirleri 
ile bir rekabet yaşadıklarını söylemek yanlış olmaz. Bilhassa İngilizlerin ticarî hâkimiyetlerini 
ve Rusya’nın da Osmanlı tebaası üzerindeki himaye ve etki arayışını çok sıkı bir şekilde 
takip eden Fransız konsoloslarının yazışmaları bu konuda çok güzel örnekler sunmaktadır. 
Konsolosların birbirleriyle ilişkileri, protokoldeki mevkileri, yeni açılan konsolosluklar, yeni 
konsolos atamaları, bu konsolosların Osmanlı vatandaşlarına yönelik tutumları ve etki 
arayışlarına dair önemli belgelere Fransız konsolosluk raporlarında görülmektedir. 

Ticaret ve üretim potansiyelini dolaylı da olsa temsilcisi olduğu ülkenin pazar payını arttıracak 
her türlü hamle konsolosun raporlarına konu olmaktadır. Bu bakımdan şehirlerin ulaşım 
imkânları, şehri iç kısımlara bağlayan yollar ve bunların durumu veya bu yollarda yapılan 
düzenlemeler dikkat çekici konulardı. Bu konuda Trabzon-Erzurum yolunun 1840’lardan 
itibaren gündeme gelen ve ilk kez 1850’de girişilen; fakat Kırım Savaşı ile akamete uğrayan 
yol yapım çalışmalarının 1870’lere kadar devam eden sürecini de Fransız konsolosların 
raporlarından izlemek mümkündür. Hatta bu konuda bizzat Fransız müteşebbislerin yatırım 
hamlelerini de bu kaynaklardan izleyebiliriz. Trabzon’un en önemli ulaşım vasıtası olan 
deniz yolu taşımacılığındaki gelişmeler de konsolosların senelik ticaret raporlarından takip 
edebildiğimiz bir süreçtir. Buharlı gemilerin hizmete girmesi, Avrupalı şirketlerin Karadeniz’e 
açılmaları ve deniz taşımacılığının önemli bir kısmını gerçekleştirmeye başlamaları 
Karadeniz’deki deniz taşımacılığına geç atılan Fransızların konsoloslar için takip edilmesi 

36  AMAE, CADC, CCC, Trébizonde, 1, Dupre’den Talleyrant’a 2 Nivose 12/24 Aralık 1803.

37  AMAE, CADN, Constantinople, Ambassade, Série D, Trébizonde, 3, “Notice sur Trébizonde”, Trabzon, 1 Haziran 1833.
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gereken bir alandı. Bu bakımdan bu yeni ulaşım vasıtalarının Trabzon için ortaya çıkardığı 
değişimi konsolosluk arşivlerinden takip edebilmekteyiz. Bunun gibi şehir içi ulaşım, liman 
inşası, telgraf ve posta hizmetleri gibi bayındırlık faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler ile 
karşılaşmaktayız. 

Sonuç
Trabzon hakkında Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivi örneğinde hazırlamış olduğumuz bu 
yazıyı bazı genel tespitler ile bitirmek mümkündür. Öncelikli olarak belirtilmesi gereken konu 
Türkiye’deki şehir/bölge tarihi çalışmalarının son zamanlarda göstermiş olduğu yükselişe 
karşın halen daha istifade etmek durumunda olduğu başka kaynakların da olduğudur. Bu 
konuda belki de İngiliz arşivleri Fransız arşivlerinden daha fazla bir kaynak ihtiva etmektedir. 
Bu bakımdan öncelikle şehir tarihine yönelik çalışmaların bu alanlara yönlendirilmesi en 
azından bu bilinmeyen hazinenin tanınması açısından öncü bir çalışma olabilir. Daha fazla 
zaman ve emek isteyen ikinci aşama ise bu kaynakların içerik açısından tahlil edilmesi ve 
hangi alanlarda kullanılabileceklerine dair bir envanter çalışmasının yapılmasıdır. Bu yeni 
alan yöneliş yerli araştırmacılara yeni bir çalışma sahası da teşkil edecektir. Bu bakımdan 
bu çalışmaların üniversitelere yapılacak lisansüstü çalışmalarla ve diğer kamu kuruluşlarınca 
da verilecek desteklerle desteklenmesi oldukça önemlidir. Bunun dışında Avrupa’da pek 
çok örneğini gördüğümüz mahalli arşivlerin oluşmasında da bu kaynakların tespiti oldukça 
önemlidir. 
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Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk Arşivleri: 
19. Yüzyıl Trabzon Örneği

Özgür Yılmaz

Özet

Türkiye’de akademik camiadaki yapılan şehir tarihi çalışmaların büyük oranda yerli arşiv malzemesi olan tahrirler, 
şer’iyye sicilleri ve temettuat sayımları gibi kaynaklar üzerinden hazırlandığı görülebilir. Son zamanlarda bu alana 
bu saydığımız kaynakları destekler mahiyette seyahatnamelerin de bir yerel tarih kaynağı olarak ilave edildiği 
söylenebilir. Fakat özellikle bazı önemli Osmanlı şehirleri için bu kaynakların yanında hazırlanmaları, içerikleri, 
sahip oldukları kaynak değeri ve süreklilikleri açısından eklememiz gereken bir diğer kaynak çeşidi de konsolosluk 
yazışmalarıdır. Konsoloslar adeta bir gazeteci gibi görev mahallinde vuku bulan her türlü gelişmeyi de rapor etmeyi 
ihmal etmemiştir. Diğer bir ifade ile yerli kaynaklarda bulamadığımız önemli ayrıntıları da yansıtırlar. Bu bakımdan 
günümüz araştırmacısının her konu ile ilgili olarak bu kaynaklarda bulacağı pek çok bilgi vardır. Bu çalışma Fransız 
Dışişleri Bakanlığı’nın Paris ve Nantes’daki arşiv merkezlerinde yer alan Trabzon ile ilgili kaynakların tanıtılmasına 
ve bu kaynakların yapılacak araştırmalar için önemine değinmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Şehir tarihi, Konsolos raporları, Trabzon, Fransız Arşivleri,
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Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye 
Erol’un Eserlerinde Şehir

Seçil Dumantepe
Yrd.Doç.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü.

Giriş
Safiye Erol, yaşadığı devirde roman, hikâye, makale ve inceleme yazılarıyla tanınmış Cum-
huriyet dönemi yazarlarımızdandır. Altı yaşından başlayarak hep batı dilleriyle eğitim gö-
ren, genç yaşta gittiği Almanya’dan lise ve üniversiteyi okuyup doktorasını yaptıktan sonra 
dönen Safiye Erol, batıdan kazanmış olduğu metotları kendi millî değerleriyle birleştirerek 
bir terkibe varabilmiş ve bu terkibe şahsî duygu ve düşünce yolculuğunun birikimlerini de 
ekleyerek eserlerine yansıtabilmiştir.

Tasavvufî anlayışı ve eserlerinin temelini oluşturan aşk duygusu, onun tabiatı, insanı ve top-
lumu algılayışında belirleyici hareket noktalarını oluşturur. Romanlarının merkezinde yer 
alan aşk, insandan insana, oradan kendine, Allah’a ve topluma doğru bir yöneliş gösterir. 
Onun bakış açısının derinliğinde zamana, mekâna ve insana ait unsurları birbiriyle kaynaş-
tırarak okuyucuya sunmasının da payı büyüktür. Mekânı ve özellikle tabiatı, hem dıştan içe 
hem de içten dışa doğru yönelen bir bakış açısıyla insanı anlamada bir vasıta olarak kullanır. 
Safiye Erol şehre de onu her yönden kuşatan bu çok yönlü bakış açısıyla yaklaşır. 

Şehirler, işaret ettikleri mimari özellikleri, tabiata tasarrufları, sanatsal ve estetik yönleriyle; 
ait olduğu toplumun sosyal yaşamlarını, kültürel ve manevi değerlerini temsil eden birer 
göstergeler dizgesidir. 

Roland Barthes’a göre “şehir bir söylemdir ve söylem de başlı başına bir dildir. Şehir, içinde ya-
şayanlarla konuşur. Biz de şehirle içinde yaşayarak, dolaşarak, bakarak konuşuruz.”1 Şehrin, 
sosyolojik, kültürel, ekonomik ve bunlar gibi pek çok katmanlar ve bunların ilişkilerinden 
örülü bir dili vardır.2 

Safiye Erol da roman, hikâye ve makalelerine yansıyan şehirleri; tarihsel, sosyal, kültürel, es-
tetik ve manevi boyutlarıyla değerlendirmiştir. Eserlerinde önemle üzerinde durduğu başlı-
ca şehirler İstanbul, Edirne, Keşan, Bursa ve İznik’tir. Yazılarında adeta bu şehirlerle konuşur, 
zaman zaman dertleşir. “Bu şehirlerin mimari eserleri, gözünün nuru, gönlünün sürurudur.”3 

Yazar, şehirlere geniş bir tarihi perspektif içinden bakar. Özellikle İstanbul, romanlarında 

1  (Roland Barthes (1998)’dan akt.: Pelin Melisa Somer, Mimarlık ve Bilim Kurgu Edebiyatında Mekân Okumaları, Yayınlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006, s.12.

2  A.g.e., s.12.

3  Mehmet Nuri Yardım,  Safiye Erol Kitabı, Benseno Yayınları, İstanbul, 2003, s.131.
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geçmiş, şimdi ve geleceği içinde barındıran, yaşayan bir şehir olarak karşımıza çıkar. Edirne 
ve Keşan’ı tarihi devamlılığı içinde değerlendirirken; Bursa, zengin tabiatı, bahçeleri ve me-
sire yerleriyle romanlarına konu olur. İznik, bir müze şehir kimliğiyle makalelerinde yer alır. 

Bu sözünü ettiği şehirlerin ortak özelliklerine baktığımızda, hepsinin Türk İslâm dünyası-
nın medeniyet merkezi şehirlerinden biri olduğunu görürüz. Yazar, bu şehirler üzerinden 
Osmanlı medeniyet tarihinin zirve dönemlerini anlatır, bu şehirler vasıtasıyla Osmanlının 
sanatsal ve kültürel mirasını gözler önüne serer. Safiye Erol’un şehre bakışı üzerinde ana 
hatlarıyla durduktan sonra; insan, tabiat, tarih, sosyal ve kültürel hayat, mimari başlıkları 
altında değerlendirmeye çalışacağız.

1. Şehir ve İnsan
Safiye Erol, özellikle romanlarında şehir ve insan arasında güçlü bir bağ kurar. Şehir kimi 
zaman kahramanların aşklarına masalsı bir dekor yaratır, kimi zaman da bizzat o aşkın gelişi-
minde rol oynar. Şehrin güzelliklerine bir bütün olarak estetik bir bakış açısıyla yaklaştığında, 
onu kahramanların hayal ve duygu dünyalarını etkileyen dişil bir varlık olarak tasvir eder.

Şehrin mimari eserlerinde tarihimizin, kültürümüzün izlerini, atalarımızın ruhunu bulan ya-
zara göre; geçmiş, şimdi ve geleceği bir terkip halinde kendinde toplayan bu eserler, mane-
vi bir varlığa sahiptir. Safiye Erol, Nezihe Araz’la yaptığı bir Edirne ziyaretinde ona Selimiye 
Camii’ni göstererek “Bak bu benim annem der”, ardından ilave eder: “Beyazıt Külliyesi de 
babamdır”4. Safiye Erol, bu eserlerin aslında aynı ruhun, aynı varlığın iki ayrı surette tecellisi 
olduğunu ifade eder. 

Eski İstanbul’un tarihe karışmak üzere olan bazı eski yapılarını, evlerini konu aldığı başka bir 
yazısında, bazen bu eserlerle kendisi arasında söze, şuura, getirilemeyecek bir mahremiyet, 
ruhların birbirine aşinalığı cinsinden bir alışveriş olduğunu vurgular.5

Onun eserlerinde, şehir ve insan arasındaki bu etkileşimin en dikkat çektiği şehirlerin ba-
şında İstanbul gelir. İstanbul sevgisi, romanlarında kahramanların dilinden satırlara dökülür. 
Onların aşklarına sahne olurken, İstanbul’un duyguları etkileyen bir yönü olduğuna da dik-
kat çekilir. Ülker Fırtınası romanında, kendi ifadesiyle “İhtiyar Bizans’ın üzerine kurulduktan 
sonra kendi de ihtiyarlayan; fakat kimsenin çözemediği ezelî bir şiir kânunu ile ebediyen genç 
ve gözlerden yaş getirecek kadar güzel olan şu ruh karıştırıcı, dokunaklı İstanbul’u”6 Nuran’la 
Sermet’in aşklarına şahit tutar. Bazen İstanbul’u kişileştirerek, güzelliklerini son bir defa ser-
gileyen bir yosmaya benzetir.7

Bu bakımdan mekan tasvirleri de işlevseldir. Kahramanların ruh hallerini, duygusal geçişleri-
ni yansıttığı gibi, olayların gelişim çizgisi üzerinde de etkilidir. İstanbul, özellikle Kadıköyü’nün 
Romanı’nda çeşitli semtleri, renkleri, kültürel mekanları, gezi ve eğlence yerleriyle olayların 
gelişiminde yardımcı ve yönlendirici bir rol oynar. Sema Uğurcan, mekânı burada asıl kahra-
man olarak kabul edebileceğimizi belirtir. 8

4  Safiye Erol, “Gözümün Nuru”, Son Havâdis, 06.07.1961; Makaleler, Yay. haz.: Halil Açıkgöz, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 
2002, s.236.

5  Erol, “Devletle Saبdetle”, Son Havâdis, 02.12.1961; Makaleler, s.298.

6  Safiye Erol, , Ülker Fırtınası, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2001, s.176.

7  Safiye Erol, Dineyri Papazı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2001, s.36.

8  Sema Uğurcan, “Safiye Erol’un Romanları”, Kubbelaltı Akademi Mecmuası, Yıl:30,  Temmuz 2001, sayı:3, s.35. 
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Selim İleri, romanda, çocukluk yıllarını geçirdiği Kadıköyü’nün atmosferini yeniden yakala-
dığına işaret eder. Kadıköyü’nü, Şifa, Moda, Fenerbahçe, Haydarpaşa gibi belli başlı semtleri, 
sokakları, ahşap evleri, zengin tabiatı, mevsimleri, rüzgârları, balık avları, sandal sefaları, ay 
ışıklı gecelerdeki musikî fasıllarıyla romanda bulur. Diğer yandan, o Kadıköyü’nün yerinde 
bugün yeller estiğini, hatta Kadıköyü’nün ‘ü’sünü de durup dururken feda ettiğimizi ve bir-
denbire Kadıköy olduğunu üzülerek ifade eder.9 

Safiye Erol’un ilk romanı olan Kadıköyü’nün Romanı, 1930’lu yılların İstanbul’unu, roman 
kişileri olan yedi gencin hayatları ve aşkları etrafında anlatır. Bu yıllardaki sosyal ve kültü-
rel hayat, yedi gencin yaşam tarzları, eğlenceleri, spor faaliyetleri, modaları, zihniyetleri 
etrafında resmedilir. Romanın bazı bölümlerine, semt isimleri verilir: Kadıköy10, Şifa11, Fe-
nerbahçe12. Yazar, “Kadıköy” ismini verdiği bölümde asıl vakayı oluşturacak zemini kurar. 
Bu bölümde Bedriye, sonradan aşık olacağı Burhan’la tanışır. Bedriye, Burhan ve Necdet 
arasındaki aşk üçgeni bu semtte mekânını bulur. Kadıköy Bedriye’nin aşkıyla anlam kaza-
nır. “Kadıköy’e Vedâ” bölümünde Burhan’dan aşkına karşılık bulamayan Bedriye, Kadıköy’ü 
terk ederek müzik tahsili için Viyana’ya gider. Aynı şekilde Bedriye’ye âşık olan Necdet de 
Kadıköy’ünden taşınır.

Eserin “Semt-i Dildâr” adı verilen son bölümünde, aşkın ızdırap dolu yollarından geçip ol-
gunluk basamağına ulaşan Bedriye ve Necdet’in Kadıköy’e dönüşüyle bu semt tekrar anlam 
kazanır. Diğer kahramanlar da buna bağlı olarak Kadıköy’e geri dönerler. Böylece mekânın 
da aşkla anlam kazandığı düşüncesi, eserdeki şehir ve insan arasındaki bağlantıyı güçlen-
dirir.

Diğer yandan Erol’un eserlerinde şehirler, hatıraların canlandırıldığı bir çeşit hafıza mekبnı 
rolünü üstlenirler. Bir şehri, bir semti anlamlı hale getiren, insan ve insanın burada yaşadık-
larıdır. Bu bağlamda semtler de sanki canlı bir varlık gibi roman kahramanlarının hayatında 
rol oynar. Kadıköyü’nün Romanı’nda Necdet için bu semtin her karış toprağı, Bedriye’ye olan 
aşkının hatıralarıyla doludur:13

“Necdet, “Moda burnunda “Bedriye için ölmek isterim” diye düşündüğü yıldızlı bir gece 
geçirmiş, Ertesi günü Fikirtepesi’nde, kestânelerin billûr göğe doğru dik duran pembe 
beyaz kandil çiçekleri altında “Bedriye için yaşamak isterim” demiştir. Moda’dan san-
dalını çözer, Kalamış’a doğru kürek çeker. Kalamış’taki kuleli köşk, Necdet’in ızdırâbının 
bir âbidesi gibidir. Onu görmek, bütün elemlerin tarihini okumak demektir.” “Evet, 
Sûadiye’den tutunuz da Bağlarbaşı’na kadar bu topraklar, nâmütenâhî bir hicran nağ-
mesi ile inliyordu. Fenerbahçe’den Kuşdili’ne varınca su kenarında dizilen çardaklı kır 
kahveleri, Moda gazinoları; Moda’daki baygın kokulu ıhlamurlar, Acıbâdem’in leylâkları, 
hele bu koy... Hepsinin dili vardı. Hepsi de hayattaki en güzel emelin ölümüne mersiye 
okuyordu. Necdet için bu köyde denebilirdi ki: Her bir parçası bir dalda kaldı.”

Yazar, bazı yazılarında, şehir ve insan arasında var olduğunu düşündüğü birtakım benzer-
liklere de vurgu yapar. “Kazب ve Kader” adlı yazısında, şehirlerin ve semtlerin de insanlar gibi 
kendi kaderlerini tutum ve davranışlarıyla tayin ettiklerini ifade eder. Tanzimat’tan sonra 

9  Selim İleri, “Safiye Erol’a Saygı Yazısı”, Makaleler, ss.15-17. 

10  Safiye Erol, Kadıköy’ün Romanı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2001, ss.32-36.

11  A.g.e., ss.37-44.

12  A.g.e., ss.229-235.

13  A.g.e., ss.198-199.
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değişen hayat üslûbunun insanlarda olduğu gibi semtlerin kimliğinde de nasıl bir ikileme 
sebep olduğunu şöyle dile getirir:

“Beldeler de insanlar gibi kendi kaderlerini tutum ve davranışlarıyle tâyin ederler. 
Tanzimat’tan bu yana batı üslûbuna girmek akımı, bakın görün İstanbul’un deği-
şik semtlerinde nasıl farklı ilerlemiş, Nişantaşı’nı, Şişli’yi, Adaları, Kadıköy ve Moda’yı 
seyredin, bilin ki yeni hay�ta kollarını açmış, gel başımın t�cı! demişler. Bir de F�tih’e, 
Üsküdar’a göz atın. Fazla söze ne h�cet, devrimi beğenmemiş istemezük’ü basmışlar. 
Hiçbir şey değişmesin, her şey atalar zam�nında olduğu gibi kalsın, zinhar bir geleneğin 
kılına dokunulmasın.14 

Yazara göre, insanlarda olduğu gibi şehirlerde de saadetin ve felaketin mukadder ölçüde 
mayaları vardır. Edirne de bu şehirlerden biridir. Öyle ki, yazarın ifadesiyle “Edirne, Peçenek, 
Bulgar ist�l�sı görmüş, haçlısının, haçsızının çapulunu yaşamıştı. Sonra Osmanlı devrinde mut-
luluk nuruyla yıkandı. Sonra Ruslar saldırdı. Balkan gürûhu saldırdı, Yunan bir şeylere yeltendi…
”15Fakat bu noktada, bir defa yüzü gülenin, bir daha şبd olacağını söyleyerek, Edirne’nin de 
her yönden gelişeceğine, ilerleyeceğine dair duyduğu inancı dile getirir.

2.Tabiat
Safiye Erol, eserlerinde şehir ve tabiate ait unsurları bir bütün olarak ele alır. Bu yönüyle 
Tanpınar’a yaklaşır. Ekrem Işın, Tanpınar’ın Doğu’nun şehir ve tabiat arasında kurduğu den-
geyi sarsmamış varlık bilincinden hareket ettiğini ifade eder. “Bu bilinç, birer toplumsal hayat 
tasarımı olan şehirleri tabiatın ayrılmaz parçası kabul eder… Bu yaşam merkezlerinde gündelik 
hayat, iklim ve mevsimlerin kozasına yerleşmiştir. Şehrin bittiği yerde tabiat başlamaz; tam ter-
sine tabiat şehrin içinden konuşur. Birbiriyle örtüşen bu iki sembol düzeni, panteizmden vahdet-i 
vücûda evrimleşen bir hayat felsefesinin de mimarıdır.”16

Safiye Erol’un romanlarında da kahramanların aşk karşısındaki yenilgileri, onları tabiate yak-
laştırır. Kadıköyü’nün Romanı’nda Burhan’ı, Ülker Fırtınası’nda ise Nuran’ı en ince ve artistik bir 
panteizme doğru sürükler. Dineyri Papazı romanında İstanbul’un kırların, yeşilliklerin yoğun 
olduğu mekânları, Acıbadem sırtlarından Validebağı yamaçlarına kadar romanın başkişisi 
Gülbün’ün bakış açısından anlatılır17. Yazar, “Papatya” adlı makalesinde, küçüklüğünde sık 
sık gittiği bu Acıbadem sırtlarında, ruhuna ve cismine şifa verdiğini söylediği papatya-
ların kokusu içinde baharı nasıl karşıladığını anlatır. Ona göre bahar mevsimi, papatya 
mevsimidir. Şimdi ise, şehrin asfalt ve beton örgüsü içinde tutsak kaldığını ifade eden 
yazar, baharın yaklaştığını ancak çiçekçi kadının kapısına getirdiği papatyalarla anlar. Bu 
papatyaları suya koyup onlarla ilgilenmek, çalışma arası duraklarını oluşturur.18

Yazar, gül, lبle, sümbül, karanfil gibi sembolik ve manevi değerleri açısından Türk sanatı 
ve kültüründe önemli bir yeri olan çiçekleri anlatırken, onları ele aldığı şehirlerin tarihî 
ve kültürel değerleriyle ilişkilendirir. Örneğin, Sümbül Sinan deyince Mimar Sinan’ı19, 

14  Safiye Erol, “Kazب ve Kader”, Yeni İstanbul, 23.11.1962; Makaleler, s.463.

15  Erol, Yediveren, Yeni İstanbul, 29.07.1962; Makaleler, s.405.

16  Ekrem Işın, “Tanpınar’ın İstanbul’u Üzerine Düşünceler”, Kitap-lık, Sayı:69, Yıl:11, Şubat 2004, s.55.

17  Safiye Erol, Dineyri Papazı, ss.86-87.

18  Erol, “Papatya”, Havâdis, 29.05.1957; Makaleler, ss.115-117.

19  Erol, “Sümbüllerin Dili”, Yeni İstanbul, 31.03.1962; Makaleler, s. 333.
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lبle deyince Edirne’deki Selimiye şadırvanının bir sütununa Mimar Sinan’ın nakşettiği 
ters lبleyi20 hatırlar. “Yediveren” adlı makalesinde gülün Edirne’de, bu şehre benzersiz bir 
gül asrı yaşatan ne derece gelişmiş bir kültürü olduğunu vurgular21.

Safiye Erol, şehirlerdeki gündelik hayatı, iklim ve mevsimlerin getirdikleriyle yan yana 
tasvir eder. Ona göre Edirne mevsimi, “(Sınırkent) bahçelerinde güllerin, hanımellerinin 
açtığı; Meriç’in, Tunca’nın sularının yumuşak aktığı; meşhur sarı kirazların, kehribar ren-
kli fasulyelerin piyasaya döküldüğü; sütlerin kremleştiği, yoğurtların kaymaklaştığı” 
zamandır. “Zağralı lokantasında bugün sinilerle kuzu sarması piştiği, cacıklar çırpıldığı 
zaman, Kapıkule tarafından turistlerin akın sezonu zamanıdır. Ermeydanı Kırkpınar 
vaktidir.”22

Diğer yandan büyük şehirlerdeki kalabalık ve karmaşanın, tabiatla insan arasındaki 
denge ve uyumu bozmasından yakınır. Tabiatla iç içe olmanın insanı toplumsal kimliğinden 
uzaklaştırarak tam bir dinlenme sağladığını, büyük şehirlerin ise, hatta sayfiye yerlerinin bile, 
insana bu imkanı tam olarak veremediğini dile getirir. Asıl tabiatın, büyük şehirlerin bittiği 
yerde başladığını vurgulayan yazar, “Sıla Bizi Çekti” adlı makalesinde, çok sevdiği Edirne’den 
örnek verir. Bu şehre yolculuğu sırasında, ancak İstanbul’dan çıkıp Edirne yoluna girdiği za-
man gökyüzünü görmeye başladığını söyler. Çünkü ona göre “büyük şehirde gökyüzü gal-
iba yoktur.”23Ağaçları görmeye, akan sularla, göllerle, çoban çeşmeleriyle merhabalaşmaya 
başladığı Edirne yolunda, kaybolmuş cennete kavuşmak üzere olduğunu ifade eder.

Yazarın bazı şehirlere olan yaklaşımında, bu şehirlerin zengin tabiatı ve bu tabiatın 
yarattığı lirizm önemli bir rol oynar. “Edirne Mevsimi” adlı makalesinde “benim Edirnem” 
dediği bu şehre olan bağlılığını Niyazi Akıncıoğlu’nun şu dizeleriyle anlatır: 24

“Bir yerde görürsen ki / Ağır ve edalı akar / Dal dal söğütleri öperek / Samur üç belik gibi / 
Üç koldan sular / Müjdeler olsun efendim / Edirne’desin” 

Yazar, Bursa’ya da böyle lirik bir cepheden yaklaşır: Çağlayan, uğuldayan suların yarattığı 
mûsikî, ağaçların, ot, çiçek ve yaprakların oluşturduğu yeşil deryبsı ve gبh lبcivert, gبh hafif 
mavi duvaklı, bazen de hiddetli, mağrur, dumanlı dağlar…25 Al kanlı çiçeklerini döken narla-
rın tatlı tanelerini ballandıran dutların bittiği engin Bursa Ovası26…

Ama bütün bu doğal güzellikler arasında yazarı en çok etkileyen Bursa bahçeleri, özellik-
le küçük, mütevبzî otel bahçeleri olmuştur. Kadıköyü’nün Romanı’nda gazeteci Necdet’in 
bakış açısından Bursa’ya yaptığı bir gezintinin izlenimlerini verirken, Bursa bahçelerini de 
uzun uzun anlatır.27 Onun ifadesiyle Bursa bahçeleri, “has Türk’ün inzivب ve istirبhatinin ne-
zih yerleri”dir. Bunlar arasında Çekirge semtinin bahçeleri en beğendikleridir. Yazar “Bursa 
Bahçeleri” adlı makalesinde, Çekirge’de en beğendiği iki bahçe olarak adlandırdığı Suبdiye 
ve Gönlü Ferah otellerinin bahçelerini üç sayfa boyunca, mevsim çiçeklerinden saksılarına 

20  Erol, “Lبlecan”, Yeni İstanbul, 05.05.1962; Makaleler, s.363.

21  Erol, “Yediveren”, Yeni İstanbul, 29.07.1962; Makaleler, ss. 404-405.

22  Erol, “Edirne Mevsimi”, Yeni İstanbul, 22.06.1962; Makaleler, s.382.

23  Erol, “Sıla Bizi Çekti”, Son Havâdis, 15.06.1961; Makaleler, s.222.

24  A.g.m., s.381.

25  Erol, “Bursa Bahçeleri”, Millî Mecmua, nr.127, 15.09.1931; Makaleler, s.45

26  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.55.

27  A.g.e., ss.54-60.
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kadar, bu güzelliklerin kendinde yarattığı coşkunluk ve muhabbet duygusuyla tasvir eder. 
Ona göre saksılar, “yere dikilmeye kıyılmayan, tefrit edilen bir fidan veya çiçeğin husûsب ika-
metgahı”, içindeki çiçekler ise bunların “asil ve nazik sakinleri”dir. Bu atmosferin verdiği coş-
kunlukla, Bursa’ya gidecek olan okurlarına seslenir. Onların Bursa’ya kadar gelip de bu gü-
zelliklerden mahrum olmalarından duyduğu endişeyi samimi bir üslûpla dile getiren yazar, 
onları bu bahçelerden birinde kahve içmeden gitmemeleri konusunda tatlı sert ikaz eder ve 
şöyle devam eder: 

“Bursa yolcusu, …..şehirde, camileri, çarşıları, pembe, mavi, fıstık tok yeşil evlerle ha-
mamlarla bezenmiş girintili, çıkıntılı, sakin ve temiz sokakları gez dolaş, bir güzel yorul. Fakat 
sonra?...”28 Sonra dinlenmek için, ona Belediye karşısındaki Orhan Gazi Camisi’nin şadırvanlı 
avlusunda Mustafa Efendi’nin kahvesini tavsiye eder.

Bursa’daki sade ve doğal hayat, yazarın buradaki günlük hayatının akışına da yansır. Kendi 
ifadesiyle onun bu şehirde geçirdiği günler insanı “sabahları spor, ikindi zamanı yarım tuvalet, 
akşamları dekolte giymeye, üç lisandan ötmeye, kendini olduğundan fazla göstermeye mecbur 
eden”29, büyük şehirlerin insanı yoran düzeninden uzak, doğanın ritmine uygundur. Burada 
zaman da su gibi akar. “Bursa Bahçeleri” adlı makalesinde bu şehirdeki kaplıcaların dünyanın 
hiçbir yerindeki kaplıcaya benzemeyişinin sırrını, ondaki huzur ve sükûna, “henüz yıpranma-
mış bir tabiatın cenneti” olmasına bağlar.30

3.Tarih
Safiye Erol’un eserlerinde ele alınan şehirler, semtler ve mekânlar, isimlerinin veriliş sebep-
lerinden tarih içinde gösterdikleri değişikliklere kadar geniş bir tarihi perspektif içinden 
okuyucuya yansıtılır. Örneğin, yazar, Kadıköy’ün isminin veriliş hikâyesine Kadıköyü’nün 
Romanı’nda bir mısraıyla vurgu yapar: 31

“Cennetlikmiş bu köye ismini veren kadı  (Necdet Rüştü)”

Kadıköy, İstanbul Türkler tarafından alındıktan sonra, Fatih’in ilk kadısı olan Hıdır 
Bey’e makam ödeneği karşılığı arpalık olarak verilmiştir. Böylece Kadıköy ismi yerleşip, günü-
müze kadar gelmiştir.32 Ciğerdelen romanında ise Keşan’ın isminin nereden geldiği şöyle 
anlatılır:33

“Osmanlı devrinde başvezir hassı olarak ayrılan Keşan’ın asıl ismi Rusiyon veya Rusa’dır. 
Bundan daha eski bir ismi de olsa gerek, fakat bilmiyorum. Türkler, Rusköy, daha sonraları 
Keşan dediler. Mânasını düşünürüm de aklıma Topkeşan yürükleri gelir. Kasabam kimine 
Kanlıkuyu, kimine Sırçasaray olmuştur.”

Annesi Keşanlı olan Safiye Erol, Edirne şehrinde doğmuş olması, ailesinin Trakya’ya 
Makedonya’dan gelmesi nedeniyle “ata yurdu” olarak benimsediği bu topraklarla ilgili kül-
türel, tarihsel ve duygusal bağlarını hiçbir zaman kaybetmemiş, bu değerleri eserlerine de 
yansıtabilmiştir. Edirne ve Keşan,  Ciğerdelen (1946) ve Dineyri Papazı (1955) romanlarında 

28  Erol, “Bursa Bahçeleri”; Makaleler, s.48.

29  A.g.m., s.46.

30  A.g.m. s.45.

31  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.32.

32  Müfid Ekdal, Kadıköy Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 2003.

33  Erol, Ciğerdelen, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2001 s.4.
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hem tarihi hem aktüel boyutta yer alır. Dineyri Papazı’nın son kısmında ise kahramanların 
Edirne seyahatine geniş yer verilir. Yazar, burada Edirne şehrini tarihi devamlılığı içinde şu 
cümlelerle resmeder:34

“O şehir ki asırlarca savaş ve savaşçı görmüştür. Zafere koşan orduların toplanma 
yeri, yâhut hezîmet ordularının derlenme durağı; Pâdişahlar mekânı, ulemâ yatağı, 
evliyâ köşesi Edirne canânımız. Güya Rus Harbi yaralıları hâlâ inliyordur, gazileri hâlâ 
mahzundur, şehitleri gül gülistan kokar. Güya Balkan Harbi yangınları ortalığı al kan 
rengine boyamıştır ve millet asla lâyık olmadığı bu hüsrânın acısı ile çene kemiklerini 
kısmıştır. Güya son işgalin kepazeliği bozuk kaldırımları yalayan bir istikrah rüzgârıdır.

Çeşitli medeniyetlerin nimetleri ile yoğrulup yumuşamış, asâlet mayası bağlamış olan 
o, çeşitli mihnet ve melâmetle yaralanıp azap çeken de o, Edirne canânımız.”

Ciğerdelen romanında Edirne, Keşan ve bütün Trakya, Turhan Tuna’nın bakış açısından anla-
tılmıştır. Romana da Keşan’ın anlatımıyla başlanır. Kahraman anlatıcı Turhan, yurdum dediği 
Keşan’ı bütün tarihi ve tabii güzellikleriyle şöyle tanıtır:35

“Yurdum, târih boyunca kâh şarkın kâh garbın dâvâsını benimseyen trakların yurdudur. 
Silâhları, atları, zevkle işlenmiş gümüş kupaları ve hepsinden ziyâde Omiros, Orfoys, 
Tamiris gibi esâtire göçen saz şâirleriyle ün almış olan o hârikalı kavmin toprağında bir 
kasaba…İsmi de Keşan’dır.

Dâra ve İskender orduları, Roma lejyonları bu yollardan geçti. Mitradat, Sulla ile bu-
rada çarpıştı. Bu yerlerde Alexi Comnen, Peçenekler’e dayanamayarak Keşan Kalesi’ne 
kapandı, sonra bir çıkış yaptı ve ırmak kenarında düşmana karşı durdu. Acaba o ırmak 
hangisi ola? Kayalıdere mi, Sarıkız Çayı mı, yoksa daha ötedeki Ergene mi?”

Turhan, burada “yürüdükçe toprak altındaki köklerinin tabanıma doğru filiz 
saldığını duyuyorum.” der. Keşan’ı tarihi zaman içinde gösterdiği değişikliklerle birlikte 
anlatırken, aynı satırlarda geçmişe ait izlerin mekandan silinmesinden dolayı duyduğu hayal 
kırıklığını da şu sözleriyle ifade eder:36

“Keşan’da bir gezinti yaptım. Kasabayı baştan başa ikiye biçen Uzunköprü-Gelibolu 
ana yolunun Uzunköprü tarafından göçmen evleri hizâsından başladım. Zâti Sultan 
Dergâhı’nın yerinde yeller esiyor, Balkan muhârebesinde Bulgarlar yıkmış, nasılsa mezar 
taşı kalmış; yeni kabristanda Yürükoğullarının âile mezarları yanında gördüm, hazret 
koca kavuğu ile dikilmiş duruyor, târihini okudum. 1175’te göçmüş. Tabakhâne mahal-
lesini dolanıyorum. Eski dericilerden eser yok. Hani Kiraz Nine’nin iğde ve hünnap ko-
rusu, Haseki ağaların gül bahçesi? Aynalı köşk nerede? Diyorlar ki Balkan’da Bulgar yıktı, 
mütârekede Yunan yaktı. Bâzı ihtiyarlar, sorgularıma şaşarak yüzüme bakıyorlar. “A... be 
kızanım, aynalı köşk te ne zamandır yanalı! Babalarımızdan duyduk, onu vaktiyle Rus-
lar alaşağı etmiş...” Keşan’ı yakıp yıkmadık kim kaldı diye düşünüyorum. Eşkiyâsına, yerli 
gâvuruna varıncaya kadar...”

Turhan, “dursun bu hayâsız(ca) akın” diyerek, artık bütün bunlara yeter demek 
gerektiğini de sözlerine ekler.37

34  A.g.e., s.320.

35  A.g.e., s.3.

36  A.g.e., s.6.

37  A.g.e., s.7.
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Safiye Erol’un romanlarında geçen tarihî mekânlar, daha çok Ciğerdelen romanı içinde, 
Cangüzel’in Turhan’a yazdığı, soylarının geçmişini anlattığı hikâyelerde karşımıza çıkar. Ör-
neğin Ciğerdelen Kalesi, hem tarihi hem metaforik değeri bakımından bu romanda önem-
li bir yere sahiptir. Türklerin Beç’e atlama taşı vazifesini gören Ciğerdelen Kalesi için tarih 
boyunca pek çok savaşlar yapılmıştır38 Burada ise Ciğerdelen Kalesi, sembol değeriyle ön 
plandadır. “Joyce’nın Odysseia’a yaptığı gibi, Ciğerdelen’de dört ayrı metin halkasını kendi 
merkezinde birleştiren tematik bir güç olur.”39

Kahraman anlatıcı Turhan, Keşan’da geçmişine ait tarihi mekanları araştırırken bu-
radaki bir taş kulenin tarihi hakkında ayrıntılı bilgi verir:40

“Bugün ikindi vakti Molla ağaların dış mahalledeki taş kulesini gezdim. .. Balkan 
muhârebesinde Bulgar süngüleriyle örselenmiş; demir kapıyı, tepeden düşmanların üze-
rine kaynar sular dökülen mazgal deliklerini gözden geçirdim. Cenk sırasında kulenin alt 
katına girilse bile yukarı kattakiler aradaki asma merdiveni çekip iç kale haline getirilmiş 
demir kepenkli odalarından dövüşe devam ederlermiş. Bu kule çok eski... Tâ derebeylik 
zamanından kalmış. Keşan ayanından Çomoğullarının, Haseki Ağaların, daha başkala-
rının hep böyle kuleleri varmış, Tuna’yı aşmış, Viyana’ya kol atmış yüce başlı serhatliler 
geri geri sürüldükleri iç illerde acaba hasretini çektikleri geçmiş zaman palankalarının 
birer minyatürünü mü görmek istemişlerdi?”

Aynı romanında geçen “Sarı Sipahiler” hikâyesinde ise Engürüs diyarı başlıca 
kaleleriyle tasvir edilir41. Bu hikâyelerde geçen diğer dış mekânlar arasında roman kişisi Mus-
tafa Durakça’nın tâmir ettirdiği Zigetvar misafirhanesi, karısı Cangüzel için yapılan “Cangüzel 
Çeşmesi” de sayılabilir. Ciğerdelen romanındaki tarihi hikâyelerde Stulni Panayırı (s.64), Dip 
Frengistan (s.59), Kumran (s.68), Kemeni Kâşanesi (s.68), Ahlattepe (s.68), Çasar (s.75), Bel-
grat, Stolni (s.147), Engürüs, Bohemya (s.137), Beç (s.75), Budin, Akkerman (s.84), Estergon 
(s.137), Bosnasaray, Eflak, Boğdan, Zigetvar, Erdil, Nemse isimleri geçen diğer tarihi yerler 
arasındadır.

İznik ise, Safiye Erol’un ifadesiyle bir medeniyetler sergisidir. İznik ona tarih boyunca Akde-
niz çevresi uğruna kopmuş kavgaların hülasa kavanozu gibi gelir. Küçücük bir sahaya akın 
etmiş birbirine düşman ırkların, zıt medeniyetlerin birbiri üzerine damga vurmasıyla dün-
yada başka bir benzerinin olmadığını savunur.42 Yazar, “Huysuzlar Tekkesi” adlı makalesinde 
bu durumu şöyle anlatır: 43

“Milletler medeniyetler öyle üst üste yığılmış, her yeni gelen bir evvelki üslûbu çözüp 
kendininkini dizmekte öyle ateşli ve buhranlı faaliyet göstermiş ki eline ne geçtiyse fütursuz bir 
tez canlılıkla kendine malzeme edinmiş; Bizanslılar, Selçuk mezar taşlarını kale tamirinde kul-
lanmış, Osmanlılar kilise enkazından müslüman evi yapmış. İznik’te hisar duvarlarından insan 
kemikleri, kafa tasları çıkar. Sanki toprak, insan iskeletlerinden elenmiştir. Çocuklar açıkta oy-
narken antika çini parçaları, mücevher gibi mozaik taneleri bulur. İkide birde bu yerlerde (asar-ı 
ataka) keşfedilir. Zeminin tarih, kan ve ihtişam yüklü sırrı halkın ruhunu büyülemiştir.”

38  A.g.e., s.97.

39 Sevinç Ergiydiren, “Ciğerdelen Romanında Destani Unsurlar”, Edebiyat Araştırmaları, Boğaziçi Ün. Yay., İstanbul, 2001, s.31.

40  Erol, Ciğerdelen, ss.234-235.

41  A.g.e., s.81.

42  Erol, “Huysuzlar Tekkesi”, Yeni İstanbul, 16.11.1962; Makaleler, s.457.

43  A.g.m., s.458.
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Yazar, Bursa’nın zengin tabiat manzaralarına karşı bakarken de gözünde gönlünde hep 
tarih vardır. Bursa’dan bahsederken “bu topraklarda hâlâ devletimizin ilk kuruluşu, dipdiri 
fışkırışı, gençliğinden canlılığından türenmiş taze ve temiz yasası misk gibi tütüyor.” 44 der. 
Bursa’dan İznik’e giderken geçtiği yollara, görünenin ardında hayal ettiği, tarihi bir arka plan 
içinden bakar. Örneğin Bursa’dan İznik’e giderken “yollarda hep ırak kavimlerini, Roma lej-
yonlarını, Bizans ordularını, İslam mücahitlerini, çelebiler milleti Selçuklular’ın seferini, Os-
manlı akıncılarını görür gibi oldum. ” der. 45

Yazar, aynı geçmiş zaman havasını İstanbul’dan Edirne’ye geçerken de yaşar. Edirne onun 
için Atalar yurdudur. Bursa’nın oğlu, İstanbul’un babası sayılır.46 “Baba himayesi, ana şefkati, 
sanki iki kutsal ağaçtır, Edirne’de biter, sonra bütün Trakya’ya, oradan bütün Türkiye’ye gölge 
salar.”47 “Sıla Yolunda” başlıklı yazısında, “sultan şehir” Edirne’de yalnız geçmişi değil, bugünü 
de bulmak ister. Bu mukaddes şehrin Balkan faciasının izlerini hâlâ taşıdığından duyduğu 
üzüntüyü şöyle dile getirir: 48

“Edirne’nin bakımlı, refah semtleri de var, fakat şehrin şanına yetmekten uzak kalmış. 
Traklar’ın kurduğu, imparator Hadirya’nın imar ettiği, Hüdavendigar’ın aldığı, sıra sıra 
Osmanlı padişahlarının bir metropol haline getirdiği belde, Avcı Mehmed’in İstanbul’a 
tercih ettiği, Damad İbrahim Paşanın Çırağan safaları tertiplediği Sultan şehir nerede? 
“Laleyi sünbülü gülü har almış/ Gama tebdil olmuş ülfetin çağı.””

4. Sosyal ve Kültürel Hayat
Safiye Erol’un eserlerinde semt, cadde, sokak ve mahalle; şehrin kimliğini, halkın hayat 
üslûbunu yansıtan temel öğeler olarak karşımıza çıkar. Kadıköyü’nün Romanı’nda bu semtin 
kendine has bir rengi olduğundan ve burada yaşayan insanların da aynı özgünlüğü taşıdı-
ğından bahsedilir.49 Mekânı yaşanır hale getiren insandır. Kadıköy, insanlarının birbirleriyle 
iletişimlerinin çok sıcak olduğu bir köy gibidir. Anlatıcı bu mekâna bağlılığı, şehir halkı için 
kullandığı “tarikat mensupları” ifadesiyle vurgular.50

Yazarın romanlarında gençler, sosyal yaşamlarını genellikle şehrin sayfiye kesimlerinde 
sürdürürler. Şehrin ana caddeleri ise daha çok çalışma hayatının geçtiği yerler olarak tas-
vir edilir. Roman ve hikâyelerindeki hususî mekânlar ise, kahramanların bir araya geldikleri, 
tanıştıkları ve vaka zincirinde yer alan olaylara sahne olan yerlerdir. Özellikle Kadıköyü’nün 
Romanı’nda, Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki halkın sosyal ve eğlence hayatı; sinemalar, 
gazinolar, mesire yerleri gibi gidilen hususî mekânlar gerçekçi bir şekilde yansıtılmaktadır. 
Murat Belge de Safiye Erol’un tıpkı Tanpınar gibi sağlam bir mekân kavrayışı olduğunu be-
lirtir. Eğer o Kadıköy demişse, Kadıköyü’nü anlatıyor ve Şifa’dan Bahariye’ye kaç dakikada 
gelineceğini biliyor, demektir.51

44  Erol, “Müze Şehir: İznik I”, Yeni İstanbul, 02.11.1962; Makaleler, s.452.

45  A.g.m., s.450.

46  Erol, “Sıla Yolunda”, Havâdis, 23.07.1957; Makaleler, s.136.

47  Erol, “Edirne Üniversitesi”, Son Havâdis, 22.06.1961; Makaleler, ss.226-227

48  Erol, “Sıla Yolunda”; Makaleler, s.138

49  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.36.

50  Ag.e., ss.236-237.

51  Murat Belge, “İyi Bir Yazar”, Radikal, 01 Haziran 2002.
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Safiye Erol, eserlerinde, günün belirli vakitlerinde semtlerdeki, cadde ve sokaklardaki sos-
yal hayata dair kesitler sunar:52

“Cağaloğlu semti akşam saatlerinde birdenbire tenhâlaşır. Resmî dâireler paydos eder, 
doktor muayenehâneleri kapıyı kapar, Bâbıâli’nin suyu seli çekilir. Seyrek geçen motorlu 
vâsıtaların uğultusu ile uzaktan boğuk bir akis salan tramvay çanlarının sesinden başka 
gürültü kalmaz.”

Ciğerdelen romanında Keşan şehrinin çeşitli semtleri, burada yaşayan insanların gündelik 
hayatları, giyim kuşamlarıyla birlikte tasvir edilir:53

“Çarşı içinden, İzzet Molla’nın sürgün kaldığı Hacıborazan Hanı üzerinden eski gâvur ma-
hallesine kadar çıkıyorum. Orada burada eski binâlardan bâzıları kalmış, Keşan’ın yerli 
yeşil granitinden yapılmış hepsi bir stilde düz ve kibar yüzlü evler, mağazalar, ambarlar...
Yollarda karışık bir halk var. Şehirli kıyâfeti, köylü kıyâfeti her türlüsü görülüyor, ayağı 
poturlu beli kuşaklı dayıların ardı sıra mantar pabuçlu genç kızlar yürüyor. Onların ar-
kasından kucağında iki çocuk taşıyan ferâceli bir kadın, boynunda beşibirlik altınlar var. 
Cumhûriyet Meydanında birkaç taksi ve yolcu otobüsü. Kimi Uzunköprü’ye, kimi İpsala, 
Malkara veya Gelibolu’ya gidiyor.”

“Leylak Mevsimi” adlı hikâyesinde anlatıcı İstanbul sokaklarında yaptığı küçük bir gezintiyi 
anlatırken şehrin sosyal hayatından da kesitler verir. Kahveciler, fıstıkçılar, kâğıt helvacılar 
bu gündelik hayatın bir parçası olarak tasvir edilir:54 Kadıköyü’nün Romanı’nda ise, bir öğle 
vakti Bâbıâlî caddesindeki yerli hayatın ritmini, sucular, şerbetçiler gibi sokak satıcılarının 
sesleriyle birlikte resmeder.55 Safiye Erol’un ifadesiyle “bu satıcı sesleri İstanbul’un samimiyet 
ve hususiyet atmosferinde belli başlı yer tutar. Ezeli ebedi seslerdir… Esnaf nesilleri arasında ku-
şaktan kuşağa hiç bozulmadan miras kalan bir nev’i müziktir bu. Zaman ona işlemeye kıyamaz. 
Hadiseler de onda iz bırakmaz. Harp olur, devrim olur; hükümetler, rejimler değişir. Ama yoğurt-
çu, tahin pekmezci, kağıt helvacı hep bildiğini okur ve hal dili ile bize der ki; ne olursa olsun, kendi 
toprağınızda, kendi kökleriniz besisinde yaşıyor, gelişiyorsunuz.”56 Safiye Erol, şehrin modernle-
şirken bu eski çeşnilerini de kaybetmemesi gerektiğini vurgular. 

Yazar, modern zamanın günlük hayatımıza getirdiği kolaylıkları, imkânları takdir edip onay-
larken; eski alışkanlıklarımızı, gelenek ve göreneklerimizi kaybetmekten duyduğu üzüntüyü 
de şu cümlelerle dile getirir: 57

“Yeni zamanı tasdik ve takdir eder, hem de daima taze bilenmiş kuvvetlerle günün hak-
kını vermeğe özenirken hurdaya atılan bazı husûsiyetlerimizi de özleyerek aramaktan 
kendimi alamıyorum. Ramazanlarımızda eski halavet kalmadı, kandiller arada sönükçe 
çakıp geçiyor, bayramlar şevksiz ve yorucu oldu, şöyle tatlı bir kalıba giremiyor. Orta oyu-
nunu da unuttuk, Karagöz’le Hacivat Çelebi’yi de küstürdük. Şimdi şehrimizdeki fuzûli  
çirkinlikler temizlenirken dileyelim ki aydın beldemizde kaybolmuş güzellikler de yeni bir 
hayata serpilsin”

52  Erol, Dineyri Papazı, s.220.

53  A.g.e., s.7.

54  Erol, “Leylâk Mevsimi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl:32, Sayı:1, Ocak 2003, s.15.

55  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.67.

56  Erol, “Mahalle Saati”, Yeni İstanbul, 24.05.1963; Makaleler, s.576.

57  Erol, “Şehirde Bir Dolaşma”, Havâdis, 06.02.1957; Makaleler, s.69.
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“Hatıralar” adlı makalesinde eski medeniyetimizin yaptığı her işi sanatsal bir incelik ve özen-
le yapan temsilcilerinden örnekler verir; yazarın, yolda karşılaştığı bir kestane kebapçıyla 
olan diyaloğu, şehir kültürümüzün insana kazandırdığı maddi ve manevi ölçüyü tüm yönle-
riyle görmesi için yeterlidir: 58

“Kebap kestaneci. Önünde mangal, elinde maşası, yanında katlanmış çuval ve ibriğiyle 
emsaline aynen benziyordu, ama yine de esrarlı bir başkalığı vardı….İpek gibi mülayim 
İstanbul şivesiyle konuşuyordu. Pazarlık etmezmiş, kendi hakkına tecavüz olurmuş, kes-
tanelerine el dokundurmazmış, diğer müşterilerin hakkına tecavüz olurmuş. Kestane kü-
lahını aldım, dersimi de aldım. Fatih’e doğru yürüdüm. Kestane kebapçılığı işine bile bu 
kadar geniş ölçüde maddi ve manevi ihtimam koyduran şehir kültürümüzü düşünerek 
giderken dayanamadım, nefis kestanelerden bir tane tattım…”

Edirne şehri, tarihi ve mimari özelliklerinin yanında, bazı gelenek ve görenekler bakımından 
da eserlerine aksetmiştir. Bir hıdrellez geleneği, hıdrellezden önce kuzu kesilmemesi, rama-
zan hazırlığı, iftar hazırlığı, nevruz kutlama, nezir verme, çocuk beleme geleneği gibi çeşitli 
gelenek ve görenekler; şehrin kültürel kimliğinde yeri olan Kırkpınar güreşleri, yeme içme 
alışkanlıkları işlediği konular arasındadır. 59

Yazar, bazı makalelerinde İstanbul halkının çeşitliliğine değinir. Ona göre, her semtin ayrı bir 
çehresi, ayrı bir hayat tarzı vardır. İstanbul’da sadece bir semtten başka bir semte geçmek 
bile iklim değiştirmek gibidir.60 Yazar, şehrin bu kozmopolitliğini şu cümlelerle ifade eder: 61

“Doğuyu batıyı, yetmiş iki milleti kucağında barındıran şehrimizde Amerikan modeli iş 
adamından, Avrupakâri centilmenden tutunuz, mağaza adamına kadar her türlü insan 
tipi, bir o kadar da hayat tarzı vardır. Biz tevekkeli değil, en medeni gurbette bile sıkılırız, 
hep İstanbul’u sayıklarız, bu ebedi Babili, bu şehir kılığındaki minyatür imparatorluğu.”

Başka bir yazısında, İstanbul’un bu mazi yüklü ve kozmopolit havasını Ankara ile kıyaslayan 
yazar, bu şehirde biraz hayal kırıklığına uğradığını itiraf eder. Bu şehrin, bir hükümet merkezi 
olması dolayısıyla, hayat düzeninin daha keskin, hareketlerin daha sert ve ritmik olduğunu, 
zamanın bile bu ritme uyum sağlayarak daha hızlı aktığını söyler. Politika, diplomasi, resmi-
yet şehir halkının yaşayışına, ruh haline nüfus etmiş; şehrin çehresine gergin ve sert bir hava 
vermiştir. Fakat Türk milletinin tarihi coğrafyasındaki yeri ve önemi yönünden baktığında 
ise Ankara’yı güzel bulur. “Cumhuriyetin başkenti, milli mücadele hatıralarının, yeni bir dev-
let kurmak azim ve iradesinin, Atatürk rejiminin mihrakı olan şehir”, güzeldir. Diğer yandan 
bölgenin bağları, step bitkileri, gün batarken seyredilen ışık oyunları gibi kendine has ince 
güzellikleri olduğunu da vurgular.62

İstanbul sokakları, gündelik hayatın kılcal damarlarıdır. Mahalleler, genelde yoksul kesimin 
yaşadığı yerler olarak eserlerine yansır. Ahşap evler, bu mahallerdeki yoksulluğun ve geçici-
liğin sembolüdür:63

58  Erol, “Hatıralar”, Havâdis, 03.04.1957; Makaleler, ss.91-92.

59 Halil Açıkgöz, “Safiye Erol’da Edirne ve Edirne Üniversitesi”, Trakya Üniversitesi I.Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 23-
25 Ekim 2002, s.17.

60  Erol, “Yeni İklim”, Son Havâdis, 14.10.1961; Makaleler, s.276.

61  Erol, “Selimiye Sokakları”, Yeni İstanbul, 02.05.1962; Makaleler, s.356.

62  Erol, “Göçebe Kuşlar”, Yeni İstanbul, 26.10.1962; Makaleler, s.447.

63  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.96
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 “Aşağıda İbrahim Ağa mahallesinin kara kiremitli ahşap evleri, sırt sırta vermişler. Dam-
ların kenarında otlar bitmişti. Çinko oluklar köşelerden aşağı iniyordu. Bazen bir güvercin 
havalanıyor, bazen cılız bir duman durgun havada belirsizce sallanıp dağılıyordu.”

Yazar, Tekservi sokağında olduğunu belirttiği bir fukara mahallesini halkıyla beraber tasvir 
ederken, aynı zamanda burada yaşayan yerli halkın geçmişi hakkında da okuru bilgilendirir:64

“Taşlık meydanının kenarından Vişnezâde Câmii’ne doğru kıvrılan ince eğri büğrü 
bir yol vardır ki kulübemsi, tek göz odalı ahşap evleriyle tam bir fukara mahallesi kılı-
ğında uzanır. Kulübeler kafesli, cumbalıdır. Kapı önlerinde tavuklar çöplenir, yer yer sı-
zan bulaşık suları arasında kediler güneşlenir. Evlerin karşı sırasına telli, taflan çitleriyle 
bölünmüş avuç içi kadar uydurma bahçecikler bırakılmıştır. Soğan salata yetişen bu 
bahçeciklerde çamaşır kurutulur. Üzerlerinde saç borularla mangallar tutuşturulur. 
Çocuklar ağlaşır, kadınlar bağrışır. Bazen de hayattan memnun gülüşmeler, radyo-
nun müzik yayını, sokak satıcılarının sesine karışarak havada çırpınır….. Onlar son 
Moskof muharebesinde Tuna boylarından sürülerek buraya sığınmış namuslu gay-
retli bir göçmen alayının evlâtlarıydı. “Yurtlarından olmuşlar, mallarından olmuşlar; 
fakat zemin verimsiz de olsa çetin de olsa yeni şartlar içinde kök salmasını bilmişler. İş 
tutmuşlar, çalışmışlar, yaşamışlar... Yaşıyorlar, dünya oldukça yaşasınlar...”

Dineyri Papazı romanının başkişisi Gülbün, ızdıraptan hasta olduğu, İkinci Dünya Sava-
şı Türkiyesi’nde payına düşen sorumluluğu yerine getiremediğini düşündüğü günlerde, 
İstanbul’un fakir bir göçmen mahallesindeki bir çöplüğe sığınır.65 Aynı romanın kişilerinden 
Âkif Kaptan’ın yaşadığı Gazhâne, işçilerin ağırlıkta olduğu bir yerdir.

Yazar, şehir halkının günlük hayatında iklim ve mevsimlerin oynadığı rolü de tasvirlerinde 
açıkça ortaya koyar:66

“Mevsimden konuştular. Tabiatın gizleyerek safran ve kına renklerine büründüğü, deni-
zin tatlı bir poyraz altında bürümcüklendiği bugünlerde Kadıköy’ün profesyonel ve ama-
tör balıkçıları tam tertip faâliyete geçmişlerdi.”

Benzer şekilde bir yaklaşım Ahmet Hamdi Tanpınar’da da ifadesini bulur. Örneğin, “Teşrin-
ler geldi, lüfer mevsimi başlayacak” ya da “Nisandayız. Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır.” 
şeklinde tabiat takvimiyle konuşan bir İstanbullu, Tanpınar için bütün bir yerli hayatın öze-
tini yapmaktadır.”67 

“Ağustos Meltemleri” adlı makalesinde, insanın sağlığını mevsimlere göre ayarlaması ge-
rektiğini, kendi kültürümüzden verdiği örneklerle anlatır. Aynı makalede, İstanbul’un iklimi 
hakkında büyüklerin kendi tecrübelerini nasıl filozofça bir tavırla, birkaç sözle aktardıklarını 
ifade eder. Diğer yandan onların zamanlarındaki makine medeniyeti görmemiş ya da henüz 
kabullenmemiş halkıyla, yazarın kendi zamanındaki şehir halkının yaz mevsimini yaşayışını 
şöyle karşılaştırır: 68 

“Kış kıyamet yağmur afet buz bela

Yaz safahat gölge rahat toz bela”

64  Erol, Dineyri Papazı, s.256.

65  Mehmet Nuri Yardım, “Safiye Erol Üzerine Prof.Dr. Sema Uğurcan ile Mülakat”, Safiye Erol Kitabı, s.215.

66  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.117

67  Işın, s.55.

68  Erol, “Ağustos Meltemleri”, Yeni İstanbul, 31.08.1962; Makaleler, s.419.
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…..Bilmem ki bizlere onların anladığı manada bir safahat kaldı mı artık İstanbul’da? 
Adalar, iskarça yüklü birer gemi, Boğaziçi tıklım tıklım. Emirgan’da halk diz dize, omuz 
omuza istif olmuş, gûya deniz seyredecek, hangi deniz…İnsan ve oto kalabalığından 
deniz meniz gözükmüyor ki. Moda derseniz Eminönü meydanından pek farklı değil. Be-
reket ki millet kalender olmuş, bu yaz milli üniforma haline gelen mavi bez pantolonları 
çekiveren, ayağına bir çift tokyo iliştiren, soluğu mesire yerlerinde aldı. husûsi arabası 
olan da eğlendi, olmayan da, velev ki mısır kazanı başında.”

Yazar, makalelerinde trafik, su, elektrik, ulaşım gibi büyük şehirlerdeki günlük hayatta karşı-
laşılan çeşitli sorunlara da değinir, bunlara çözüm yolları arar. Bu yazılarında, özellikle yaşa-
dığı şehir olan İstanbul’la ilgili gözlem ve tespitlerine geniş yer verir. “Sinirlerimiz” adlı ma-
kalesinde İstanbul’un sorunlarında iki medeniyet, iki meşrep arasında kalmamızın ve bünye 
değiştirme yolunda olmamızın da payı olduğunu vurgular: 69 

“Biz iki kıt’a arasına düşmüş hem şanslı hem çileli bir şehir halkıyız. Asya’nın da Avrupa’nın 
da meşrebini yan yana iç içe taşımak yorgunluğundan takatsiz kalmışız. İstanbul’da yol 
yoktur, trafik düzeni, yolların yeterliği ve halkın medeniyet seviyesi kadar vardır. Bünye 
değiştiriyoruz. Doğunun bol zamana, geniş mekana, fatalizme göre ayarlanmış aheste 
salıntısından batının makine gibi tıkır tıkır işleyen ritmik dinamizmine aktarmanın için-
deyiz, daha doğrusu başlangıcındayız, asıl civcivli noktasına gelmedik daha, eski zaman 
kalıntıları her tarafta yol kesiyor ve bizi eski zamanın ahengine geri tepiyor. Asfaltta uçar 
adım biraz yürüyorsunuz, derken stop. Arnavut kaldırımı başlıyor. Sağda yıkıntı solda 
yapı. İğri büğrü taşlardan daracık bir yaya kaldırımı, hışım gibi gelen taşıtlardan şuraya 
canımı kurtarayım derken o beğenmediğiniz yaya kaldırımına inşaat malzemesi yüklü 
bir kamyon geliyor bindiriyor. Şurada boru patlamış, sel basmış, burada blok taşlar yı-
ğılmış geçilmez, ötede işporta beride yolcu alan dolmuş. Nereye basıp nereden yürüye-
ceğiz?”

“İstanbul’da Yağmur” adlı yazısında, fırtınalı yağmurlu bir havada trafiğin durumunu, gün-
lük hayatta yarattığı aksamaları, İstanbul halkının bu sorunlara yaklaşım tarzını anlatırken; 
diğer yandan şehrin o günkü haliyle, eski zamanların İstanbul’u arasındaki farka da dikkat 
çeker.70 Ezelden vurgunum dediği, çocukluğunun geçtiği Selimiye semtine, bu hatıraların 
peşinden sürüklenerek uzun yıllar sonra tekrar taşınan yazar, “Selimiye Sokakları” adlı yazı-
sında, bu semtin genel görünümü hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, burada yaşama-
nın getirdiği zorlukları samimi ve esprili bir üslupla anlatır: 71

“İstanbul sitesine en yakın bir bölge olmasına rağmen, Selimiye’de hali 18.yüzyıl havası 
eser. Bütün sokaklar Arnavut kaldırımı, evler çoğunlukla ahşap, ışıklama kör kandildir. 
Suyun akması Hakk’ın rahmetine, semtin telefona kavuşması –görünüşe bakılırsa- kıya-
mete kalmıştır.” 

Yazar, özellikle makalelerinde ele aldığı şehirlerin geçmişteki ve o günkü ticari, kültürel 
ve ekonomik durumları hakkında da bilgi verir. “Kaza ve Kader” adlı yazısında, geçmişte 
“Hrisopolis-altın şehir” olarak anılan, Avrupa’dan Asya’ya geçen bütün ticaret kervanlarının 
baş konağı olmuş Üsküdar semtinin bugün nasıl oldu da şehrin en arka planda kalmış, en 
bakımsız bölgelerinden biri haline geldiğini anlatır. Ayrıca semtin, o dönemdeki sosyal, eko-

69  Erol, “Sinirlerimiz”, Yeni İstanbul, 29.12.1962; Makaleler, ss.491-492.

70  Erol, “İstanbul’da Yağmur”, Yeni İstanbul, 14.12.1962; Makaleler, s.474.

71  Erol,  “Selimiye Sokakları”, Yeni İstanbul, 02.05.1962; Makaleler, s.355.
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nomik ve kültürel durumu hakkında da okuru bilgilendirir. 72

“Huysuzlar Tekkesi” başlıklı yazısında, İznik’in ekonomi ve turizm bakımından yazarın döne-
mindeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulunur. İznik’in tarıma elverişli toprakla-
rında yetişen üzümün şehir ekonomisine katkısı, balık bakımından zengin gölünün turizme 
elverişliliği burada değindiği konular arasındadır.73

5.Mimari
Halkın ruhu, hayat üslûbu nasıl caddelerin, mahallelerin ve sokakların aynasından görünü-
yorsa; şehirlerin ruhu, sanat ve estetik anlayışları da mimari eserlerinde vücut bulur. Safiye 
Erol’un eserlerinde mimari, hem genel planda hem özel planda değerlendirilir. Genel plan-
da, garp mimarisiyle Türk mimarisi karşılaştırılarak tespitlerde bulunulur. Örneğin, Ciğerdelen 
romanında Garbın maddeden son raddeye kadar faydalanmak uğruna ruhu öldürdüğü söy-
lenir. Türklerin geçmişte olduğu gibi dış nizamı ruh ahengiyle, faydayı güzellikle kaynaştıran 
mimari anlayışının bugün de devam etmesi istenir:74

“Ben garbın bugünkü mimarlığını beğenmem, ruhsuz bulurum. Maddeden son raddeye 
kadar faydalanmak için rûhu öldürdüler. Hiç zannetmem, artık büyük mûsikî, büyük şiir 
yaratabilsinler. Belki son mersiyeleri yazacak birkaç dâhî daha çıkar, hepsi bu kadar.

Ben, ecdâdımın eserlerinde olduğu gibi, dış nizâmı ruh âhengiyle, faydayı güzellikle kay-
naşmış görmek isterim. Ah dedelerim!...Bana ne büyük kuvvet ve zenginliksiniz! Kutsal 
Türk dilinde, köylümün geleneğinde, câmiden, kışladan ta yazma yorgana, oymalı man-
gal maşasına kadar her şeyde sizi bulurum. Kavuklu, mücevvereli, türlü serpuşlu mezar-
larınız, en büyük insanlık vakârını en alçak gönüllü bir ifâdeye sığdıran kitâbeleriniz bana 
neler söyler. Bazen sizden kaçmak “Biz boşuna mı yaşadık? O kadar cenk-i cefâ karşılığı 
vücûda getirdiğiniz âlemden bugüne aktarılacak değerde hiçbir şey mi kalmadı?” diye 
sitem eden küskün ve asil edânızdan kurtulmak isterim.”

Özel planda ise, ele aldığı şehirlerin mimari yapıları, estetik ve manevî yönleriyle verilir. “Mi-
marinin içine abide, cami, külliye, sebil, kışla girer. Bir anlamda onlarla kendisi arasında duy-
gusal bir bağ kurar. Edirne’deki Selimiye Camii’ni annesi, Beyazıt Camii’ni babası kabul eder; 
bir sebilin önünden su içerken kendisini 17.yüzyılın kadını olarak hayal eder. Selimiye Kışla-
sına bakarken bir bina değil, bir dünya görür.”75

Yazar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere, milletlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle 
İznik’i “müze şehir” olarak adlandırır. Roma tiyatrosundan, eski kilise harabelerine, Selçuklu 
hamamından Osmanlı zamanında yapılan çeşitli eserlere kadar İznik, boydan boya bir kül-
türler sergisi gibi görünür.

İznik’te, en etkilendiği tarihi eser olarak, Yenişehir kapısından şehre girerken gözüne ilişen 
Küçük Ayasofya (fetihten sonraki adıyla Orhan Gazi Camii)’yı gösterir. Dünyanın en dilber 
harabesi olarak adlandırdığı Küçük Ayasofya’nın, Bizans sanatıyla şarkın aşkı ve mistisizmi-
nin bir karışımından meydana çıktığını düşünür. Küçük Ayasofya’yı bir dilbere, üzerine ley-
leklerin yuva yaptığı yıkık minaresini ise Leyla’nın aşkıyla çöllere düşen, saçlarına kuşların 

72  Erol, “Kaza ve Kader”, Yeni İstanbul, 23.11.1962; Makaleler, ss.461-464.

73  Erol, “Huysuzlar Tekkesi”, Yeni İstanbul, 16.11.1962; Makaleler, s.459.

74  Erol, Ciğerdelen, ss.110-111.

75  Sema Uğurcan, Safiye Erol’un Makaleleri ”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl:31,  Sayı:2, Nisan 2002, ss.374-375.
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yuva yaptığı Mecnun’a benzetir. Yazar, ayrıca Küçük Ayasofya’nın tarihi hakkında okuyucu-
yu şöyle bilgilendirir: 76

“Safa aşk ve saadet sızıyor Ayasofya’nın şahane iskeletinden, halbuki çekmediği çile kal-
mamış. 4. yüzyıldaki inşasından sonra hıristiyanlık dünyasının nice ideolojik tartışmala-
rına şahit olmuş birkaç büyük konsile konaklık etmiştir……Biz Türkler, fetihten sonra bu 
mabede Orhan Gazi camisi demişiz, ama Kayser’in hakkını Kayser’e vermek hasletimiz 
inkar edilemez, yine Küçük Ayasofya adında karar kılmışız. Gerçi başka dinin, başka mil-
letin yavrusudur, yine de garip bir tarzda akrabamızdır. Biz ona boylu boyunca hayran 
olur, alkış tutarız. Kendi soy kütüğümüzden, kendi sağlam bünyemizden nice şaheserler 
yetişeceğini biliriz de ondan.” 

Safiye Erol, Ayasofya’nın sihirli tesirinin sebebini “ruh da aramak, bir gönül sahibi sanatka-
rın kutsal bir aleminde herkesten saklı, Tanrı beraberliğinde yaşanmış bir özel serüveninde 
sezmek lazım geldiğini” söyler.77 

Çandarlı Hayreddin Vakfı, Yeşil Cami, Eşref Rûmi Camisi, Yakup Çelebi Zaviyesi, Nilüfer Hatun 
İmareti, Huysuzlar Tekkesi İznik ziyaretlerinde dikkatini çeken diğer eserler arasındadır. Ay-
rıca, bu eski eserlerin bugünkü durumlarını, zaman içinde geçirdikleri değişimleri de göz-
lemlerinde ayrıntılı olarak aktarır.

Özellikle makalelerinde şehirlerdeki imar faaliyetlerine, eski eserlerin onarımına büyük 
önem verir. Kendisi de bu faaliyetleri yakından takip eder, şehir gezilerinde restorasyon ça-
lışmalarını bizzat yerinde tetkik eder, gözlemlerini ve önerilerini yazılarında açıkça ortaya 
koyar. 

Bazı yazılarında, modernleşme yolundaki bir şehrin, kendi eski çeşnisinden hangi sınıra ka-
dar taviz vermesi gerektiğini sorgular. Bu görüşüne İstanbul’u örnek gösterir. İstanbul’un 
modernleşirken manevi huzur sahalarını ve eski rehavet köşelerini kaybetmesine gönülce 
razı olmadığını; bu anlamda ne cami avlularından, ne şadırvanlardan, ne sebillerden ne de 
çardaklı kahvelerden vazgeçmek istemediğini söyler.78

“Devletle Saadetle” adlı makalesinde, İstanbul’daki eski Türk evlerinin birer birer tarihe ka-
rışmasından duyduğu üzüntüyü ifade eder. Selimiye semtinin hâlâ zamana karşı direnen 
Sultan Mahmud devri yapısı bahçeli evlerini gezer. Buradaki binaların tarihçesini araştırır, 
hatta bu evlerden birinde bir dönem Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Recaizade Ekrem 
Bey’in oturduğunu öğrenir. Safiye Erol, Recaizade Ekrem Bey’in bu binada kendine kitaplık 
olarak yaptırdığı yerli camlı dolapların bugün belki de son şahidi olduğunu, zira yarın yıkıl-
mış olacağını üzüntü ve sitemle dile getirir.79

Yazar, “Edirne’de Eski Eserler” adlı makalesinde, Edirne’yi bir ziyareti sırasında gördüğü küçük 
bir sebilin önünde, kendini bu sebilden çocuğuna su içiren bir Rumeli kadını olarak hayal 
eder.80 Daha sonra “Küçük Sebil” adlı diğer yazısında da, bu mermerleri kırılmış, altın yaldızla-
rı sökülmüş, kitabeleri kararmış küçük sebilin restorasyonunun hâlâ yapılmamış olmasından 

76 Erol, Müze Şehir: İznik I”, Yeni İstanbul, 02.11.1962; Makaleler, s.456.

77  Erol, Müze Şehir: İznik II”, Yeni İstanbul, 09.11.1962; Makaleler, ss.454-455.

78  Erol, “Şehirde Bir Dolaşma”, Havâdis, 06.02.1957; Makaleler, ss.68-69.

79  Erol, “Devletle Saبdetle”, Son Havâdis, 02.12.1961; Makaleler, ss.297-300.

80  Erol, “Edirne’de Eski Eserler”, Son Havâdis, 22.07.1961; Makaleler, s.244.
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duyduğu hayal kırıklığını anlatır.81

Safiye Erol, 1957, 1961 ve 1962 yıllarında Edirne seyahatlerini ve gözlemlerini anlattığı 13 
makale yayınlamıştır82. Bu yazılarda Safiye Erol, Edirne’yi genel yapısı ve imar faaliyetleri ba-
kımından değerlendirmiş, mimari eserleri ve manevi değerleri üzerinde durmuştur. Safiye 
Erol, bu makalelerinde Edirne’yle ilgili görüş ve incelemelerini iktisadi durum, üniversite ta-
savvuru ve şehir imarı olmak üzere başlıca üç kola ayırır.

“Sıla Bizi Çekti” adlı makalesinde 1961 yılında Edirne’nin genel yapısı ve imar faaliyetleriy-
le ilgili gözlem ve tespitlerini ayrıntılı olarak anlatır. Edirne’nin, inkılap hükümetinin dar 
imkânlarına rağmen, bir sene içinde iktisadi kalkınma ve imar faaliyetleri bakımından önemli 
gelişmeler kaydettiğini, fakat tüm bu gelişmelerin Türkiye’nin Avrupa kapısı olarak adlandır-
dığı Edirne için yeterli olmadığını anlatır. Aynı makalede, Edirne’nin o dönemdeki ekonomik, 
sosyal ve ticari durumu hakkında verdiği kapsamlı bilgiler, bu şehrin tarihini yazacaklar için 
de önemli bir malzeme teşkil etmektedir:83

Safiye Erol, “Edirne Üniversitesi” başlıklı makalesinde Profesör Süheyl Ünver’in de aralarında 
bulunduğu bir müteşebbis heyetin, Edirne şehrini kalkındırmak için düşündüklerini –arala-
rında bulunmaksızın- kendisinin de düşündüğünü belirtir. Yazar, bu makalesinde Edirne’yi 
canlandırmak, Türkiye’nin Avrupa kapısı ve turist geçidi haline getirebilmek için öncelikle 
onu bir maarif şehri, bir kültür merkezi haline getirmek gerektiğini söyler84. Yazar, eğitim 
ve kültür alanına yönelmeyi, ne ziraat sahası, ne ticaret ve sanayi cephesi yeterli olmayan 
Edirne’yi kalkındırmak için en uygun yol olarak görür. Bu düşüncelerinin izdüşümlerini Ciğer-
delen romanında, Edirne’nin imar planı üzerinde çalışan Turhan Tuna’nın vasıtasıyla okuyu-
culara bildirir. “Tekrar Kavuşsam” adlı makalesinde, Osmanlı Türkleri’nin Rumeli toprakların-
daki en eski ve ilim tarihimize büyük simalar yetiştirmiş akademilerinden biri olan, bugün ise 
sadece bir camii ve türbeden ibaret kalmış Darü’l-Hadis’in yanında modern tertipte bir İslam 
Enstitüsü görmek istediğini belirtir.85

1961 yılında Edirne’ye yaptığı bir ziyaretin izlenimlerini aktardığı bir diğer yazısında, Seli-
miye başta olmak üzere diğer mimari eserleri, sebilleri, camileri, hamamları dolaşır, imar ve 
restorasyon faaliyetlerini yerinde gözlemler. Bunun sonucunda, ilk defa o sene hem restoras-
yon ve imar faaliyetlerinde hem de şehir halkında “dirilik emarelerine” rastladığından mutlu-
lukla bahseder.86 Şehrin çehresinde görülen değişme ve yenileşme, yazarın ifadesiyle “halkın 
kendisini de yeni bir davranışın canlı adımlarına doğru hız almış gibi” olumlu yönde etkiler. 
Bütün bu yazıları şehir tarihi çalışmaları için de önemli bir kaynak teşkil eder.  

Dini Mimarî
Safiye Erol, İslam sanatının mücerrede yükseltilmiş insandan başka bir şey olmadığını ifade 
ederken, câmileri de sembolik değerleriyle önemli bir yere koyar. Ona göre hayatın zirvesi, 
bir insanın kendi sembolü içinde mütevazî bir zerre olarak yaşadığını idrak ettiği andır. Yaza-

81  Erol, “Küçük Sebil”, Yeni İstanbul, 03.07.1962; Makaleler, s.385.

82  Bu yazıların ayrıntılı bir değerlendirmesi için bkz.:Halil Açıkgöz, “Safiye Erol’da Edirne ve Edirne Üniversitesi”, Trakya 
Üniversitesi I.Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 23-25 Ekim 2002.

83  Erol, “Sıla Bizi Çekti”, Son Havâdis, 15.06.1961; Makaleler, ss.224-225.

84  Erol, “Edirne Üniversitesi”, Son Havâdis, 22.06.1961; Makaleler, s.227.

85  Erol, “Tekrar Kavuşsam”, Havâdis, 30.07.1957; Makaleler, ss.139-140.

86  Erol, “Edirne’de Eski Eserler”, Son Havâdis, 22.07.1961; Makaleler, ss.244-247.
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rın ifadesiyle, “câmiler, geçirdiğimiz ruh haletlerine göre bize kâh yumulmuş bestelenmiş bir 
nur kümesi, kâh taş kesilmiş bir ızdırap görünür. Bu muayyen tenasübün içinde varlığımızın 
sırrı gizlenmiştir.”87 Dineyri Papazı romanında Gülbün, medeniyetimizin kemâl zirvesi olan 
Selimiye Camii’nin yarattığı manevi tesirle kendi gerçeğiyle yüz yüze gelir.88 Câmilerin hey-
betli dizisi romanlarında yer alan kahramanlara manevi bir güç verir, onlardan feyz alırlar:

Ciğerdelen romanında köklerinin Hersekoğlu Ahmet Paşa’ya kadar dayandığını söyleyen 
Turhan, dedesinin yaptırdığı câmi ve imaretleri anlatırken eski zamanın vakıf anlayışı hak-
kında da bilgi verir:89

“Dedem vakıflar yapmış, Keşan’da Ulu Câmi denilen bir câmi, kendi eski vatanından 
gelen göçmenleri yurtlandırdığı Hersek-Dil kasabasında gene bir câmi ve imâret...Vakıf 
fermânını nice defalar okudum. Eski zamânın dindar ve insaniyetli düşünüşünü hür-
metle, rikkatle karşılarım. Saltanatını kuru başına harcamayı dedemin içi götürmemiş; 
âhireti düşünmüş, câmileri yaptırmış; yoksulları düşünmüş, imâreti kurmuş. Bütün dileği 
de câmilerinde her gün rûhuna duâ edilmesi. Mâbetlerin bakımını en ince noktalara ka-
dar düşünmüş: “Kayyum kapıları açıp kapaya, kandilleri çırağları yaka, hasırları döşe-
yüp devşire ve temiz tuta ve cümle kayyum hizmetlerini edâ eyleye...” Dil’deki imârette 
hergün kırk beş koyun kesilmesini, yüzer dirhemlik has tâze ekmekler pişirilmesini ve 
gene her gün bir okka balın konuklara sunulmasını emretmiş. Bütün servetini vakıfla-
ra bağlamış, yalnız Rusköy yâni Keşan gelirini yaşadığı müddet için kendine alıkoymuş. 
Keşan’daki câminin halılarını, kilimlerini Balkan muhârebesinde düşman çalmış, sonra 
evkaf yeniden döşetmiştir. Bütün kitâbeler, sol duvarı boydan boya örten mızraklı yazı 
ezberimdedir. Câmi mezarlığında ninelerim, büyük teyzelerim, amcalarım gömülü. Av-
ludaki şadırvan etrâfında düğünlerden evvel kadınlarımızın hamam alayı, çengilerle 
gezer dolanırmış.”

Kadıköyü’nün Romanı’nda Orhan Gâzi Câmii (s.55), Karagöz’ün mezarı (s.57); Ciğerdelen ro-
manında “Firuzağa Câmii”(s.31), Macaristan’daki “Gülbaba Dergâhı”(s.67); Dineyri Papazı ro-
manında Vişnezâde Camii (s.256), Dolmabahçe Câmii (s.259) eserlerinde geçen dini mimari 
örneklerinden bazılarıdır. Makalelerinde sık sık karşımıza çıkan Selimiye Camii, Muradiye 
Camii, Darü’l Hadis Camii, Sezai Sultan Türbesi, yazarın Edirne’deki manevi durakları arasın-
dadır. “Safiye Erol’un kayıtlarında Edirne vilayeti Zati-i Keşani’nin, İsmail Hakkı Bursavi’nin 
doğum yeri, Ebussuud Efendi’nin yetiştiği, Gülşeniliğin ikinci piri Sezai Gülşeni’nin, Gülşen-i 
Veli Dede dergâhı postnişini Şeyh Şuayb Efendi’nin tasavvufla cemiyeti mayaladığı yerdir. 
Ayrıca Hacı Bayram Veli’ye de ev sahipliği yapmıştır.”90

Yazar, türbelerin bizim kültürümüzdeki manevi değeri hakkında mimar Ekrem Hakkı 
Ayverdi’nin görüşlerini paylaşır. Buna göre “türbelerimiz, kabir olmaktan ziyade âdeta 
ikametgâhtır, sahibi orada ölü olarak yatar değil, insanüstü bir hayatla yaşayarak oturur gi-
bidir.” Bu bakış açısı, türbelerin iç mekânının düzenlenişine de yansımıştır. Yazar, Sezai Sultan 
Türbesinin içini şöyle tasvir eder: 91

87  Sâmiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri, Kenan Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, Hülbe Yay., İstanbul 
1983, s.259.

88  A.g.e., s.318.

89  A.g.e., s.9.

90  Açıkgöz, s. 7

91  Erol, “Sezai Sultan”, Havâdis, 07.08.1957; Makaleler, s.143.
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“Zira biz bu anda Sezai Hazretleri’nin makberesinde değiliz, yüz yüze canlı varlığının 
karşısındayız. mütevazi bir oda, yerde çok temiz yaygılar, duvarda hattat işi eski yazılar, 
ötede beride bir rahle, bir şamdan, ortada sarı maden şebeke içinde yeşil örtülü, kavuklu 
sanduka.”

Park ve Bahçe Mimarisi
Yazar, ayrıca park ve bahçe mimarisine de önem verir. Alaturka tarzdaki bir bahçe mimarisi 
onda hayranlık uyandırır. Kadıköyü’nün Romanı’nda alaturka bir bahçe mimarisine duyulan 
hayranlık şu cümlelerle dile getirilir:92

“Nîmet teyzenin bahçesinde bahar birdenbire infilâk etmişti...Bir erguvan ağacına mor 
salkım ve leylâk sarılarak tırmanmış, hepsinin çiçekleri birbirine karışmış, tabiat sanki 
pembe ve lâcivert arasında bütün bir renk skalası göstermek istemişti. Ortadaki havuzun 
etrâfında iki halka lâle vardı, pembe ve sarı. Daha etrâfı mavi minelerle bilezik gibi kuşa-
tılmış. Burası asrî bir bahçe değil, bilâkis alaturka bir bahçe.

Sedeflerle, deniz kabuklarıyla süslü, rutûbetli, loş bir grot; yüzünde nilüferler yüzdüren bir 
dere, derenin üzerinde minyatür köprücükler. Bir yâseminli kameriye, köşkün arkasında 
bir koru. Evet, alaturka şâirâne bir bahçe.”

Bu noktada, yazar, Türkler ve batılıların tabiata bakışlarını karşılaştırır. Batının tabiata hâkim 
olmak isteyen anlayışına karşılık, Türk ruhunun bu bahçeleri yaratırken, tabiata karşı aşk de-
recesine varan sevgisini meydana vurduğunu, tabiatı sonsuz bir şefkatle ehlileştirdiğini be-
lirtir. Onun ifadesiyle, Türk, “korkunç ormanlardan birkaç ağaç, fidan ve çiçek almış bahçesine 
dikmiş; denizleri, ummanları havuzu ile, şelale ve çağlayanları fıskiye ile temsil ettirmiş, havuza 
balıklar atmış, bahçeye paçalı güvercinler, nazik kediler salıvermiş, evet, tabiatı munis edip ken-
dine yakın getirdikten sonra şefkatle bağrına basmış”tır. 93

Sonuç 
Biz bu çalışmamızda Safiye Erol’un roman, hikâye ve makalelerine yansıyan şehirleri; tarih-
sel, sosyal, kültürel, estetik ve manevi boyutlarıyla değerlendirmeye çalıştık. Bu tespitlerimi-
zi şehir ve insan, tabiat, tarih, sosyal, kültürel hayat ve mimari başlıkları altında sınıflandırdık. 
İstanbul, Edirne, Keşan, Bursa, İznik gibi eserlerinde geçen belli başlı şehirler etrafında yaza-
rın bu şehirlere bakışını ortaya koyduk.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Safiye Erol’un eserlerinde yer alan şehirlere yönelik tüm bu göz-
lem, tespit ve değerlendirmeleri, şehir tarihi üzerine çalışacak olan araştırmacıların da baş-
vurması gereken değerli bir kaynak durumundadır. 

92  Erol, Kadıköyü’nün Romanı, s.13.

93  Erol, “Bursa Bahçeleri, Makaleler, s.46.
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Yahya Bey’in “Şâh u Gedâ” Mesnevisinde 
Edebî Mekân Olarak İstanbul ve 
Kahramanın Şehir Algısı

Handan Belli

Arş. Gör., İnönü Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş

Mekân, anlatılarda olayın somut bir zemine oturmasını sağlayan dolayısıyla anlatıların ger-
çeklikle kesişen yönüdür. “Romancı, mekân unsurunu,  olayların cereyan ettiği çevreyi ta-
nıtmak, roman kahramanların ı çizmek, toplumu yansıtmak, atmosfer yaratmak cihetinde 
kullanabilir ve o, olayları şekillendirirken bunlardan birini devreye soktuğu gibi, birkaçını 
da dikkate alabilir. Aslında bunların hepsinin temelinde yatan gerçek, anlatılanlara ‘sahihlik’ 
kazandırma endişesidir”.1 Varlıkların ve olayların belli bir zeminde yer alması,  vakanın ger-
çekliğine yardımcı olmaktadır. Ancak edebî bir metinde tasvir edilen mekânların tarihi bir 
belgede olduğu gibi gerçekçi bir yapıda değil, yazarın hayal dünyasından ve algılarından 
süzülen görüntüsü olarak görülmesi ve bu bağlamda ele alınması gerekmektedir. Bunun ya-
nında edebî bir eserde yer alan mekân tasvirleriyle kahramanın çevre algılarının nasıl olduğu 
hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Özellikle romanlarda yapılan ayrıntılı çevre tasvirleri, 
şahısların ruhsal durumlarını dolaylı olarak anlatabilmekte birer araç niteliğindedir.

Modern öncesi anlatılarda mekânın anlatıdaki varlığı ile modern romanlarda mekânın varlığı 
arasında farklar olsa dahi mekân, tüm anlatıların vazgeçilmez unsurudur. “Modern romanla 
beraber anlatıların aslî unsuru olmaya başlayan mekân, efsane, destan gibi kimi anlatılarda 
parçalanmadan karşımıza çıkar. Düşsel mekân tasavvurunun hâkim olduğu dönemlerde, 
mekân, sadece ‘vakıanın gerçekleştiği yer’ şeklindedir. Somut bir karşılığa sahip değildir. Ma-
sal gibi anlatılarda da ‘bilinmeyen bir yer’de meydana gelen olaylar, nesnel dünyayla her 
hangi bir bağa sahip değildir. Mekân, bu tür anlatılarda sahne görevi görmenin ötesinde 
bir işleve de sahip değildir”.2 İlk oluşturulan anlatılardan, günümüzün modern anlatılarına 
doğru mekân tasvirlerinin önem kazandığı ve genel olarak anlatılarda mekânın iki farklı işle-
vine ağırlık verildiği görülmektedir. Birinci olarak olayların cereyan ettiği yer görevini üstle-
nen mekânlar, ikinci olarak kahramanların ruhsal durumlarının yansıdığı yer olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu sebeple mekânlar, anlatıda üstlendikleri görevleri bakımından çevresel ve 
olgusal mekân tasvirleri olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Anlatılarda tahkiyenin ve betimleme-
nin yoğunluğuna göre çevresel veya olgusal mekân tasvirlerinin artış gösterdiği gözlenmek-
tedir. Narration/ tahkiyyenin ağırlıkta olduğu eserlerde çevresel mekân tasvirleri, betimle-

1  Tekin, Mehmet (2004), Roman Sanatı 1 (Romanın Unsurları), İstanbul: Ötüken Neşriyat, s. 129.

2  Şengül, Mehmet Bakır (2010), “Romanda Mekân Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Mayıs 2010, C. 3, S. 11, 
s. 537.
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menin ağırlıkta olduğu eserlerde ise olgusal mekân tasvirleri ağırlıktadır.3 Çevresel mekân 
tasvirlerin yoğunlukta olduğu anlatılar incelendiğinde, “kısaca olay örgütleyici bir anlatı-
mın hâkim olduğu ve tek boyutlu/norm karakterlerin kullanıldığı”4 görülmektedir. Olgusal 
mekânların, kapalı ve açık mekânlar olarak sınıflandırılması tamamen şahısların mekân algı-
sı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple şahısların algısıyla tanımlanan bu mekânlar fiziksel 
olarak düşünülmemelidir.

 Olgusal mekânlar kahramanın algısı bağlamında iki ana kısma ayırmaktadır:

“1- Labirentleşen dünya ya da kapalı ve dar mekânlar 

2- Sınırları sonsuza açılan açık ve geniş mekânlar”. 5

Açık mekânlar daha çok “devingen mekânlar, açılım ve yayılım mekânları, dinginlik 
mekânları, özdeşim mekânları, düşlem mekânları, paylaşım mekânları ve dinamik oluş 
mekânları”6 dır. Bu mekânlarda karakterler iç huzura ve refaha kavuşurlar. Böylece genel ola-
rak açık/geniş mekânları karakterlere vermiş olduğu dinginlik ve mutluluktan anlayabilmek-
teyiz. Bu sebeple fiziksel olarak etrafı veya üstü açık bir mekânı açık, etrafı kapalı bir mekânı 
kapalı mekânlar olarak tanımlamaktan öte, şahısların algısı doğrultusunda ve psikolojisinde 
bırakmış olduğu etki bağlamında olgusal mekânları değerlendirmemiz gerekmektedir. Ka-
palı mekânlara dahil olan diğer bir olgusal mekân ise labirent mekânlardır. Bu mekânlarda, 
karakterlerin üzerinde bulunduğu mekândan uzaklaşma çabası olmasına rağmen bunu ba-
şaramaması ve bu darlaşan mekânın karakteri sıkması söz konusudur. 7

Anlatıya dayalı eserlerde gerçekler kimi değişikliklere uğrayarak edebî eserlere girmektedir.8 
Mesnevilerde de gerçeğin, yeniden okuyucuya sunulması sırasında kimi değişikliklere uğ-
radığı görülmektedir. Ancak bu değişiklerin kökenin de yazarın mensup olduğu toplumun 
sanat anlayışı etkin rol oynamaktadır. Örneğin, “Doğulu ve Batılı yazarlar tecrit (soyutlama) 
ve mimessis (yansıtma) dediğimiz ayrı sanat tarzlarıyla karşımıza çıkar. Görünen ve olanı 
değil bunun arkasındaki öze ulaşma amacında olan Doğulu sanatçı, dış âlemi birebir taklit 
etme ve yansıtmaktan kaçınır, tecride yönelir”.9 Doğu’nun tecride bağlı sanat anlayışı kla-
sik Türk edebiyatında ve dolayısıyla mesnevilerde kendini hissettirmektedir. Mesnevilerde 
çoğu zaman ayrıntılı olarak anlatılmayan mekânın okuyucunun hayal dünyasının zenginliği 
ölçüsünde doldurması beklenir. Örneğin sevgilinin bulunduğu mekân Kâbe’ye benzetile-
re bu mekânın detaylı bir tasviri yapılmadığında okuyucunun zihninde var olan “Kâbe”nin 
gösterilenleri adedince bir yer hayal edilir, bu yer sevgilinin mekânı olarak kabul edilir. Bu 
sebeple mesnevilerde yazarın çizmiş olduğu sınırlı bir mekân değil okuyucunun boşlukları 

3 Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Ankara, 
s. 402.

4 Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Ankara, 
s. 403.

5 Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Ankara, 
s. 403.

6 Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Ankara, 
s. 414. 

7 Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Ankara, 
s. 403-406.

8  Aktaş, Şerif (1984), Roman Sanatı ve İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 14.

9  Çetişli, İsmail (2004), Metin Tahlillerine Giriş/2, Ankara: Akçağ Yayınları s. 24
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doldurabildiği esnek bir mekân tasviri yapılmaktadır. Bu konuda Mehmet Tekin, mesneviler-
de ‘stilize’ edilmiş mekânlar olduğundan söz etmektedir. “Bu mekân anlayışında ‘dağ’ ‘deniz’, 
‘ağaç, ‘gök’, ‘ırmak’ ‘rüzgâr’… kavramları, bildiğimiz anlamın uzağındadırlar. Bunlar, tasvirî 
nitelik taşımanın ötesinde-doğal olarak o günün anlatı mantığına göre- ‘işlevsel’ bir özellik 
taşırlar. Doğal olarak zayıf bir işlevselliktir bu.  Hikâyeci, bu tür mekân anlayışıyla,  gözden 
çok ‘muhayyileye (hayal gücüne) seslenmeye çalışır. Onun yaptığı, daha doğrusu yapmak 
istediği belirli bir yeri canlandırmak (tecessüm ettirmek) değil, hissettirmektir. Bu anlayışta 
okuyucunun bilinci ve zihni öne çıkmakta, okuyucu, çizilmek istenen mekânı, kendi hayal 
gücü ve zevkine göre canlandırmaktadır” (2004: 132). 

Mesnevileri, modern hikâye ve romandan ayıran özelliklerinin başında geleneksel anlatı 
özelliklerini sayılabiliriz.10 Son zamanlarda mesnevilerin roman veya hikâyeye benzer özellik-
lerinin olup olmadığının tartışılmasının ötesinde, mesnevinin bir anlatı özelliği taşıdığı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Hayalî unsurların yer aldığı fiktif bir ürün olan mesnevilerin vakıa 
kuruluşu, zaman, mekân ve şahıslar kadrosu incelenerek, bir roman ve ya hikâye özellikle-
rinden farklı olan kendine özgü yönleri ortaya konulmalıdır. Ancak bu çalışmada bir mesne-
visinin bir roman veya hikâyeden farklı olan yönlerini ortaya koymaktan öte bir mesnevide 
bir şehrin edebî mekân olarak çevresel ve olgusal boyutta nasıl ele alındığını ortaya koymak 
hedeflenmektedir.

Şâh u Gedâ Mesnevisinde Edebî Mekân Olarak İstanbul

Yahya Bey’in kaleme almış olduğu Şâh u Gedâ mesnevisinde mekânın nasıl incelendiğini ele 
almadan önce bu eserin dikkat çeken özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Şâh u Gedâ mes-
nevisi mahalli özelliklere sahip mecazî aşkı konu alan bir eser olmakla döneminde yazılmış 
diğer mesnevilerden farklılık göstermektedir. Eserde vuslat ön planda olmayıp daha çok aşk 
duygusu yüceltilmektedir. Bu mesnevinin sebeb-i telif bölümünde dünyevi ve adi aşkların 
işlenmesine karşı olduğunu belirten Yahya Bey, aşkın ilahi bir duygu olduğunu, bu sebeple 
eserinde güzel bir gence duyulan aşkı anlatarak bu duyguyu dünyevi bir boyuttan çıkardı-
ğını ifade eder.11 Yahya Bey mesnevinin ana hikâyesine geçmeden önce sebeb-i telif bölü-
münde “aşkın insana kazandırdığı faziletleri sayar. Âşık-ı sadıkın vecd ve halet, keşf ve kera-
met ile can gözünü açtığını, aşkın ruhtaki coşku ve heyecanı artırdığını zikreder”.12 Hikâyenin 
sebeb-i telif bölümünden sonra, şair asıl konuyu anlatmaya başlar. Hikâye en başından fark-
lılıklar içermektedir. Şâh u Gedâ mesnevisinde olay İstanbul’da geçmekte, dolayısıyla ilk defa 
İstanbul bir mesnevide edebî mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazım Yoldaş, eserin en 
çok dikkati çeken özelliğin ilk defa bir mesnevinin edebi mekânının İstanbul olarak seçilmesi 
olduğunu belirtmektedir. Özelikle mesnevide Ayasofya ve At Meydanı tasvirlerinin canlı bir 
şekilde sunulduğuna dikkat çekmektedir (1993: 44). 

Şâh u Gedâ mesnevide aşk, rüya motifiyle başlamaktadır. Mesnevinin ana kahramanlarından 
Gedâ, âlim ve fazıl bir kişidir ve rüyasında bir gence âşık olur. İstanbul’da gezintiye çıkan 

10  Ayyıldız, Mustafa (2011), Roman, Tanım-Tarihçe-Teknik, Ankara: Akçağ Yayınları s. 47-48.

11 Yoldaş, Kazım (1993), Taşlıcalı Yahya Bey Şâh u Gedâ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, s. 125.

12 Yoldaş, Kazım (1993), Taşlıcalı Yahya Bey Şâh u Gedâ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, s. 43.
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Gedâ, rüyasında âşık olduğu genci At Meydanı’nda görür, adının Şâh olduğunu öğrenir.  Bu 
ilk karşılaşmadan sonra mesnevide Gedâ’nın Şâh’a yakın olma mücadelesi ve bu mecazî aşk 
dolayısıyla yaşadıkları hikâye edilmektedir. Yahya Bey, mesnevinin ana konusu olan Gedâ’nın 
Şâh’a duyduğu aşkı anlatmadan önce bu hikâyenin çevresel mekânını çizmektedir. Yahya 
Bey, iki kahramanı İstanbul’da At Meydanı’nda buluşturacağı için en başta İstanbul şehri-
ni o zamandaki adıyla Kostantiniyye’yi tasvir etmektedir. Daha sonra Ayasofya Camii’ni ve 
At Meydanı’nı ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Mesnevinin çevresel mekânı tasvir edildikten 
sonra, mesnevinin başkahramanı olan Gedâ’nın İstanbul şehrinde gezintiye çıktığı belirtilir. 
Mesnevide çevresel mekân olarak seçilen İstanbul şehri,  şehrin en güzel yapılarından biri 
olan Ayasofya ve en hareketli meydanı At Meydanı tanıtılarak kahramanların yaşadığı yerle-
rin güzellikleri ortaya konulmuştur. Şâh u Gedâ mesnevisinde çevresel ve olgusal mekânlar, 
modern anlatılarda karşımıza çıktığı şekliyle bir arada verilmemiştir. Mesnevide çevresel 
mekân olarak İstanbul’un seçilmesi anlatılan hikâyeye gerçeklik katması ve aynı zamanda 
mesneviye yerel bir özellik katması bakımından önemlidir. 

Şâh u Gedâ mesnevisinde mekânın çevresel ve olgusal olarak yapılan tasvirleri modern ro-
manların aksine keskin bir sınırla çizilmiştir. Mesnevinin en başında çevresel mekânlar ayrın-
tılı bir şekilde ve mübalağalı bir üslupla anlatılmış ve kahramanların gözünden değil, anlatı-
cının bakış açısından bir şehir tasviri yapılmıştır. 

Şâh u Gedâ mesnevisinde asıl hikâyeye geçmeden önce İstanbul’un çevresel olarak tasvirini 
şu şekilde yapmaktadır:

“Sabıkâ bir mühendis-i dânâ 

 Urdı söz kasrına bu resme binâ 

 Ki bu fâni cihânda var bir şehr 

 Kadr-i  ‘unvân ile ferîdü’d-dehr

 Adı Kostantiniyyedür ânun 

 Tahtıdur Şâh-ı âl-i Osmânun

 Şevketîle sevâd-ı a’zamdur 

Merdüm-î ‘ayn-i rûy-i ‘âlemdür” (Şâh u Gedâ, 531-534)131

Yahya Bey, bu fani cihanda Kostantiniyye (İstanbul) adlı bir şehir olduğunu, unvanı yüce, 
zamanda eşi bulunmaz bir şehir olan Kostantiniyye’nin, Osmanlı şahının tahtı olduğunu ve 
İstanbul’un büyüklük ile “sevâd-ı a’zam” olarak bilinen Mekke-i Mükerreme gibi olduğunu, 
bu sebeple İstanbul’un âlem yüzünün göz bebeği olduğunu ifade eder. Bu şehrin içine deniz 
girmesine rağmen denizin dizine kadar çıkmadığını, kara ve ak iki denizin bu şehri sığınacak 
yer eylediğini belirtir. O ay yüzlü şehrin yâr gibi surlardan gümüşlü kemer kuşandığını ifade 
ederek güneşin, ona kale muhafızı olsa yeri olduğunu ve yıldızların o kalede hisar askerî 
olduğunu söyler. Yahya Bey’e göre, zamanın yüzü suyu olan bu şehrin kapıları, şehrin gören 
gözüdür. Kurşun örtülü kubbeler yer yer, yelken açmış gemilere benzer.  Dünyanın göğünün 
çatısı gibi içinde kat kat bina vardır (bk. Şâh u Gedâ, 531-546).

Bir şair bakışıyla yapılmış, edebî sanatlarla bezenmiş yukarıdaki tasvirler İstanbul’un çevre-

13 1 Bu çalışmada Şâh u Gedâ mesnevisinden alıntılanan beyitler, Kazım Yoldaş’ın hazırlamış olduğu – Taşlıcalı Yahya Bey 
Şâh u Gedâ (İnceleme-Metin) adlı Yüksek Lisans Tezinden alınmış olup makalede yer alan beyitler, bundan sonra sadece 
beyit numaraları parantez içerisinde verilerek kullanılacaktır.
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sel mekân tasvirleridir. İstanbul’un, Yahya Bey’in yanı sıra geçmişte ve günümüzde yaşayan 
diğer şairlerin de dikkatini çeken bir şehir olduğu bilinmektedir. Bu konuda Mehmet Narlı, 
İstanbul’un böylesine bir merkez olarak algılanmasın altında divan şiirinin estetik düzeninin 
esası olan çevre-merkez ilişkisinin olduğunu belirtmektedir. Narlı, divan şiirinde çok sık rast-
lanan “pervanelerin ışığa, âşığın sevgiliye, taşranın İstanbul’a, devletli ve tebaanın, saraya; 
yıldızların aya, bütün evrenin Allah’a doğru aktığını” (2007: 169-170) ifade eder. 

İstanbul’un tasvirinin ardından daha sonra Yahya Bey, Ayasofya’nın tasvirine geçmektedir. 
Ayasofya’nın “Mescid-i Aksa”nın ikizi olduğunu söyleyerek söze başlayan Yahya Bey, şehir 
içinde sema gibi yüksek ve bir benzeri bulunmayan bir makam olduğunu söylemesi bu mes-
cidin şairin gözünde ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Yahya Bey, zamanın kutbu 
veya şeyhine aktığı gibi Ayasofya’nın ayağına da akarsu gibi cihan aktığını, âlem halkının 
duasına muhtaç olduğunu ve başında kubbeden bir ulu taç olduğunu ifade eder:

“Ayasofya’dur ana nâm-ı şerîf

 Olmaz anun gibi mâkam-ı latîf 

 Nitekim Şeyh-i pâk u kutb-ı zamân 

Ayağına akarsu gibi cihân” (548-549)

Ayasofya, mesnevide özellikle İstanbul’un önemli bir yapısı olarak anlatılmakta ve XVI. yüz-
yılda camii olarak işlev görev bu yapının şair tarafından Mescîd-i Aksa’nın ikizi olarak göste-
rilmesi de dikkat çekmektedir.14

Mesnevide tasviri yapılan diğer bir mekân ise XVI. yüzyılda At Meydanı olarak bilinen bu-
gün Eminönü civarında bulunan meydandır. At Meydanı’nın tasvirinin yapıldığı bölümde 
herkesin merkez sayılan bu mekânda toplanılmasının vurgulanması XVI. yüzyılda Osmanlı 
İstanbul’unun merkezinin de bu meydan olduğunu göstermektedir. Roma’daki Hipodro-
mun bir benzeri olarak At Meydanı İstanbul, Roma’nın hükümranlığı altındayken inşa edil-
miştir. “Hipodrom, imparatorluk sarayına bitişik olarak, günümüzde Sultanahmet Camii 
ve Meydanı’nın bulunduğu bölgede yer almaktaydı. Bizans tarihçisi Ostrogorskyve göre 
İstanbul’daki Hipodrom, mermerden yapılmış 500x117 metrelik ve 30.000 kişi kapasiteli-
dir. Bizans Hipodromu’unda ayrıca, sanatsal gösteriler düzenlenmekte ve vahşi hayvanlar 
sergilenmekte, ilâveten Osmanlı’da olduğu gibi- zafer şenlikleri de burada yapılmaktaydı”.15 
Osmanlı’nın İstanbul’u fethetmesiyle birlikte bu yapı eski işlevine yakın olarak şenlikler, 
düğünler ve gösterilere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle “Sûrnâme”lerde şehzâdelerin dü-
ğünlerinin bu meydanda yapıldığı, büyük çadırların kurulduğu ve süslü yastıkların döşen-
diği eğlencelerin tertip edildiği anlatılmaktadır. XVI. yüzyılda İstanbul’a gelen yabancılar 
için düzenlenen devlet törenlerinin yapıldığı ve halkın bu meydanda törenleri izlemek için 
toplandığı da kaynaklarda belirtilmektedir.16 Şâh u Gedâ mesnevisinde ise At Meydanı’nın 
İstanbul’un merkezi toplanma yerlerinden olduğu belirtilmiştir. Ancak eserin ana konusu 
aşk olması dolayısıyla bu meydan da güzellerin toplanma yeri olması bağlamında mesnevi-

14  Yoldaş, Kazım (1993), Taşlıcalı Yahya Bey Şâh u Gedâ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, s. 136.

15  Özcan, Sonnur Emine (2010), “Osmanlı At Meydanı ‘Kamusal’ Bir Meydan Mıydı?”, Doğu Batı Dergisi, S.51,Kasım, Aralık, 
Ocak 2009-10, s. 110. 

16  Özcan, Sonnur Emine (2010), “Osmanlı At Meydanı ‘Kamusal’ Bir Meydan Mıydı?”, Doğu Batı Dergisi, S.51,Kasım, Aralık, 
Ocak 2009-10, s. 112-114. 
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de yer almıştır. “Mecma’-i hûbân-ı şehsüvârân ve menba’-i ‘âşıkân-i dilfikârân olan At Meydanı 
beyânındadur”17 başlığı altında At Meydanı’nın güzellerin çok olması, devletin ileri gelenle-
rin ve halkın büyük küçük herkesin olduğu bir insan denizi olması yönleriyle tasvir edildiği 
görülmektedir:

“Oldu şehr içre At meydânı 

 Hublar mecmua’î safâ kânî 

 Cem’ olurlar oraya hâs ile ‘âm 

 Sanki âdem denîzidür o mekâm 

 Her sokakdan gelür sigar ü kibâr 

 Akar ol bahre sânasın enhâr” (575-577). 

Bu beyitlerin ardından At Meydanı’nın detaylı tasvirine yer verilir, ancak bu tasvirde mey-
danın güzelliklerinin anlatılmasında zaman zaman mübalağalı bir anlatım görülmektedir. 
“Mekânın abartılarak verildiği kısımlarda mübalağalı anlatım, yaşanılan duyguların yoğun-
luğu nispetinde” (Doğramacı, 2010: 43) artığı görülmektedir. 

“Şehri başdan başa gezerdi tamâm

 Düşde gördügini arardı müdâm

 Şehr içinde Gedâ-yı pâk-nazar 

 At Meydânı’ına irişdi meger 

 Seyr iderken o cây-ı mergûbı

 Gördi nâgâh o çâr mahbûbı” (664-666).

Mesnevide yer alan çevresel mekânlar İstanbul’un belli bir semti ve özellikle At Meydan’ı ve 
çevresiyle sınırlı kalmaktadır. Ancak özellikle İstanbul şehrinin hem çevresel hem de kahra-
manın bakış açısıyla birlikte bu mesnevide ele alınması mesneviyi önemli kılmaktadır.  

Şâh u Gedâ Mesnevisinde Kahramanın Algısıyla Şehir

Şâh u Gedâ mesnevisinde kahramanların birbirlerini ilk kez gördükleri At Meydanı’ndan 
sonra çevresel mekân tasvirlerinin yerini olgusal mekân tasvirlerine bıraktığını görmekte-
yiz. Gedâ’nın, Şâh’ı ilk kez gördüğü andan itibaren At Meydanı hikâyenin başında anlatıldığı 
özelliklerinden çok artık hikâyede kahramanın algısına bağlı olarak tasvir edilmektedir. At 
Meydanı gibi diğer çevresel mekânlar ve özellikle İstanbul şehri artık mesnevide kahraman-
ların mekânı algıladıkları şekliyle yer almaktadır. O zamanlar şehrin gezinti yeri ve kamusal 
bir alan olan At Meydanı artık kahramanın algısında sevgilinin ilk defa görüldüğü bir mekân 
ve sevgilinin yaşadığı bir şehir olarak eserde yer bulacaktır. Şâh u Gedâ mesnevisinde geçen 
bu çevresel mekânlar, Gedâ’nın Şâh ile karşılaşmasından sonra Gedâ’nın gözünde farklı bir 
boyut kazanmıştır. Bu sebeple mesnevide bu karşılaşmadan sonra yapılan mekân tasvirle-
ri Gedâ’nın mekânı psikolojisine bağlı olarak nasıl algıladığını göstermektedir. Bu bağlam-
da Gedâ için açık mekân olarak karşımıza çıkan tek yerin sevgilinin yaşadığı yer olduğunu 
görmekteyiz. Sevgilinin olmadığı fiziksel olarak açık mekân olan tepebaşları, başka bir şehir 

17  Yoldaş, Kazım (1993), Taşlıcalı Yahya Bey Şâh u Gedâ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, s. 139.
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veya bir bahçe sevgilinin orda olmaması sebebiyle Gedâ tarafından kapalı mekân olarak al-
gılandığı görülmektedir.

Mesnevilerde kahramanların şehir algısı özellikle sevgilinin o mekânda bulunmasıyla bir-
likte olgusal anlamda açık mekânlara dönüşmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
klasik Türk şiirinde sevgilinin mekâna sahip olması ve bu mekânın kutsanması, aşığın ise 
bir mekâna sahip olmaması dikkat çekmektedir. Sevgilinin mekânı klasik Türk şiirinde  “kûy” 
olarak genel bir şekilde isimlendirilmektedir.  Kûy; mahalle, köy anlamlarına gelmekte olup 
özellikle sevgilinin yaşadığı alanı sınırlandıran bir kelimedir. Âşığın mekânı ise bu sınırlandı-
rılmış mekânlardan uzaktır ve daha çok çöl, sahra gibi sınırsız genişlikteki mekânlar âşık için 
seçilen mekânlardır. Ancak bu sınırsız genişliğe rağmen âşık bu mekânlarda huzurlu değildir 
ve bu mekânda dolaşan âşığın mekânı bir labirent gibi algıladığını ve sevgiliden uzak olması 
sebebiyle mekânın giderek âşığı sarıp sıktığını görmekteyiz. 

Sevgilinin olduğu mekânların açık, sevgiliden uzak olunan mekânların ise kapalı labirent 
mekânlar olarak algılandığının bir örneğini de incelemiş olduğumuz Şâh u Gedâ mesnevisin-
de de görmekteyiz. Sevgilinin mahallesi açık ve geniş mekânların özelliklerini fazlasıyla için-
de taşıyan mekânlardandır. “Açık ve geniş mekânlar, içtenlik mekânlarıdır, içtenlik, mekânı 
içten dışa doğru çeviren ve açan bir niteliktir. Bu mekânlarda karakter kendisiyle, çevresi ve 
bütün evrenle uyuşum içindedir. Kapalı ve dar mekânlar nasıl çatışma mekânları ise açık ve 
geniş mekânlar da uyumun ve huzurun mekânlarıdır.18 

Yahya Bey mesnevisinde Gedâ’nın Şâh’a âşık olmasıyla Gedâ’nın varlığını bilinen fiziksel bir 
mekândan çıkararak, “hasret vadisi” olarak isimlendirdiği soyut, hayalî bir mekâna yerleştirir 
ve Gedâ’nın yaşadığı bu aşk dolayısıyla mekân ile olan bağlarını kopardığını okuyucuya gös-
termektedir:

“Vadî-i hasret içre âvâre 

 ‘Işk esîri Gedâ-yı bî-çâre”(740)

Daha sonra Yahya Bey, Gedâ’nın bir gün Şâh’ı sokakta gördüğünde, Gedâ’nın bir gölge gibi 
duvara dayanıp kaldığını ifade ederek, Gedâ’nın Şâh’ın karşısında varlığını yitirdiğine vurgu 
yapmıştır. Gedâ’nın mekân içerisinde silindiği varlığının kaybolup gölgesinin ancak duvara 
yaslanarak durabildiğinin anlatılması ve âşığın sevgili karşısında yok oluşu klasik Türk şiirinde 
karşımıza çıkan aşığın sevgilide yok olma temayülünden kaynaklanmaktadır. Şem ü Pervâne 
mesnevilerinde, pervanenin muma yaklaşarak yok olması gibi veya Hüsn ü Aşk adlı mesnevi-
nin sonunda Aşk’ın da Hüsn’ün de aynı varlık olarak görünmesinde olduğu gibi aşkın klasik 
Türk şiirindeki varlığının ikilik değil birlik üzerine inşa edilmesi dolayısıyladır. Gedâ’nın da 
varlığının Şâh’ın yanında silinmesi aşkın içerisinde ikiliğin olmayacağını göstermektedir. Aşk 
anlayışı içerisindeki teklik Şâh u Gedâ mesnevisinin mekân tasvirlerine yansımış ve âşığın 
sevgilinin yanında yer kaplamamasına, gölge gibi hacmi olmayan bir varlığa dönüşmesine 
etken olmuştur:

“Yolda bir gün Gedâ-yı üftâde 

 Rast geldi o serv-i âzâde” (781).

….

18  Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Ankara, 
s. 411.
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“Bir yire geldi çünki ol iki mest 

Kıldılar şîşe-i hicâb-ı şikest 

Biri mest-i şarâb-ı şîve vü nâz 

Biri mest-i muhabbet-i mümtâz

                        Sâye gibi Gedâ-yı bî-çâre 

           Tayanup kalmış idi dîvâre” (783-785). 

Gedâ’nın, Şâh’ın aşkını herkese söylemesi üzerine, Şâh’ın Gedâ’yı bulunduğu mekândan 
uzaklaştırmak amaçlı gönderdiği mektuptan sonra Gedâ’nın Şâh’ın isteğini yerine getirdiği 
görülür. Ancak, bu uzaklaşmanın ardından mekânın artık Gedâ için sürekli kapalı bir mekân 
hüviyetine girdiği görülmektedir. Şâh’ın:

“Diline Şâh adın almayasın 

 Bir iki yıl bu şehre gelemeyesin 

 Nâr-ı fürkatde kalbi kal idesin

 Kendü kendini ehl-i hâl idesin

 Ateş-i vakt olup ol gonca-i ter 

 Nice sözler didi buna benzer” (927-929). 

Gedâ’nın Şâh’a duyduğu aşkı halktan birilerine söylemesi ve kötü niyetli bir kişinin Gedâ’nın 
aşkı ile ilgili Şâh’ı uyarması üzerine Şâh’ın, Gedâ’ya bulunduğu şehirden gitmesi için bir mek-
tup yazmasıyla Gedâ için mekânın daralmaya başlandığı görülmektedir. Bu haberin ken-
disine iletilmesiyle Gedâ, yüksek bir yere çıkarak Şâh’ın yaşadığı mekâna uzaktan bakar ve 
bu mekânın onun için ne anlama geldiğini açıklayarak, sevgilinin bulunduğu mekânı tasvir 
eder. Gedâ, Şâh’ın bulunduğu şehirdeki mahallesine veda ederken, bu mekânın onun için 
cömert Kâbe makamı olduğunu ve istenilen, arzu edilen şehir olan Medine olduğunu be-
lirterek: “Elvidâ iy mahalle-i cânân / Elvidâ iy makâm-ı Ka’be-i cûd / Elvidâ iy medîne-i maksûd  
(958-959) şeklinde seslenmesi Gedâ tarafından Şâh’ın olduğu şehrin nasıl algılandığının 
gösterir. Sevgilinin mahallesi, Allah’ın evi olarak bilinen Kâbe’ye ve Peygamberin evi olarak 
anılan Medine’ye benzetilmesi Gedâ’nın sevgisine bir kutsiyet kazandırması olarak da oku-
nabilir. “Bütün dâirenin noktaları merkezdeki noktaya yönelik olduğu gibi, bütün yönler de 
Kâbe’nin tarafına yöneliktir. Arzın yüzü Kâbe’nin altından yayılmıştır. Bunun için Mekke’ye 
“ümmü’l-kurâ” denildi. Diğerleri ona nisbetle evlâd gibidir. Evlâdın merkezi anne-babadır”19 
aşağıda yer alan beyitlerde de gördüğümüz gibi Gedâ’nın da Kâbe’yi merkez olarak seçtiği 
görülmektedir: 

“Nâr-ı dilden çıkan duhânlar ile 

 Girye vü nâle vü figânlar ile” (955).

…….

“Bir yüce yire çıkdı didi hemân 

 Elvidâ iy mahalle-i cânân 

 Elvidâ iy makâm-ı Ka’be-i cûd 

 Elvidâ iy medîne-i maksûd”  (958-959)

19  İsmail Hakkı Bursevî, Kâbe ve İnsan Tuhfe-i Atâiyye, haz. Veysel Akkaya, İstanbul: İnsan Yayınları, s. 28.
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…….

“İşigünden garîbüni sürdün 

 Bana düşmanlarumı güldürdün 

 Vatanumdan beni ırağ itdün

 Hicr ile dâğum üzre dâğ itdün” (962-963). 

Sözlerinden sonra Gedâ, Şâh’ın bulunduğu şehirden ayrılmaktadır. Burada şehrin ismi zikre-
dilmemiştir, ancak mesnevide asıl hikâye anlatılmadan önce çizilen çevresel mekânın İstan-
bul olması sebebiyle Gedâ’nın İstanbul şehrinden ayrıldığı tahmin edilmektedir. Ancak bu 
ayrılık sonunda Gedâ’nın mekân olarak nereye gittiği anlatılmamış, yalnızca sevgiliden uzak 
bir mekâna gittiği belirtilmiştir. Şâh u Gedâ mesnevisinde mekânın kahramanlar açısından 
çevresel boyutuyla görülmediği, bu sebeple şairin bu mekânları, kahramanın bakış açısıyla 
tasvir ettiği görülmektedir.

Mesnevide mekânın olgusal anlamda açık, kapalı ve labirent mekânlar şeklinde tasvir edildi-
ği ve Gedâ’nın, Şâh’dan ayrı olduğu zamanda bulunduğu mekânın labirent mekâna dönüş-
tüğü görülmektedir:

“Mest ü Mecnûn u vâlih ü şeydâ 

 Âşık-ı nâ-murâd ya’ni Gedâ

 Keşf idüp cân gözini yürür idi

Nereye baksa Şâh’ı görür idi

Varsa bir sohbete eger ki Gedâ 

 Hal olurdı hayâl-i yâr ana” (1112-1114)

Gedâ’nın hangi mekâna gitse Şâh’ın görüntüsünün gözünün önüne gelmesi, onun gittiği 
mekânlarda huzur bulamadığı ve mekânların kapalı ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını gös-
terir niteliktedir. Mesnevide Gedâ’nın duaları kabul edilmesiyle birlikte Şâh, Gedâ’nın onunla 
aynı şehre gelmesine izin verir ve labirent mekânlar Gedâ için tekrar açık mekân haline gelir: 

“Ol hakîr ü harîk ü nâr-ı firâk 

 Ol fakîr ü garîk bahr-ı vifâk

 Sabr işi irdi çünki pâyâna

 Geldi nâgâh şehr-i cânâna” (1232-1233)

Mesnevilerde mekânın zamana nazaran daha fonksiyonel bir yapı arz ettiğini ve zamanın 
mekânın özelliklerini yansıtmada araç olduğu görülmektedir.20 Şâh u Gedâ mesnevisinde za-
man olarak bahar anlatıldığı bölümde zamanın mekâna olan etkisi detaylı bir şekilde anlatıl-
mış, bahar mevsimi bir araç olarak seçilmiş, asıl olarak mekân tasviri yapılmak amaçlanmıştır:

 “Bir dem irdi ki güldi rûy-ı cihân 

  Vasl ile sanki ‘âşık-ı giryân

 Gülşene Hızr irüp yitişti bahâr 

 Olmış iken zebûn-ı zahmet-i hâr 

20  Ece, Selami (2004), “Mesnevilerde Öyküleme Özellikleri ve Üslup”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 24, 
Erzurum, s. 14.
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 Döndi gökyüzine fezâ-yı çemen 

 Lâleler oldı encüm-i rûşen” (1316-1318).

“Bezm-i gülşende şem’ idi güller 

 Ana pervâne idi büller 

 Bir yeşil kasra döndi rûy-ı çemen 

 Oldı câm-ı zeberced-i susen 

 Her çiçek sanki câm-ı rûşendür 

 Gonca ebkârına o revzendür” (1334-1336). 

 Gedâ’nın gezintiye çıktığı ve yukarıda açık bir mekân olarak tasvir edilen bahçenin, Şâh’ın 
arkadaşlarıyla bu bahçeye gelmesinin ardından Gedâ için açık olan bu mekânın değiştiği-
ni görmekteyiz. Klasik Türk şiirinde, “Âşığın bütün ruhsal değişimi ve dönüşümü, sevgilinin 
mekânı etrafında gerçekleşir. Âşık, bu mekânda, ruhunun en derin ve en gizli kısımlarını 
tanıma fırsatı bulur. Sonsuz büyüklüğün temsilcisi olan sevgili ve onun bulunduğu mekân, 
büyük olan her nesne gibi, âşığın düş dünyasında inanılmaz bir etki bırakır”. 21Mesnevide 
Gedâ, Şâh’la aynı şehirde olduğu zaman ve bahar mevsiminde çıktığı gezinti yerinde huzuru 
yakalarken,  Şâh’ın arkadaşlarıyla o gezinti yerine gelmesi üzerine Gedâ’nın hüzünlendiği, 
mekânın labirentleştiği ve kapalı bir mekâna dönüştüğü görülür:

“Söyleşürken Gedâ bu hayret ile 

 Şâh geldi o bâğa devlet ile 

 Sûrete gelmeyüp Gedâ-yı cihân 

 Deheni yâr gibi oldı nihân 

 Bir alay hûb-rûlar ile meger 

 Seyre gelmişdi ol meh-i Enver” (1367-1369)

Mekân kahraman için kapandığında “yer, adeta karakterin ayakları altından kaçıyor gibidir. 
Mekânda görülen; bir kum saati gibi bu içe akış, kişiyi zamanla yüzleştirir. Labirent izlekli 
anlatılardaki psikolojik derinlik ve çatışma, öğütücü nitelikteki bu içe akıştan beslenir. Bu-
nun için anlatıcı, betimleme ile zaman akışını parçalar, böylece dikkatler, olaydan karaktere 
çevrilir. Anlatı paktı, bütünsel bir anlama yönelirken, okuyucunun dikkati eylemden duruma 
kayar”.22 Gedâ’nın böyle bir sıkıntının ardından hastalanmasının anlatıldığı beyitlerde özel-
likle Gedâ’nın durumunun anlatılmayıp mekân tasvirlerinin yapılması, mekân üzerinden 
kahramanın psikolojisinin verilmesine güzel bir örnektir. “Gedâ-yı şikestenün kûşe-i gamda 
hasta olduğuna münâsib sıfât-ı hazânıdur”23 başlığıyla verilen beyitlerde:

“Geldi bir dem ki hasta oldu cihân 

 Sebze-i bâğa irdi derd-i hazân

 Başı çeğzinür idi eflâkun 

21  Demirel, Gamze (2014), “Klasik Türk Şiirinde “Mekân”ın Sembolik Yorumu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The 
Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34, s. 54

22  Korkmaz, Ramazan (2007), “Romanda Mekânın Poetiği” , Edebiyat ve Dil Yazıları, edt. Ayşenur Külahlıoğlu, S.Eker, Anka-
ra, s. 406.

23  Yoldaş, Kazım (1993), Taşlıcalı Yahya Bey Şâh u Gedâ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, s. 252.
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 Teni ditrerdi cümleten hâkün 

 Biri birine söykenüp ol ân 

 Tağlar inleyüp iderdi figân

 Çemenün hâli hod mükedder idi 

 Cûylar hep yabane söyler idi 

 Sebzenin çehresi sararmış idi

 Lâlenün gözleri kızarmış idi 

 …. 

 Bu mahalde Gedâyı bî-dermân 

 Oldı bîmâr-ı furkât-ı cânân 

 Mihr-i ‘ışk itmiş idi anı hilâl 

Yire nakş olmış idi sâye-misâl” (1610-1619) 

Mesneviden alıntıladığımız yukarıdaki beyitlerde Yahya Bey, Gedâ’nın hasta ve bitkin hâlini 
direk tasvir etmeden bulunduğu mekânın durumunu tasvir ederek, kahramanın fiziksel ve 
ruhsal durumunu mekân üzerinden okuyucuya aktarmaktadır.

Mesnevide sevgilinin bulunduğu mekândaki taş ve toprak gibi nesnelerin aşığın olduğu 
yere gelmesiyle mekânın açık mekân haline dönüştüğü görülür. “Edebî eserde de benzer bi-
çimde insan ve eşya arasında bir çeşit sözsüz iletişim olarak adlandırabileceğimiz bir iletişim 
açığa çıkar. Eşya konuşamaz, fakat simgeler. İfade edemez ancak gösterir, Onun sözsüz ola-
rak verdiği mesajlar bireyi kimi zaman olay örgüsünün anlatılmayan noktalarına kimi zaman 
da hikâye kişilerinin karanlıkta kalmış bölgelerine, duygu düşüncelerine kadar götürür”.24

“Didi bu taş ağır bahâda durur 

Kıymeti la’lden ziyâde durur 

 Kûy-ı dil-berden armağan durur bu 

 Yâdigâr-ı Şeh-i cihân durur bu 

 Ka’be-i kûyunun bu senin siyâh 

 Hacerü’l-esvedidür eyle nigâh 

 Bâri bu taş ile döğün her bâr 

 Gele ta sana bû-yı vuslat-ı yâr” (1549-1552)

Gedâ’nın hikâyenin sonunda vuslata ermese dahi sevdiğiyle aynı mekânı paylaşmasını en 
büyük mutluluk olarak görmesi, bundan sonra onun için mekân algısının hep olumlu de-
vam etmesinde etkendir. “Merkeze yakın olmak için verilen tüm mücadeleler, çekilen tüm 
sıkıntılar; bir bakıma, âşığın onu ölümsüzlüğe götürebilecek pek çok aktiviteyi yapabilme 
olanağı bularak kendisini gerçekleştirerek, ölümsüzlüğe ulaşma arzusu olarak da tanımla-
nabilir. Merkeze yakın olmak, onun koruması altında olmak ve kutsanmak demektir”. 25Gedâ 
da Şâh’a yakın olduğu sürece kendini rahat hissetmekte, onun eşiğinde oldukça teselli bul-

24  Demir, Ayşe (2011), Mekânın Hikâyesi Hikâyenin Mekânı: Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), İstanbul: Kesit 
Yayınları s. 414.

25  Demirel, Gamze (2014), “Klasik Türk Şiirinde “Mekân”ın Sembolik Yorumu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The 
Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34, s. 57.
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maktadır:

“Varayın didi hâne-i Şâh’a 

 Sürmeğ içün yüzin o dergâha 

 Yâre her kim ziyâde ‘âşık olur 

 İşiğin bulıcak teselli bulur” (1708-1709).

Mekân, kurgunun önemli bir ögesi olarak mesnevide karşımıza çıkmakta ve mekânın deği-
şimi olayın entrik kurgusuyla bağlantılı gitmektedir. “Bu açıdan mekânı, olay örgüsünün üç 
önemli kısmında başlangıç, bitiş ve doruk noktalarında ve doğrudan eserin entrikasıyla bağ-
lantılı biçimde tespit edebilmek mümkündür. Böyle noktalarda ilerleyen sadece olay örgüsü 
ve zaman değildir. Hikâyenin entrikasının en yüksek seviyeye, doruğa çıktığı, çatışmanın ve 
gizemin çözüme yaklaştığı bölümlerde mekân da bu hızlı ilerleyişe ayak uydurur. Bunu fark 
edebilmek için sahneye mekân odaklı bakmak,  mekânın kapladığı yeri görmek gerekir”.26 
Şâh u Gedâ mesnevisinde de hikâyenin kırılma noktalarında mekân değişimi önemli rol oy-
namıştır. Gedâ’nın, Şâh’dan ayrı düşmesiyle birlikte hikâyenin düğüm bölümü oluşmaktadır. 
Gedâ, bu sıkıntıları sevgilinin mekânına tekrar gidebilmeyi dua yollu isteyerek atlatmaktadır. 
Gedâ,  Şâh ile aynı mekâna geldiğinde hikâye çözüme kavuşmaktadır. Böylece mesnevide 
hikâyenin entrik kurgusunda mekânın aktif rol oynadığını görebilmekteyiz.

Şâh u Gedâ mesnevisinde, Şah ile aynı şehirde yaşamaya başlayan Gedâ’nın şehir algısının 
sevgiliye yakın olup olmamakla ilgili olarak sık sık değiştiği görülmektedir. Genel olarak, 
“Mesnevideki mekânların algılanışı ve mekânların, kişilerin iç özelliklerini yansıtmaları, olgu-
sal düzlemde sürekli devinim halindedir. Bir mekânın algılanışı aynı kişi için bile zıt yönlerde 
seyir eder. Belirli bir süre zarfında labirent olan bir mekân başka bir zaman diliminde açık 
mekâna dönüşebilmekte, bu hareketlilik eser boyunca devam etmektedir”.27 

Mesnevinin sonunda asıl olarak aşkın bedensel bir aşktan ziyade ilahi bir aşk olduğu tekrar 
ifade edilmekte ve Yahya Bey aşkta iki kıblegâhın ve bir vilayette iki şah olamayacağını bu 
sebeple aşığın mekânı olan kalpte iki sevgilinin olamayacağını ifade ederek mekânın aynı 
zamanda şirki kabul etmeyeceğini vurgular:

“Âşıka iki kıble-gâh olmaz 

 Bir vilayette iki şâh olmaz 

 Yâ Hakk’ı sev ya yârı iy gâfil 

 Döymez iki muhabbete bir dil” (1905-1906) 

Sonuç

Mesnevilerde mekân, genel özellikleri bakımından hikâye ve roman gibi modern anlatıla-
rın mekân tasvirlerinden farklılıklar göstermektedir. Mesnevilerde kesin sınırları çizilmiş bir 
mekândan öte, genel hatları çizilmiş ve ince detayları okuyucunun kendi bilgi ve birikimine, 
hayal gücünün genişliğine bırakılmış mekân tasviriyle karşılaşırız. Şah u Gedâ mesnevisinde 
de okuyucunun boşlukları doldurarak oluşturacağı çevresel mekân tasvirleri olduğu gibi, 

26  Demir, Ayşe (2011), Mekânın Hikâyesi Hikâyenin Mekânı: Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), İstanbul: Kesit 
Yayınları s. 190.

27  İçli, Ahmet (2008), “Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Mekân” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13: 2, s.351.
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Yahya Bey’in okuyucunun Gedâ’nın hâlini fark edebilmesi için Gedâ’nın algısıyla anlatılmış 
olgusal mekân tasvirleri de karşımıza çıkmaktadır. Mesnevide çevresel ve olgusal mekânlar 
iç içe geçmiş olarak verilmemekte, öncelikle mesnevinin çevresel mekânı çizilmekte, ardın-
dan mekânın kahramanlar tarafından nasıl algılandığı verilmektedir. Kahramanların mekân 
algısına baktığımızda olayların Gedâ’nın duygu durumu ekseninde anlatıldığı görülmek-
te ve dolayısıyla ağırlıklı olarak mekân Gedâ’nın algıladığı şekliyle mesnevide anlatılmak-
tadır. Gedâ’nın olgusal anlamda açık ve kapalı mekân algısında sevgilinin varlığının etkin 
rol oynadığı görülmektedir. Klasik Türk şiirinde sevgilinin bulunduğu şehrin kahraman için 
büyük öneme sahip olmasına bağlı olarak Şâh u Gedâ mesnevisinde sevgilinin bulunduğu 
mekânlar açık, geniş, huzur veren, kutsal mekânlar olarak sevgilinin olmadığı mekânlar ise 
kapalı, labirent, içinden çıkılmaz, kahramanı sıkan mekânlar olarak tasvir edildiği görülmek-
tedir. Ayrıca Şâh u Gedâ mesnevisinde olayların geçtiği mekânın İstanbul olması, bu mesne-
viyi çağında yazılan mesnevilerden ayrı kılmaktadır. İlk defa yerli bir mekânın bir mesnevinin 
çevresel mekânı olması yanında, bu mesnevinin kahramanın algısıyla yapılmış olan mekân 
tasvirleri sebebiyle de oldukça başarılı ve dikkat çeken bir eser olduğunu görmekteyiz.
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Istanbul As A Lıterary Space In ‘Şâh U Gedâ’ Masnavı Of Yahya Bey And Urban Perceptıon Of The 
Protago

Handan Belli

Abstract      

Yahya Bey of Taslica, a 16th Century poet, was able to reconstruct the space of Şâh u Gedâ (Shah and the Bum) 
masnavi, originally written by Hilalî in Persian literature, in İstanbul in his masnavi Şâh u Gedâ, thus embod-
ying a uniqueness in it. Istanbul became the main location in a masnavi for the first time in Şâh u Gedâ aut-
hored by Yahya Bey. Since the location for the story in the masnavi was Istanbul, Yahya Bey initially used the 
city within an environmental dimension, later on in the story took the space out of the initial dimension and 
moved it towards a factual dimension. In the Şâh u Gedâ masnavi by Yahya Bey of Taslica, with an emphasis 
on the personal perceptions of the protagonist, Gedâ (The Bum), portrayals of spaces were narrated and 
especially the fate of the protagonist was conveyed to the reader using the spaces. Şâh u Gedâ masnavi in 
which the protagonist’s psychology of perception in the space depicting how effective it is.

Keywords: Şâh u Gedâ, masnavi, environmental space, factual space.

Yahya Bey’in “Şâh u Gedâ” Mesnevisinde Edebî Mekân Olarak İstanbul ve Kahramanın Şehir Algısı

Handan Belli

Özet

XVI. yüzyıl şairlerinden olan Taşlıcalı Yahya Bey, Şâh u Gedâ mesnevisinde İstanbul’u edebî eserine mekân 
olarak seçmesiyle Fars edebiyatında Hilalî tarafından işlenen Şâh u Gedâ mesnevisinin mekânını yeniden kur-
gulamayı başarmış ve bu mesneviye özgünlük katmıştır. Yahya Bey’in kaleme aldığı Şâh u Gedâ mesnevisin-
de ilk defa İstanbul şehri bir mesnevinin ana mekânı olmuştur. Mesneviye konu olan hikâyenin İstanbul’da 
geçmesi dolayısıyla, mesnevide ilk önce bu şehre çevresel bir boyutta yer veren Yahya Bey, daha sonra ana 
hikâyenin mekânını çevresel boyutundan çıkararak olgusal boyutta ele almıştır. Taşlıcalı Yahya Bey’in Şâh u 
Gedâ mesnevisinde mekân tasvirlerine bakıldığında mesnevinin başkahramanı olan Gedâ’nın algısının göz 
önünde bulundurularak mekân tasvirlerinin yapıldığını ve özellikle kahramanın durumunun mekân üzerin-
den okuyucuya anlatıldığını görmekteyiz. Şâh u Gedâ mesnevisinde kahramanın psikolojisinin bulunduğu 
şehri algılamasında ne derece etkili olduğunu mekân tasvirlerinden çıkarabilmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Şâh u Gedâ, mesnevi, çevresel mekân, olgusal mekân.
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 
Gözünden Manisa

H. Harika Durgun
Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İlkçağlarda “Magnesia” adıyla anılan Manisa şehri, coğrafi konumu itibarıyla tarih boyunca 
hemen her medeniyetin -Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma- hüküm sürdüğü bir yer olmuştur. 
Beylikler döneminde Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi olan Manisa, 1412 yılından sonra 
Osmanlı İmparatorluğu’na dâhil edilmiştir.1 Bu tarihten sonra şehzade sancaklığı yapan ve 
pek çok padişah yetiştiren (Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Mu-
rat, III. Mehmet) Manisa, günümüzde “Şehzadeler şehri” adıyla anılır. 

Şehrin siyasî nüfuzu yanında kültür hayatı da zengindir. Niobe/ Ağlayan Kaya miti (Frigya-
lılar), dünya tarihinde ilk madeni paranın basımı (Lidyalılar), Mevlevihane (Saruhanoğulları 
Beyliği) ve şehzadeler devrine ait kültür varlıkları Manisa’yı tarihî yönden öne çıkaran unsur-
lardır. 

Osmanlı İmparatorluğu, II. Viyana Kuşatması’ndan sonra gerileme devrine girince devlet, 
idarî, malî ve askerî yönden zayıflamaya başlar. Bu dönemde vilayet ve sancakların idaresi, 
vezirlere ve beylerbeylerine verilir. Ancak savaşların başlamasıyla idareciler, yerlerini müte-
sellimlere bırakır. 18. yüzyıla kadar şehzadelerle idare edilen Saruhan Sancağı da idarenin 
değişmesiyle başlangıçta muhtelif kişiler tarafından yönetilir ancak 1743 yılında Karaosma-
noğlu Hacı Mustafa Ağa’nın Saruhan mütesellimi olmasıyla Karaosmanoğlu ailesi bölgede 
nüfuzunu artırmaya başlar.2

Karaosmanoğlu ailesi aslen bir Türkmen köyü olan Yayaköylüdür. (Yayaköy, bugün Manisa’nın 
Akhisar ilçesi sınırlarındadır.) 18. yüzyıldan itibaren Saruhan sancağında idarî görevlerle ser-
vet ve nüfuz kazanmaya başlayan Karaosmanoğlu ailesi zaman zaman hükümetle karşı kar-
şıya gelse de bölgedeki otoritesini kaybetmeyerek a’yan sınıfına girer.3 

Fecr-i Âti Topluluğunda başladığı yazarlık hayatına Cumhuriyet devrinde de devam eden 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Karaosmanoğlu Abdülkadir Bey’in oğlu, Mehmet İzzet Bey’in 

1  Ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun M. Emecen, Tarihin İçinde Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2007. 

2  Yuzo Nagata, Tarihte Âyânlar – Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, TTK Yayınları, Ankara, 1997, s. 23. 

3  “Yalnız bütün bu kaynaklarda müşterek tek bir nokta vardır: O da Karaosmanoğulları’nın mütegallibeden olduklarıdır. 
Bununla beraber, umumî devlet otoritesinin zayıflamış olduğu zaman ve yerlerde bu gibi kuvvetleşmelerin halkı mes-
netsiz kalmaktan kurtaran mahallî birer otorite teşkil ettiği hatırlanabilir.” Çağatay Uluçay, “Karaosmanoğullarına Ait Bazı 
Vesikalar”, Tarih Vesikaları, cilt 2, sayı 9, İlkteşrin 1942, s. 197-202. “Tarihî şöhreti 18. asırdan başlayan aile için, halka zulüm 
etmiştir, diyenler olduğu gibi, halka ve hükûmete yardım etmiştir, diyenler de vardır. Görüşlerin bu ayrılığına rağmen, 
Osmanlı saltanatının zayıf zamanından faydalanarak, nüfuz sahasını, bir Beylerbeyi kudretiyle, Saruhan, İzmir, Aydın hat-
ta Isparta’ya kadar genişleten ailenin o zamanlar bir mütegallibe olduğu tarihî kayıtların müşterek ifadesidir.” Niyazi Akı, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu İnsan-Eser-Fikir-Üslûp, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 15. 



465

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

torunudur. Yakup Kadri’nin Anamın Kitabı’nda4 anlattıkları, Hasan Âli Yücel’in Edebiyat Tarihi-
mizden5 adlı çalışmasında verdiği bilgiler ve Japon araştırmacı Yuzo Nagata’nın6 oluşturdu-
ğu “Karaosmanoğlu ailesinin şeceresi”nden yola çıkarak yazarın aile büyüklerini şu şekilde 
gösterebiliriz: 

1889’da Kahire’de dünyaya gelen Yakup Kadri’nin çocukluğu beş altı yaşına kadar Mısır’da 
geçmiştir. Prenses Şemsi Hanım’ın ölümü üzerine saray hayatı sona erince Manisa’ya 
gelmişlerdir.7 Yakup Kadri hatıralarında Manisa’ya gelmelerindeki asıl sebebin babası Kadri 
Bey’in Mısır’daki yaşantısı olduğunu ifade eder. İffeti, fazileti her şeyin üstünde tutan anne 
İkbal Hanım, kocasının sefahate düşkülüğünü, hesapsızca para harcamalarını artık kimse-
den saklayamayınca “onu hiç değilse ağyar siteminden kurtarmak için her türlü ayıbının ört-
bas olacağını sandığı bir uzak diyara, Karaosmanoğullarının hâlâ tüter sandığı ocağına”8 ge-
tirir. Fakat Manisa’ya geldiklerinde hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü nüfuzlu Karaosmanoğlu 
ailesinden kimse “bu devlet düşkünü akrabalarına” yardımcı olmaz. 

Yakup Kadri’nin Manisa’daki ruh hâli, kendisinin Manisalı olmadığını, Manisa’ya yabancı ol-
duğunu gösteren ifade ve durumlar yazarın şehir hakkındaki düşüncelerine de etki etmiştir, 

4  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Anamın Kitabı, Varlık Yayınları, İstanbul, 1957, s. 151-158. Kitabın İletişim Yayınları’ndan 
çıkan baskısında yer isimlerinde birtakım hatalar olduğu için yazımızda, yazarın sağlığında basılan ve onun gözden 
geçirdiği ilk baskıyı esas almayı uygun gördük. 

5  Hasan Âli Yücel, Edebiyat Tarihimizden, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989, s. 13-14. 

6  Tarihte Âyânlar – Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, s. 315.

7  Yakup Kadri, Manisa’ya geldiğinde altı yaşında, kız kardeşi Zahide ise on yaşındadır. Anamın Kitabı, s. 37. 

8  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Anamın Kitabı, s. 34. 
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diyebiliriz. Yakup Kadri çocukluğunun geçtiği Manisa’ya yıllar sonra İsviçre’den döndüğün-
de, Millî Mücadele döneminde “Tetkik-i Mezalim Heyeti”yle tekrar gelecek ve hatıralarında 
-Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl- Manisa ve çevresinden bahsedecektir. Ancak onun çocuk-
luk yıllarının geçtiği Manisa daha canlıdır. Bu bakımdan yazımızda bir çocuğun gözünden 
Manisa’nın sosyal yaşantısına, kültürel varlıklarına dikkat çekilecektir. 

Yakup Kadri “bu Anadolu kasabası”na geldikleri günden itibaren Manisalı çocuklara benze-
meyen kıyafeti ve konuşmasıyla buraya ait olmadığını hissederek kendisini Mısır’daki “o yük-
sek çevrelerden epeyce aşağılara düşmüş” görür:9

Zaten, kısa pantolonlu bir tayfa kostümü içinde ve geniş kenarlı kurdelesinin uçları 
yandan sarkan bir panama şapkasıyla Arapça laflar söyleyerek Manisa’ya ayak bastı-
ğımız ilk günden beri ben bizim mahallenin bütün çocuklarını kendi aleyhime kışkırt-
mış bulunuyordum. Bunlar bana nerde rastgelirlerse “şu gavura bak, şu gavura bak!” 
naralarıyla kaynaşmaya başlıyorlar, yerden taşlar toplayarak üstüme atıyorlar veya-
hut hep bir ağızdan: “Araboğlu, araboğlu, ayakları Şam’a doğru” diyerek bir teranedir 
tutturuyorlardı.

Aslında Yakup Kadri’nin Manisalı babası Karaosmanoğlu Kadri Bey’e bakışı da olumsuzdur. 
Anamın Kitabı’na başlarken ilk bölümü ona ayırarak “Babamla Aram Hoş Değildi” başlığını 
koyması oldukça anlamlıdır. Kadri Bey vaktiyle “yiğitliği, atıcılığı, biniciliği, cömertliği, geniş 
ve taşkın yaşayışıyla bütün Manisa iline ün salmış; nice serkeş efeleri kendine bendetmiş”10 
ve adına türkü derlenmiş biridir. Ancak parasını zevk ve eğlence âlemlerinde tüketince 
Şemsi Hanım’ın ısrarıyla Mısır’a gider, on yıl sonra döndüğü memleketinde bir yabancı gibi 
karşılanır ve eski nüfuzunu bulamaz. Yakup Kadri’ye göre babasının “-giyim ve kuşamdaki 
zarafeti müstesna- herhangi bir orta halli Manisalıdan hiç farkı yoktu. Tıpkı onlar gibi konu-
şur, onlar gibi düşünür, onlar gibi yaşardı.”11 Hâlbuki Mısır sarayında ihtimamla büyütülen, 
Arapça, Farsça ve biraz da Fransızca bilen, “kibar, teşrifatlı hanımefendi” annesi İkbal Hanım’ı 
babasına yakıştıramaz.12 Özellikle Kadri Bey’in birçok sözleri koyu bir taşralı şivesiyle söyle-
mesi Yakup Kadri’ye göre evin “nezâhetini bozan” annesini onların yanında “küçük düşüren 
bir sürü çirkin lakırdı”ya benzer. 

Umutlarla gelinen Manisa’da Kadri Bey’in yakın dostu Hulusi Bey ve eşi tarafından karşılanan 
Yakup Kadri ve ailesi, bir süre Hulusi Beylerin evinde misafir kalır. Daha sonra yine Hulusi 
Bey’e ait bir eve kiracı olarak yerleşirler. Bu ev, Sultan mahallesindedir.13 Mısır’dayken okula 
gitmeyen, özel hocalardan ders alan -arada babasının da onu okuttuğu olmuştur, ancak bu 
derslere dair aklında sadece babasından yediği tokatlar kalmıştır- Yakup Kadri, Çaybaşı’ndaki 
“Feyziye Mekteb-i İbtidaisi”ne kaydolur.14 Okula gidiş yolunu tasvir ettiği satırlarda, yaşadığı 

9  Age., s. 42. 

10  Age., s. 97. 

11  Age., s. 47. 

12  Hatta Hasan Âli Yücel’e yazdığı bir mektubunda annesini memnun etmek için yaşadığını, onu üzmemek için “faziletli, 
iyi bir insan” olmaya çalıştığını itiraf etmiştir (Edebiyat Tarihimizden, s. 17). Bu bakımdan çocukluk hatıralarını anlattığı 
kitabına verdiği isim de manidardır: Anamın Kitabı.

13  Age., s. 162. 

14  “Bu okul mimarisi itibarıyla da gerçi bir ambarı veya bir siloyu andırırdı. Etrafı demir parmaklıklarla çevrilmiş bir geniş av-
lunun ucunda dört köşe taştan bir bina idi. İki yüzü avluya, diğer iki yüzünden biri sokakla çaya bakardı.”, Anamın Kitabı, 
s. 124. 
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yer hakkında bize bilgi verir:15

Evvelâ ortasından çirkef suyu akan sokağımızın Arnavut kaldırımlı yokuşunu tırmanı-
yor; sonra viran bir evin köşesini dolanarak Kışla meydanının16 yıkık setine çıkıyor, bu 
seti geçer geçmez de kendimi, ilk merhale olarak, ıssız bir hapishane binasının önünde 
buluyordum. Bir müddet, bana pek uzun ve sıkıntılı gelen bir müddet, bunun boz renkli 
yüksek kerpiç duvarları boyunca yürüyordum. “Fevziye” adını taşıyan mektebim daha 
birkaç mahalle ötede, Çaybaşı denilen bir semttedir.

Bu yorucu yolculuk bitip okulun kapısına geldiğinde burayı “gayya kuyusu kadar korkunç bir 
yer” olarak görür. Çünkü okuldaki çocukların kendi aralarındaki “çekişip didişmeler”i bir süre 
sonra “vahşi bir savaş”a dönüşür ve kavga âdeta “hakem önünde bir maç halini” alır. Çocukla-
rın kavgacı tutumlarının yanı sıra hem okulun hem de öğrencilerin temizlikten yoksun oluşu 
Yakup Kadri’yi rahatsız eden bir başka husustur. “Üst baş temizliğiyle terbiye, düzen, disiplin 
meselelerini her şeyin fevkinde tutan” İkbal Hanım, oğluna okulda özel bir yer ve mevki ha-
zırlatmayı ihmal etmez. Halk arasında “Ambarcının Mektebi” diye bilinen okulun müdürü ve 
başöğretmeni Hüseyin Efendi, “bir vakitler Karaosmanoğullarından birinin çiftliğinde am-
bar kâtipliği” yapmıştır. Bu bakımdan annenin teşebbüsü üzerine Yakup Kadri, Mutasarrıf 
Paşanın torunuyla beraber “hocanın kürsüsü hizasında bir ayaklı sıraya” oturur. Bu durum 
onu arkadaşlarından ayırdığı gibi “akranlarından daha yüksek, daha itibarlı bir mertebeye” 
çıkarır. Bir nevi şehirdeki nüfuzunu, statüsünü ortaya koyar ve onlardan olmadığını gösterir. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ailesine, oturduğu muhite ve okuduğu okula dair izlenimleri-
nin yanı sıra şehrin doğal ve tarihî güzellikleri hakkında da birtakım tespitlerde bulunmuştur. 
İlk olarak Manisa’ya geldiklerinde Hulusi Beylerin evinin bahçesinden gördüğü Manisa Dağı 
ona “vahşi ve korkunç” görünmüştür. Çocukluğunda Kahire’deyken “birtakım tümsekler” dı-
şında hiç dağ görmeğini belirten Yakup Kadri,  Manisa Dağının “bütün kesafeti ve bütün 
heybetiyle” üstüne yürüdüğünü zannederek korkuyla bağırdığını anlatır. Gün geçtikte da-
ğın girinti ve çıkıntılarını keşfedecek “cebel” diye adlandırdığı bu dağın oyuklarını, tepelerini 
“diz çökmüş bir hecin”e, “ ağzını açmış aslan”a, “peri padişahının sarayı”na benzetecektir:17 

Fakat ben onları böyle görmekten herhangi bir hayal darlığına uğrayacağım yerde, 
tam tersine, hayal hudutlarımın büsbütün genişlediğini hissederdim. 

Babasının sağlığında kız kardeşiyle beraber birkaç kere Manisa Dağına gezmeye gittiklerin-
de gördüğü tarihî mekânlar ve bu yerler hakkındaki izlenimleri dikkate değerdir: Ulucami, 
Mevlevihane, Yassıkaya (Ağlayan Kaya). 

Saruhanoğulları Beyliği zamanında İshak Çelebi tarafından yaptırılan Ulu Cami (1367) ve 
Mevlevihane (1369) şehrin önde gelen tarihî eserleridir. Yakup Kadri, dağın yamacına inşa 
edilmiş Ulu Cami’ye “yokuş yukarı” çıkarak ve “iki sıra kerpiç duvarlar arasına sıkışmış birta-
kım dar ve yılankavi sokaklar”dan geçerek ulaştıklarını anlatır. Özellikle “bitmez tükenmez 
dönemeçler”, bu yolu “bir gurbet yolu gibi uzatır”.18 O dönemde “şehrin son menzili” sayılan 
Ulu Cami hakkında babasından aldığı bilgi ve dinlediği “masal” onun dikkatini çeker. Yakup 
Kadri, hatıralarında Ulu Cami’nin eskiden bir kilise olduğunu belirtse de bu doğru değildir. 

15  Age., 27. 

16  Bugünkü Manisa’da Murat Germen İlköğretim Okulunun yerinde bulunan Redif Kışlası kastedilmektedir. Bkz. Tezcan 
Karadanışman, Manisa Bizimdir, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Yayını, Manisa, 2012, s. 110. 

17  Anamın Kitabı, s. 39. 

18  Age., s. 43. 
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Cami, Bizans devrine ait eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir ve caminin yapımında o ki-
lisenin enkazı kullanılmıştır.19 Babasının anlattığı “masal”a göre Manisa’nın Müslümanlar ta-
rafından fethedilmesinde “aksakallı bir pir”in yardımı olmuştur. Bir keçi sürüsüyle askerlerin 
yanına gelen bu evliya, torbasındaki çıngırakları keçilerin boynuna, çıraları da boynuzlarına 
takmalarını söylemiş ve gece vakti bu kalabalık gürültü karşısında neye uğradıklarını bile-
meyen Hıristiyanlar ovaya doğru kaçmışlardır: “Nihayet soluğu ovada aldıkları vakit bir yerde 
horozlar ötüp sabah olur. Bunların da akılları başlarına gelir ama iş işten geçer. İşte o vakitten 
beri ovadaki bu yere Horoz Köyü derler ve içinde hâlâ gâvurlar oturur.”20

Yakup Kadri’nin etkisinde kaldığı bir başka mekân da Mevlevihane’dir. Saruhanoğulları’ndan 
İshak Çelebi’nin anne tarafı Hz. Mevlana sülalesinden olduğu için Manisa Dağı eteğine bir 
Mevlevi tekkesi yaptırmıştır. Ancak şehir, aşağılara doğru yayılmaya başlayınca son çelebi-
lerden Nakibzade Mustafa Şefik tarafından Mevlevihane’nin halka daha yakın bir yere ta-
şınması düşünülmüş ve Alibey Camiinin doğusuna -şimdi yeşil alan haline getirilen yere- 
taşınmıştır.21 Yakup Kadri’nin bahsettiği Mevlevihane, budur. O dönemde Manisa Mevlevi-
hanesinin postnişini Abdülhalim Çelebi’dir. Bu kişi, Konya’daki Çelebinin veliahdıdır. Bu kişiyi 
yakından görerek Mevlana dergâhında derviş olmak isteyen Yakup Kadri, bir Cuma günü 
“sema âyini”ne götürülür. Semazenlerin gösterisini, “ney, tambur ve kudüm sesleri”nin ahen-
gini, tennurelerin “göz alıcı” renklerini hayranlıkla takip ederek âdeta ruhunun “işlenmemiş 
topraklarında mucizeli bir yeşerme ve filizlenmenin baş gösterdiğini” hisseder. 

Yakup Kadri, Mevlevihanenin yanı sıra An-Tekke (Entekke) Rufai dergâhına da gider. Burası 
19. yüzyıl ortalarında Şeyh Ahmed Vehbi Efendi tarafından kurulmuş ve şahıs mülkiyetin-
de olduğu için günümüze kadar korunmuş yegâne dergâhlardandır.22 Yakup Kadri özellikle 
Manisa’daki Ramazan aylarından bahsederken Rufai dergâhı mescidinin pek çok kişi tarafın-
dan “rağbet ve itibar” gördüğünü anlatır. Ona göre bunun sebebi mescidin “gündüzleri cami, 
geceleri tekke şekline” girmesiyle bir taraftan “ham sofuları” diğer taraftan “tasavvuf erbabı-
nı” bir araya getirmesidir. Fakat kendisinin buraya bağlılığı “eski dostluk münasebetiyle”dir. 
Şeyhin ailesi ile Yakup Kadri’nin ailesi (babaanne, Kadri Bey) Velioğlu mahallesindeki konakta 
yan yana oturmuşlardır.23 

Yazarın Manisa’dayken gittiği mekânlardan biri de Yassıkaya’dır. O dönemde burası doğal bir 
mesire yeri olduğu için Yakup Kadri, babası ve kız kardeşiyle beraber Yassıkaya’ya gittikle-
rinden bahseder. Çaybaşı mevkiinde bulunan bu kaya, aslında Frigyalılar zamanından kalan 
Niobe (Ağlayan Kaya)dir. Bunun bir mit olduğu çok geç 1960’lı yıllarda tespit edilmiş ve çevre 
düzenlemesi yapılmıştır.24 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1895-1903 yılları arasında kaldığı Manisa’ya dair izlenimle-
rini hikâyelerinde de görürüz. İlk hikâye kitabı Bir Serencam’da yer alan “Baskın (1909)”, “Bir 
Kadın Meselesi (1910)” ve “Bir Tercüme-i Hâl (1912)”de Manisa’da gördüğü ya da dinlediği 
konulara yer vermiştir. Hasan Âli Yücel’le yaptığı bir mülâkatta İstanbul’a II. Meşrutiyet’in 

19  Manisa 1973 İl Yıllığı, s. 108. 

20  Anamın Kitabı, s. 45-46. 

21  Tezcan Karadanışman, Manisa Bizimdir, s. 32.; Manisa Tarihi Eser ve Kitabeleri, Turizm Derneği Yayınları, Manisa, (tarihsiz), s. 6. 

22  Ayrıntılı bilgi için bkz. Necdet Okumuş, Manisa Rifai Dergâhı Entekkeliler (Bir Tekkenin Tasavvufî ve Sosyal Tarihi), Emek 
Matbaacılık, Manisa, 2003. 

23  Anamın Kitabı, s. 168-172. 

24  Tezcan Karadanışman, Manisa Bizimdir, s. 58. 
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ilânından sonra gelip yerleştiğini dolayısıyla bu hikâyelerin hepsinde kendisine ait “reel 
unsur”lar olduğunu ifade eder:25 

Nitekim hikâyeciliğe birinci ve ikinci adımımı teşkil eden “Baskın” ve “Bir Kadın Mesele-
si” eserlerimin konusu hep Manisa’da görüp işittiğim olaylardan almışımdır.26

Yakup Kadri ilk hikâyesi “Baskın”da Manisa hükümet konağında tahrirat başkâtibi olarak gö-
rev yapan Hilmi Efendi’nin dul kadın Esma Hanım’la mahalleli tarafından baskına uğrama-
larını anlatır:27 

Baskın. O bizim mahallede olmuştu. Manisa’da ben ancak sekiz, dokuz yaşında idim. 
Tabiî, baskın nedir, niçindir bilmiyordum. Gece karanlığında, bize komşu oturan … Ha-
nımın evine bir kalabalık geldi. Hırsız mı vardı, neydi, bilmiyordum. Beni enpresyone 
eden şey, sadece gece vakti böyle bir cemaatin bu eve gelişi idi. Seneler sonra işin aslını 
öğrendim. Ve çocukluğumda hayalime yer etmiş izleri toplayarak onu yazdım.

“Bir Kadın Meselesi”nin konusu ise toplumun kadına bakışı, onu algılayışıdır. Sarıoğlu Veli 
Bey, gençlik yıllarında beraber olduğu Cemile’yi kıskançlık yüzünden öldürür. “Bir Tercüme-i 
Hal”de ise Müderriszade Elhac Necdet Efendi’nin hayat hikâyesine yer verilir. Necdet Efendi,  
iyi bir eğitim almış, sorumluluk sahibi, aydın fikirli biridir. Kitap (Hilâfet ve İslâmiyet) yazar, 
modern tarzda bir okul (Bedr-i İrfan) açar, bir dergi (Fikir) neşreder. II. Meşrutiyet’in ilanından 
sonra geldiği memleketinde Belediye Başkanlığı’na seçilir. Ancak daha doğarken yaşadığı 
olumsuzluklar, onun peşini bırakmayacak ve onu ölüme götürecektir:28 

(…) bir Tercüme-i Hal’deki Necdet Efendi, Manisa’da yaşamış Cevdet Efendi29’dir. Yirmi 
beş sene evveline kadar sağ olan bu zat, Yakup’un hayalinde ölmüştür, öldürülmüş-
tür. Kırk senedir tanıştığım arkadaşım, Yakup’un işittiği bu hücum hadisesini gözleriyle 
görmüştür. Belediyeden kovuluşu, halk tarafından çürük domates hücumuna uğrayı-
şı, helvacı dükkanına ilticası; onun dört beş yaşındaki masum hafızasının en silinmez 
sahnelerinden biri olarak kalmıştır. Yakup, bütün bunları görmüş gibi, görülmüşten 
daha güzel anlatır. Maksadı Necdet Efendi’yi sevimli bir kurban gibi göstermektir. Fa-
kat ne yazık ki, seneler sonra Necdet Efendi’nin bu tercüme-i hali, onun aleyhinde far-
zolunup İzmir’de bir risale halinde basılmış ve nasıl fena bir adam olduğunu anlatmak 
üzere, yine bir politika vesilesiyle, Manisa’da elden ele dağıtılmıştır. Yakup, bana bunu 
anlatırken, maksadının zıddına kullanılan bu yazısı için derinden derine üzülüyordu. 

Bir Serencam’daki bu hikâyelerde yazar, Manisa şehri için genelde olumsuz tasvirler yapmış-
tır. “Baskın”daki İzmirli Hilmi Efendi’ye göre burası “Aydın vilayetinin hiç de neşeli olmayan 
sıkıntılı köşesi”dir, “pis memleket”tir, “ölü memleket”tir.30 “Bir Tercüme-i Hal”de ismi verilme-

25  Edebiyat Tarihimizden, s. 116-117. 

26  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 39.

27  Hasan Âli Yücel, Edebiyat Tarihimizden, s. 117.

28  Hasan Âli Yücel, Age., s. 116. 

29  Mehmet Cevdet Efendi (Çelebi): 1867 yılında Manisa’da doğan Cevdet Efendi, yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamla-
dıktan sonra uzun yıllar Hatuniye Medresesi’nde müderrislik yapar. Arapça, Farsça ve Fransızca bilir. Aydın fikirli, girişken 
biridir. 1897’de programını Batılı bir anlayışla hazırladığı Şemsü’l-irfan okulunu açar ancak gerici çevrelerce okul yakılır. 
1908’de Belediye Başkanlığı’na seçilir. 1921 yılından sonra İzmir’in ünlü yayın organı Hizmet’i yayınlar. 1933’te Manisa’da 
vefat eder. Ayrıntılı bilgi için bkz. Manisa Belediyesi, Tarihçe, Belediye Başkanları ve Çalışmaları, (Haz. Sadık Karaöz), Mani-
sa, 1977, s. 37-38. 

30  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Serencam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 66-68.
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yen mekân için şu tanım yapılır:31 “Anadolu’nun oldukça müterakki, fakat çok mukassi bir 
livası”. Şehir için yaptığı bu tasvirler yöre halkı için de geçerlidir. Özellikle “cehalet, cehalet-i 
umumiye” en çok vurgulanan husustur. 

Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra 1921 yılında Halide Edip, Yakup 
Kadri ve Yusuf Akçura’dan oluşan “Tetkik-i Mezalim Heyeti”, Batı Anadolu bölgesindeki fela-
ketleri tespit etmiştir. Yine aynı şeklide Yunanlıların yaptığı zulüm ve faciaları yerinde tespit 
etmek üzere İkdam (Yakup Kadri), Vakit (Mehmet Asım) ve Akşam (Falih Rıfkı) gazeteleri bir 
komisyon oluşturarak gözlemlerini yayınlamıştır: İzmir’den Bursa’ya.

Yakup Kadri gerek yerli Rumların gerekse Yunan askerinin halka yaptığı zulmü, katliamı biz-
zat yakından görüp tespit etmiş ve bunları hikâyelerinde ele almıştır: “Dünya Gözü ve Ahret 
Sesleri”, “Issız Köy ve Dilsiz Kız”, “Küçük Neron” ve “Teslim! Teslim!”.32 Mekân olarak Manisa’nın 
Turgutlu, Salihli, Alaşehir ilçelerinde geçen bu hikâyelerde Yakup Kadri iyi bir gözlemci ola-
rak savaşın acılarını yaşayan, her şeylerini kaybeden, ruhu yaralanan insanlara yer vermiştir. 
“Dünya Gözü ve Ahret Sesleri”nde yetmiş yaşındaki Hacı Arif Efendi’nin, yörenin düşman 
işgalinden kurtulacağına dair inancı ve mücadelesi; “Issız Köy ve Dilsiz Kız”da düşman saldı-
rısına uğrayan bir köyde aklıyla beraber her şeyini kaybeden bir genç kızın hikâyesi; “Küçük 
Neron”da işgal altındaki Manisa’nın yakılıp, tahrip edilmesi; “Teslim! Teslim!”de Yunan zul-
münden kaçan bir kız çocuğunun teslim olmak istemesi ama bunu canıyla ödemesi anla-
tılmıştır. Bir Serencam’daki Manisa ile Milli Savaş Hikâyeleri’ndeki Manisa arasında büyük fark 
vardır. Özellikle Balkan Savaşları’ndan sonra edebiyat anlayışında bir kırılma yaşayan Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, “ferdiyetçilik”ten “toplumsalcılık”a yönelmiştir. Bu bakımdan Milli Mü-
cadele yıllarında onun Manisa’ya bakışında iyimserlikle beraber merhamet, acıma olduğunu 
görürüz:33

Ah, bu halkın gözlerinden o vahşî levhaların izini hangi ulvî teessürün yaşları silecek?

Yakup Kadri’nin bir zorunluluk gereği geldiği Manisa’ya bakışı, Manisa hakkındaki düşün-
celeri genelde olumsuzdur. Bu olumsuzluk şehrin sosyal hayatına ve halkın yaşayışına öz-
güdür. Bunda babası Kadri Bey’in de etkisi vardır. Yıllar sonra 1923 seçimlerinde Manisa 
aday listesinde ismi bulunan ancak “şirretçe bir muhalefetle” listeden çıkarıldığını düşünen 
Yakup Kadri, bunu yapan kişilerin “Rum kundakçılar tarafından baştanbaşa yakılıp yıkılmış 
Manisa’nın külleri ve molozları içinde bile gözlerini siyasi ihtiraslar bürüyen kimseler” oldu-
ğunu söyleyecektir.34

31  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Age., s. 123. 

32  Önce İzmir’den Bursa’ya (H. Edip, Y. Kadri, F. Rıfkı, M. Asım, Atlas Kitabevi, İstanbul, (tarihsiz), III. Baskı.) kitabında yayınla-
dığı bu hikâyeleri daha sonra Milli Savaş Hikâyeleri’nde neşretmiştir.

33  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Milli Savaş Hikâyeleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s. 39. 

34  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, İletişim Yayınları, İstanbul, 1984, s. 35-39. 
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Hive Hanlığı’nda 
Tarih Yazıcılığı ve Başlıca Temsilcileri

Salih Yılmaz

Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara-Türkiye

Giriş

Hive Hanlığı, 1506 yılı sonrasında Safevi idaresine geçmiş olan Harezm bölgesinde 
Şibanoğulları’ndan (Şeybaniler) Yadigâr Han soyundan İl Bars tarafından kurulmuştur (1506). 
Bu hanlığın ilk merkezi Ürgenç’tir. Amuderya Nehrinin yatağını değiştirmesi sonucu ortaya 
çıkan kuraklık sebebiyle Özbek Mehmet Han (1603-1623) döneminde 1603 tarihinde hanlı-
ğın merkezi Hive’ye taşınmıştır. Hive (Harezm) Hanlığına 17. yüzyılın ikinci yarısında tarihçi 
hükümdar Ebülgazi Bahadır Han (1643-1663) hükmetmeye başlamıştır. Hanlık, Rusya’nın 
Orta Asya’ya ilerleme politikası doğrultusunda yürüttüğü harekât sonucunda 1717 yılında 
Ruslarla yapılan savaşta önemli kayıplar vermiştir. Bu savaşların da etkisiyle Hanlık, İran Şahı 
Nadirşah’ın kontrolüne geçmiş ve bu işgal Nadirşah’ın ölümüne kadar devam etmiştir (1747). 
Hive Hanlığı üzerinde var olan Yadigarhanoğulları hâkimiyeti, Kongratlar sülalesinden gelen 
Muhammed Emin İnak’ın (1770-1791) hanlıkta iktidarı ele geçirmesiyle son bulmuştur. Han-
lık, Kongrat hanedanından Seyyid Muhammed Rahim Han (1864-1910) Döneminde yapı-
lan anlaşmayla 12 Ağustos 1873 tarihinde Rusya himayesine geçmiştir. Ruslar, 1920 yılına 
kadar hanlığın resmî hüviyetini kullanmasına müsaade etmişlerse de bu tarihten itibaren 
Hive Hanlığı bütünüyle ortadan kaldırılarak Harezm Halk Cumhuriyetine dönüştürülmüştür.  
Bu dönüşümde 1917’de Rusya’da meydana gelen Bolşevik Devriminin de etkisi vardır. Bu 
parçalanma ve yeniden düzenleme 1924 yılında yeniden değiştirilerek ilgili cumhuriyetin 
resmî vasfı sona erdirilmiş ve tarihî toprakları Özbekistan, Türkmenistan ve Karakalpakistan 
arasında paylaştırılmıştır. 

Hive, Türkistan hanlıkları içerisinde bulunduğu bölge itibariyle sosyal, kültürel ve ekonomik 
anlamda diğer hanlıklardan farklılık göstermiştir. Hanlık toprakları tarihte birçok medeniye-
tin doğduğu veya geliştiği mümbit topraklardır. Hive tarihî kaynaklarda Harezm Bölgesi ola-
rak da anılmaktadır.  Bölgenin sınırları Amuderya Nehrinin aşağı mecrasını kapsamaktadır. 
Hive Hanlığı kuruluşundan yıkılışına kadar 27 hükümdar görmüştür. Hive Hanlığında devlet 
yönetimi hükümdarlık, dört bey ve dört vezir (mihter, kuşbeg, mahrem ve dîvânbeg) yön-
temi biçiminde teşkilatlanmıştır. Hanlıkta farklı Türk boylarından birçok boyun var olması 
nedeniyle her boy kendi beyleri tarafından yönetilmiştir. Hive Hanlığı verimli tarım arazi-
lerine sahip olduğundan sulama işine oldukça fazla önem vermiştir. Arazi sulama işlerine 
bakanlar için Mirab, askeri işlere bakanlar için Daruga, iç işlere bakanlara ise Ağa terimleri 
kullanılmıştır. 
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Hive Hanlığı, verimli arazilere sahip olması ve birçok Türk boyunu bünyesinde barındırması 
hasebiyle sıkça isyanlara sahne olmuşsa da Hive Hanlığı bir kültürel merkez olabilmeyi ba-
şarmıştır. Hive Hanlığı topraklarında Türk kültürüne ait birçok cami, medrese ve kütüphane 
inşa edilmiştir. Kültürü yaygınlaştırmak için matbaa kurulmuştur. Harezm topraklarında Ebu 
Abdullah El Harezmî, Muhammed Musa El Harezmî, Ma’mun Akademisini yöneten Birunî ve 
Zamahşerî gibi âlimler, şairler, tarihçiler yetişmiştir. 

Hive Hanlığı, diğer hanlıklara göre siyasî anlamda daha karmaşık bir yapıya sahip olmuştur. 
Çünkü hâkimiyet sahası içerisinde yaşayan Türkmenler, Kazaklar ve Karakalpaklar sıkça is-
yan ettiklerinden hükümdarların bu Türk toplulukları üzerine defalarca sefere çıktıkları tarihi 
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Aslında bu seferler bir bakıma Hive tarihçiliğinin de doğmasına 
neden olmuştur. Çünkü Hive hanları çıktıkları seferleri vakanüvisler aracılığıyla kayıt altına 
aldırmışlardır.

Tarihî ve edebî yönden Türkistan hanlıkları incelendiğinde XVII-XIX. yüzyıllar arasını kapsa-
yan hanlıklar dönemi önemli bir tarihi safhadır. Orta Asya’da Buhara,  Harezm (Hive)  ve Ho-
kand hanlıkları dönemi aynı zamanda tarih yazımı konusunda da önemli eselerin verildiği 
bir dönem olmuştur. Bu çalışmada Hive Hanlığı veya diğer adıyla Harezm bölgesinde yetişen 
önemli tarihçi ve eserinden bahsedeceğiz. Hive vakanüvisleri ve tarihçileri olarak adlandırı-
lan Ebulgazi Bahadır Han, Mûnis, Âgehî, Bayani’ye dair bilgiler vereceğiz. 

Tarihi Hive Hanlığı toprakları günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Bağımsızlıktan sonra Özbekistan Cumhuriyetinde tarih yazıcılığının geçmişine 
dair önemli araştırmalar yapılarak vakanüvislerin yazmış oldukları kitaplar öncelikle tespit 
edilmiş ve millî tarih yeniden yazılmaya başlanmıştır. Harezm tarihinin ve tarih yazıcılığının 
belli başlı öncüleri şunlardır: 

1.Ebülgazi Bahadır Han (1603-1663)

Ebülgazi Bahadır Han (1603-1664), Harezm Özbek hanları soyundan Arap Muhammed 
Han’ın oğludur. Arap Muhammed Han, oğulları arasında çıkan taht kavgalarının büyümeme-
si için Ebülgazi Bahadır Han’ı, Kas Valiliğine tayin etmiştir. Fakat oğulları arasında çıkan taht 
kavgalarının önüne geçememiş ve Habeş ve İlbars adlı oğulları tarafından tahtan indirilmiş-
tir. İsfendiyar Sultan, 1623’te kardeşleri İlbars ve Habeş’i bertaraf ederek Hârezm Hanlığı’nın 
başına geçmiştir. Ebülgazi Bahadır Han da kardeşinin tahta çıkışına yardım ettiği için ülke-
nin eski başşehri Ürgenç’in idareciliğine getirilmiştir. Fakat daha sonra Uygur ve Nayman 
boylarının teşviki ile İsfendiyar Hana karşı isyan etmiştir. İsyanın başarısız olması üzerine de 
Türkistan (Yesi) şehrinde oturan Kazak Hanı İşim’e sığınmıştır (1626).  Daha sonra sırasıyla 
Taşkent hâkimi Tursun Muhammed Sultan, Buhara hâkimi İmamkulu Han’ın yanında kalmış-
tır. Ebülgazi, 1629’da ağabeyinin seferde olmasından da yararlanarak Hive Kalesini ele geçir-
miştir. Fakat ağabeyine karşı yeterli gücü toplayamadığından yakalanarak Safeviler’e teslim 
edilmiş ve Ebiverd’e bir nevi sürgün gönderilmiştir (1626). Şah Safî’nin yanına Hemedan’a 
gönderilmiş ve Şah Safî, İsfahan’da bir dirliğin gelirini Ebülgazi’ye tahsis etmiştir. Ebülgazi bu 
sürgün sırasında İsfahan’da 10 yıl yaşamıştır.  Buradan da 1639 yılında Balkan Türkmenleri-
ne sığınarak taht mücadelesini sürdürmüştür. Kardeşi İsfendiyar’ın ölümünden (1642) bir yıl 
sonra Hârezm bölgesindeki Özbek ileri gelenlerinin isteği ile aynı yıl içinde ölen ağabeyinin 
yerine Ürgenç’te han ilân edilmiştir. Tahta çıktığında Hive şehri Buhara Özbek Hanı (Canoğul-
ları) Nedir (Nezr) Muhammed Han’ın oğlu Kasım Sultan tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal 



473

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

1645’te Nedir Muhammed’in ölümü ve yerine oğlu Abdülaziz’in mahiyetiyle Hive’den çekil-
mesiyle son bulmuştur. Ebülgazi Bahadır Han, 1645 yılı başlarında başşehir Hîve’ye gelerek 
tüm Hârezm ülkesinin hâkimi olarak Hîve hanı olmuştur.1 1663’te oğlu lehine tahttan çekil-
dikten kısa bir süre sonra vefat etmiştir.

Ebülgazi Bahadır Han, Harezm tarihi denilince ilk akla gelen tarihi kişiliktir. “Şecere-i Terâkime” 
ile “Şecere-i Türk” adlı eserleri Orta Asya Türk tarihi ve Harezm tarihi açısından önemlidir. 
Ebülgazi Bahadır Han, vefat tarih olan 1663 yılına kadar aralıksız 21 sene hükümdarlık yap-
mıştır. Şecere-i Terakime (Türkmenlerin Soy Kütüğü) adlı eserini 1659-60 (H.1070)’ta yazmış-
tır. “Şecere-i Türk” adlı eseri ise 1663’te vefatı dolayısıyla yarım kalmıştır. Bu eseri kendisinin 
vasiyeti üzerine oğlu Enuşe tarafından tamamlanmıştır. Ebülgazi Bahadır Han’ın eserleri 
destansı mahiyette yazılmıştır. Bu iki eser, Orta Asya Türk tarihi ve Türklerin soylarına dair 
oldukça önemli birer kaynak durumundadır. Ebülgazi Bahadır Han, Şecere-i Türk adlı ese-
rinde kendisinin ilk tarihçi hükümdar olduğunu söylemektedir. Fakat Harezm’de kendi atası 
Dost Sultan’ın 1550’de yazmış tarih kitabını görmezden gelmektedir. Bu kitap günümüze 
kadar ulaşmamıştır.  Ebülgazi Bahadır Han, Yadigâr Han’dan başlayarak tüm Harezm Özbek 
hanlarının yanında vezirlik yapan Ötemiş Hacı’nın 1551 yılında tamamladığı tarihi eserini de 
görmemiştir.   

Şecere-i Terakime (Türkmenlerin Soy Kütüğü)  adlı eser 1659-60 yazılmıştır. Bu eserin ilk 
nüshası Taşkent Umumi Kütüphanesi”nde bulunmuştur. Daha sonra bu sayı üçe çıkmıştır. 
Şecere-i Terakime, Tumanskiy tarafından Rusça’ya çevrilmiş ve 1892’de Aşkabad’da basılmış-
tır. Eseri kaynak olarak ilk kullananlardan Barthold, 1929 yılında neşrettiği Muhtasar Türkmen 
Kavmi Tarihi adlı kitabını yazarken Tumanskiy tercümesinden faydalanmıştır. Eser, 1903’te 
Aş kabad’da Türkçe-Farsça-Rusça olarak yayımlanan Maverayi Bahr-i Hazer mecmuasının ilk 
sayısından itibaren tefrika edilmeye başlanmışsa da tamamı neşredilmemiştir. 1900 ve 1903 
yıllarında Türkmenistan Aşkabat Umumi Kütüphanesinde Aleksander Samoyloviç tarafın-
dan eserin iki nüshası daha tespit dilmiştir. Bu nüshaların birisine Hocalı Molla, diğerine de 
Nuri İşan nüshası adı verilmiştir. Nuri İşan nüshası, Samoyloviç tarafından Rus Bilimleri Aka-
demisine götürülmüş ve daha sonra Leningrad nüshası olarak anılmıştır. Rusya’ya götürülen 
bu nüsha daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından 1937 yılında yayımlanmıştır.2 Bu eser üzeri-
ne en detaylı çalışma Rus Türkolog Kononov tarafından yapılmıştır.3 Kononov’un Arap harfli 
tenkidli metin biçiminde yayımladığı eser Türkiye’de Muharrem Ergin tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir.4 

Ebülgazi Bahadır Han, 1659’da tamamladığı “Şecere-i Terakime” adlı bu eserini Türkmenle-
rin ricaları sebebiyle herkesin anlaması için Arapça ve Farsça değil sade Türkçe ile yazdığını 
belirtmektedir. Eser Türkmenlerinin tarihine dair önemli bilgiler vermektedir. Eserin içeri-
ğinde Oğuz Han ve neslinden, Türk damga ve ongun kuşlarından bahsedilmektedir. Bu ha-
liyle “Oğuzname” olarak da anılmaktadır. Ebülgazi Bahadır Han, eseri yazarken sözlü ve yazılı 
kaynaklardan faydalanmış, Türkmen boyları arasındaki rivayetleri, beylerin ve hocaların elle-
rinde bulunan şecereleri de kullanmıştır.  Ayrıca yazılı kaynaklardan Reşidüddin Fazlullah’ın 
Camiu’t-tevarih adlı Farsça umumi tarihini anlatan eserinin “Oğuzname” kısmından da fay-

1  İbrahim Olgun, “Ebu’I-Gazi Bahadır Han”, Türk Ansiklopedisi, c. XIV (1966), s. 291.

2  Şecere-i Terakime, İstanbul, 1937.

3  A. N. Kononov, Rodoslovnaya Turkmen, Moskva-Leningrad, 1958. 

4  Ebülgazi Bahadır Han, Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terakime), (Hazırlayan: Muharrem Ergin), İstanbul, tarihsiz.
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dalanmıştır. Şecere-i Terakime nüshaları muhteva bakımından birbirine uymamaktadır. Bu 
farklılık Türkmenler arasında şecere rivayetlerinin farklığından dolayıdır. Her müstensih ken-
di bildiği rivayeti esere ilave etmiştir.

Ebülgazi Bahadır Han’ın yazmış olduğu diğer eseri “Şecere-i Türk” ise XV. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren Şiban Özbek hanları nın (Şeybaniler) tarihi ve soylarına dairdir. Özbek hanla-
rının neseplerini de veren müellif, eserini ölüm tarihi olan 1663 yılına kadar getirmiş, kalan 
kısmını ise oğlu Enuşe Bahadır tamamlamıştır. Ebülgazi Bahadır Han bu eseri yazarken ese-
rin ilk kısımları için Reşidüd din’in “Camtu’t-tevarih”, diğer kı sımlarını yazarken ise Timurlu-
lar döneminde yazılmış müellifi bilinmeyen Muiizzü’1ensab adlı bir kitaptan yararlanmıştır. 
“Şecere-i Türk” adlı eser 1717’de, Sibirya’da esaret hayatı yaşamakta olan İsveçli Strahlenberg 
tarafından Tobol bölgesinde bulunmuştur. Batı Dünyası esere oldukça ilgi göstermiştir. İs-
veçli Schenström tarafından Rusça bilen bir imama tercüme ettirilen eser, 1721’ de Alman-
caya çevrilmiş tir. Bu çeviri Messerschmid’in adıyla 1780 yılında Göttingen’de basılmıştır.5 İlk 
defa Barenn tarafından Fransızca’ya çevrilen eser, Dr. Bentinck’in eklediği notlarla 1726’da, 
La Haye’de iki cilt olarak yayımlanmıştır.6 Ruslar eserin başka nüshalarını da tespit etmişler-
dir. Tarihçi Frahn ile Kazanlı âlim İbra him Halfin 1825 yılında eserin aslını Latince bir önsözle 
Türkçe olarak Kazan’da yayımlamış lardır (1824).  Bu neşirden faydalanan G.Sablukov, eseri 
Rusça olarak 1905’te yayımlamıştır. Kazan baskısını esas alan Ahmet Vefik Paşa eseri 1864 yı-
lında Osmanlıcaya çevirerek ‘’Tasvir-i Efkar” gazetesinin 131. sayısından itibaren yayımlamış-
tır. Bu tercüme daha sonra 1864 yılında kitap haline getirilmiştir. Eser detaylı biçimde Baron 
Desmaisons tarafından Rusya’da bulunan 1871 ve 1874 nüshaları karşılaştırılarak yeniden 
bir cildi Türkçe metin, diğer cildi Fransızca tercüme olarak iki cilt halinde yayımlanmıştır.7 
Baron Desmaisons tarafından Fransızca yayımlanan “Şecere-i Türk”, Dr. Rıza Nur tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir (1925). Yine Baron Desmaisons neşrine dayalı Abdülallam Feyzhanoğ-
lu tarafından Kazan Türkçesi’yle yayımlanmış hali de vardır. 

2. Mûnis Harezmî (1778-1829)

Hive (Harezm) Hanlığının en önemli tarihçi ve şairlerinden olan Mûnis eseri olan Firdevsü’l-
İķbāl’de ismini Şīr Muĥammadu’l-mulaķķab bi’l- Mûnis (4b/4) olarak yazmıştır.8 Buradan 
anlaşıldığına göre asıl adı Şir Muhammed, lakabı ise Mûnis’tir. Harezm bölgesinde bulunan 
Kıyat köyünde doğduğu için Mûnis Harezmî olarak da bilinir. Doğum tarihi 19 Mart 1778’dir. 
Munis, Hive Hanlığında sulama ve ziraat işlerinden sorumlu bir mîrâbdır. Mîrâblık görevi beş 
nesildir babadan oğula geçmiştir. Kendi yazdığı soy ağacında Özbeklerin “Yüz” kabilesine 
mensup olduğunu belirtmektedir.9

Eserlerinden anlaşıldığına göre Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmektedir. Hive medreselerin-

5 Göttingen’de basılan eserin orijinal adı “Abulgazi Bagadur Chans Geschichtsbuch der mugalisch-mongol-ischen oder mo-
gorischen Chan, 1726” dır.  

6 La Haye’de basılan eserin orijinal adı “Histoire genealogique des Tartares traduit du manuscrit tartare d’Abulgazi Bagadur 
Chan, 1726” dır.  

7 Eserin Fransızca orijinal adı “Histoire des Mongols et des Tatars par Aboul-ghazi Bahadur Khan, St. Petersburg 1871, 1874” dır. 

8  Firdevs’ül-İkbâl, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kitaplığı, T 82, 4b/4

9  Abdulkadir (İnan), “XIX-uncu Asır Türkistan şair ve tarihçilerinden Şir Mehmet Munis”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Sayı 13, 
1933, s. 18.
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de dinî ilimler okuduğu anlaşılmaktadır.10 Babasının vefatından sonra 1800 yılında İvaz İnak 
Han’a ferman kâtibi olarak hizmet etmeye başlamıştır. Hive hanı İltüzer (Eltüzer- El Tüzer) 
Han tarafından 1805’te Kongrat hanedanının tarihini yazmakla görevlendirilmiştir. Mûnis’e 
o zamanın hanı İltüzer Han ‘Obovu acdodlarimizning voqeotu holatlarin sahifayi tarihda zabt 
etgil’ yani “ecdadımızın ve evlatlarımızın tarihini yaz” diye buyurmuş ve hanın buyruğu ile 
‘Firdevs ül-İkbal’ adlı kitap yazılmaya başlanmıştır. Mûnis’in yazmış olduğu bu tarih kitabın-
da Hz. Âdem’den başlayarak Şirgazi Han Dönemine kadar olan tarihi olaylar anlatılmıştır. 
Munis, Hanın verdiği göreve bağlı olarak İltuzer Han Döneminde 136 sayfa yazmıştır. Hive 
hükümdarı İltüzer Han vefat etmesinden sonra yerine Hive tahtına geçen Muhammed Ra-
him Han da kardeşinin buyurduğu gibi kitabın devamı için Munis’e kitabı sonuna kadar yaz-
masını emir vermiştir. Mûnis de hanın sözünü yerine getirerek Şirgazi Han’dan başlayarak 
Muhammed Rahim Hanın hükümranlığının yedinci yılına kadar olan tarihi hadiseleri yaz-
maya başlamıştır. Fakat hanın aynı zamanda Mirhand’ın “Ravzatu’s-safâ” eserini tercüme et-
mesini istemesinden (1819) dolayı eser yarım kalmıştır. Muhammed Rahim Han’dan sonra 
hükümdar olan Allahkulu Han, Munis’ten başlamış olduğu kitaba devam etmesini istemiştir. 
Aynı zamanda tercüme işini de sürdürmüştür. Fakat han ile çıktığı Horasan Seferi dönüşün-
de kolera salgını sebebiyle vefat etmiştir (1829).11 Hive hükümdarı Allahkulu Han, Munis’in 
vefatından 10 yıl sonra onun öğrencisi Âgehî’ye, Firdevsü’l-İķbāl adlı eseri devam ettirmesini 
ve bitirmesini buyurmuştur. 

Mûnis’in en önemli eseri “Firdevsü’l-İķbāl”’dir. Firdevsü’l-İķbāl’in bilinen dokuz yazma nüshası 
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi St. Petersburg’ta, beşi Taşkent’te, biri Helsinki’de ve biri de 
İstanbul’dadır. Bu eser efsanevi rivayetten başlayarak 1825’e kadar Harezm’de geçen olay-
ları inceler. Mukaddime,  beş bâb ve sonuç bölümlerini içerir. Mûnis başlangıçtan 1813’e 
kadar olan kısmı yazmıştır. Mûnis’in ölümünden sonra bu eseri öğrencisi ve yeğeni olan 
Âgehî tamamlamıştır. Mûnis, şark tarihçisi Mirhand’ın umumi tarihe ait meşhur “Ravzatü’s-
safâ” adlı eserinin I. cildini ve II. cildinin I. bölümünü de Farsçadan Çağatay Türkçesine 
tercüme etmiştir. Mûnis’in “Arnalar”  adıyla Harezm’in sulama işlerine ait bilgiler verdiği 
bir eseri daha vardır.12 Yine kendi soyunu anlattığı Dibaçe adlı başka bir eserinin olduğu 
kaydedilmektedir.13 

a. Firdevsü’l-ikbâl

Mûnis tarafından İltüzer Han’ın tahta geçmesiyle ve onun emriyle “Firdevsü’l-ikbâl” adlı ese-
rin yazımına başlanmıştır. Munis’in bahar mevsiminde kitabın yazımına başlaması dolayı-
sıyla bu mevsimin “ikbal sahib-kıranı” olarak nitelediği İl tüzer (El tüzer) ile süslenmiş oldu-
ğunu ve bu kitaba da bu nedenle Firdevsü’l-ikbâl adını verdiğini ifade etmiştir (Fİ 9b/4). 
Munis’in eserine önce “İķbāl-nāme” adını vermeyi düşündüğü fakat daha sonra vazgeçtiği 
anlaşılmaktadır.14 Bu eser, efsanevî rivayetlerden başlayarak 1825 yılına kadar Harezm’de 

10  N. A. Cumahoca, “Munis, Şermuhammed (1778-1859)”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları An-
siklopedisi, c. VI, 2006, s. 429.

11  İsmail Yiğit, “Mûnis”, c. 31, TDVİA, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 147; Yuri Bregel, Şir Muhammed Mi-
rab al-mutahallas bi’l-Mûnis ve Muhammed Rıza Mirab al mutahallas bi’l-Âgehî, Firdevsü’l-ikbâl, H(v)ârezm Tarihi, 
E.J.Brill:Leiden, New York, København,Köln, 1988, s. 7. 

12  Mustafa Tanç, Munis Hârezmî, Firdevsü’l-İkbâl, Laçin Yayınları, Kayseri, 2011, s. XXX.

13  Cumahoca, ayn. esr., s. 429.

14  Bregel, age, s. 15; St. Petersburg Bilimler Akademisi Şarkşinaslık Enstitüsü Kütüphanesindeki eserin 571a numarayla 
kayıtlı nüshasının adı İkbalnâme’dir. 
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gerçekleşen tarihî olayları içermektedir. Mûnis eserine hamd ve naat ile başlamış, sonra ken-
di hayatı ve eserin yazılış tarihi hakkında bilgi verip doğrudan Hive Hanlığı tarihini yazmaya 
girişmiştir. Eser, mukaddime 5 bâb ve hâtimeden ibarettir. Bu bölümlerde bahsedilen konu-
lar şöyledir: 

1.Bâb: Âdem Atadan Nuh peygamber evladına kadar olan hadiseler hakkında,

2. Bâb:Yafes’ten Kongrat şubesine kadar olan Moğol hükümdarları hakkında,

3. Bâb:Kurlas evladına kadar mensup padişahlar zamanında gerçekleşen olaylar 
hakkında,

4. Bâb:İltüzer (Eltüzer) Han’ın ata-babaları hakkında,

5. Bâb:İltüzer Han’ın doğumundan başlayıp bu eserin yazılışının sonuna kadar ger-
çekleşen olaylar hakkındadır.

Eserin Hatime’sinde ise o devirde yaşayan âlimler, evliyalar, âmirler, bekler, şâirler, 
dânişmendler, hünermendler ve başkaları hakkında bilgi vermek istemiştir.15  

Mûnis’in ömrü Firdevsü’l-ikbâl’i bitirmeye yetmemiştir.  Hz. Âdem ile başladığı eserinde Mu-
hammed Rahim Han’ın hükümranlığının yedinci yılına (1813) kadar olan olayları yazabilmiş-
tir. Vefatından sonra eseri öğrencisi ve akrabası olan Âgehî bitirmişt ir.16 Agehi eseri yazarken 
Munis’in yazdığı bölümleri de düzelttiğine dair görüşler vardır.17 

Hive Hanlığı tarihini yazmak için yola çıkılan bu eser dînî-efsanevî ve tarihi olayların bir arada 
bulunduğu hanlık tarihidir.18 Klasik İslâm tarih yazıcılığının etkileri görülmektedir. Ayrıca Fars 
tarih yazıcılığından da etkilenmiştir. Aslında bu eserin büyük çoğunluğu Munis ve Agehi’nin 
kendi özgün bilgileri ve gördükleri tarihi olayları yazıya geçirmesiyle oluşmuştur. Yazarlar, 
Hive hanlarıyla birlikte katıldıkları önemli askerî olaylara doğrudan tanıklık etmişlerdir. Ayrı-
ca aldığı notlar ve başkalarının tuttukları günlüklerden de yararlanmışlardır. Agehi, Munis’e 
göre yazdıkları olaylarda arşiv kaynaklarını da kullanmıştır. Çünkü Agehi’nin yazmış olduğu 
1812-1825 tarihleri arası onun çocukluğuna denk gelmektedir. Munis’ten kalan notları kul-
lanması muhtemeldir. 

Munis ve Agehi, Hive Hanlığına hâkim olan Kongrat hanedanının resmî tarihçileridir. Yazdık-
ları bu eserde tüm hanları Cengiz han soyuna bağlayarak bir bakıma onları yüceltmişlerdir. 

Munis ve Agehi’nin, Firdevsü’l-İķbāl adlı eserlerinin bilinen dokuz yazma nüshası vardır. Bun-

15  K. Munirov, Munis, Agahî ve Bayanî’ning Tarihî Asarları, Özbekistan SSR Fanlar Akademiyası Neşriyatı, Taşkent 1960, s. 38.

16  Munirov. Ayn. esr., s.39. 

17  Bregel, age, s.15

18  Firdevsü’l-İkbal’e dair yapılan yüksek lisans tezinde Hive Hanlığı tarihine dair önemli bilgiler mevcuttur. Bkz: Muhammed 
Bilal Çelik, Firdevsü’l-İkbal’e Göre Hive Hanlığı Tarihi ve Devlet Teşkilatı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2004.
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lardan ikisi St. Petersburg’ta19, beşi Taşkent’te20, biri Helsinki’de21 ve biri de İstanbul’dadır.22 

3. Âgehî (1809-1874)

Âgehî, onun mahlası olup asıl adı Muhammed Rızâ’dır. Mûnis’in yeğenidir. Babasının adı Er 
Niyaz Bek’tir. Agehi de Munis gibi Hive medreselerinde eğitim almıştır. Amcası Munis’in ko-
ruması ve denetimi altında yetişmiştir. Hive hükümdarı Allahkulu Han, sefer sırasında veba 
salgınında ölen savaş tarihçisi Mûnis’in yerine Âgehî’yi mîrâb olarak atamıştır. Agehi, 1845 
yılında attan düşüp ayağını kırdığından kötürüm kalmıştır. Bu nedenle 1857’de mîrâblık gö-
revinden istifa etmiştir. Âgehî, Rusların Harezm’i işgalinden (1873) bir yıl sonra 1874’te 65 
yaşında vefat etmiştir. Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Âgehî tarihçilik özel-
likleri yanında siyaset yönleriyle de bilinir.23 Agehi’nin de Munis gibi şiirleri ve divanı varsa da 
onun en önemli özelliği tarihçiliğidir. En önemli eserleri Harezm tarihine dair yazdıklarıdır. 
Bunlar;

1.  Firdevsü’l-ikbâl: Mûnîs’in vefatıyla yarım kalan eseri 1819’da bıraktığı yerden başlaya-
rak 1825 yılına kadar geçen tarihi olayları yazmış ve yer yer düzeltmeler yaparak bitir-
miştir.   

2. Riyāżü’d-devle (1884): Allahkulu Han ve halefi Rahimkulu Han’ın iktidarının ilk iki yılını 
da kapsamaktadır. Eser 1260/1844’te sona ermektedir. 

3. Zübdetü’t-tevârih (1845-1846): Rahimkulu Han Tarihi (1258-1262/1843-1846) olarak 
ifade edilmektedir. 

4. Câmiü’l-vakıât-i sultânî (1856): Muhammed Emin Han (1262-1271/1846-1855), Ab-
dullah Han (1271/1855) ve Ķutluk Murad Han’ın (1271-1272/1855-1856) dönemlerini 
kapsamaktadır.   

19  St. Petersburg Bilimler Akademisi Şarkşinaslık Enstitüsü Kütüphanesinde saklanmakta olan iki nüsha da tıpkı 
Özbekistan’daki nüshalara benzemektedir. Bunlardan 571a rakamlı nüsha nestalik hattıyla siyah mürekkeple, başlıklar 
ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bu nüshahın birkaç kişi tarafından yazıya geçirildiği anlaşılmaktadır. Eserin hacmi 
611 varaktan ibarettir. Ölçüleri 14/24 cm’dir. Bu nüshada eserin adı “İkbalname” olarak verilmiştir. Eserin E6 rakamlı 2. 
nüshası eksiksiz olup siyah mürekkeple nestalik hattı ile Hokand kâğıdına yazılmıştır. İlk 150 varak nemde kaldığından 
biraz zarar görmüştür. Bu nüsha 1856-1857 yılında Molla Nurniyaz Halife İbn Molla Muhammed Niyaz Hatip tarafından 
yazıya geçirilmiş. 263 varaktan ibarettir.  Ölçüleri 27/48 cm’dir.

20   Özbekistanda Fenler Akademisi Ebu Reyhan Birûnî adındaki Şarkşinaslık Enstitüsünün Kolyazmalar fondunda sakla-
nana 5364/1 rakamlı nüsha siyah mürekkeple, nestalik hatı ile Hokand kâğıdına yazılmıştır. Her bir sayfa 25 satırdan 
ibarettir. Kapak deri mukavvadır. Bu nüsha 1903-1904 yılında Damla (Hoca) Muhammed Rızâ Ahund bin Muhammed 
Kerîm Dîvan tarafından istinsah edilmiştir. Eser 245 varaktan (1b-245b) ibarettir. Ölçüler 29.5/43 cm’dir. Kolyazmanın 
aynı fontta saklanan 821/1 numaralı ikinci nüshası eksiksiz saklanmıştır. Güzel nestalik hattı ile siyah mürekkeple Ho-
kand kâğıdına yazılmıştır. Başlıklar ve kişi adları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Her sayfa 25 satırdan ibarettir. Bu nüsha 
diğer nüshadan önce yazıya geçirilmiştir. Eser aslen 435 varak olup ilk 259 (1b-259b) varaklarda Firdevsü’l-İkbâl, 269-
385. varaklar Riyazü’d-devlet, 386-435. varaklar ise Zübdetü’t-tevârih’tir. Ölçüsü 26.5/43.5 cm’dir. Molla Muhammed Rızâ 
bin Muhammed Kerim Dîvan tarafından 1851 yılında yazıya geçirilmiştir. 

21  Helsinki Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan Or.46 numaralı nüsha toplam 303 varaktır. Ön sayfasında Rusça nottan 
anlaşıldığına göre 1783’ten önce istinsah edilmiştir. St. Petersburg’taki E6 nüshasına benzemektedir. Nüshanın bazı kı-
sımları zarar görmüştür.

22  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde T82 numarayla kayıtlıdır.   Bu nüshada ana metin siyah, başlıklar 
ve özel adların yanı sıra âyet, hadis ve dualar da kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Toplamı 524 varaktır. 1b-524a varakları 
Firdevsü’l-İķbāl’dir.  Dışı kahverengi deri kaplı mukavva kapakla çevrilidir. İyi korunmuş olan bu nüshanın içinde ayrıca 
Riyazü’d-devle (524b/758a) ve Zübdetü’t-tevârih de yer almaktadır (758b/865b). 19.8 x 33.2 boyutlarındadır.  Rus istila-
sından bir süre önce Munis Mihrab ile Muhammed Rıza Algehi tarafından yazılan ülke tarihine dair eserin bir kopyası II. 
Muhammed Rahim Han tarafından İstanbul’a gönderilerek Osmanlı padişahına hediye edilmiştir. 

23  Gaffur Gulamov, Muhammed Riza Mirab Er Niyaz Bekoğlu Âgehî, Taşkent, 1971, s. 17.
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5.  Gülşen-i Devlet (1865): Seyyid Muhammed Han’ın (1856-1864) saltanat yıllarını kap-
samaktadır.

6. Şâhidü’l-ikbâl (1873): Seyyid Muhammed Rahim Han II’nin (1281-1289/1864-1872) sal-
tanatının ilk sekiz yılını kapsamaktadır. Bu eserde Kongrat Hanedanlığı yönetimindeki 
Hiva Hanlığı’na dair kesintisiz bir kronoloji vardır. Bu kronoloji Rusların işgal tarihi olan 
1873’e kadar devam etmektedir. 

4. Agehi’nin yazmış olduğu bu eserler dışında bir de çevirileri vardır. Âgehî, Mirhand ve 
Handemir’in tarih ile ilgili eserleri başta olmak üzere Nizâmî’nin “Heft Peyker-i Nizâmî”, 
Sâdî’nin “Gülistân”, Keykâvus’un “Kâbusnâme”, Mirhand’ın “Ravzatu’s-safâ” (ikinci cildi-
nin ikinci kısmıyla üçüncü cildi), Muhammed Mihrî Astrabâdî’nin “Târih-i  Cihânküşâ-yi  
Nâdirî”, Zeyneddin  Vâsıfî’nin  “Bâdae’ül-vakıâ”, Mahmud Gijdüvanî’nin “Miftahü’t-tâlibîn”, 
Muhammed Mukim Hırâtî’nin “Tabâkât-i Ekberşâhî”, Mehdi Han’ın “Dürre-i Nādire”, Mu-
hammed Yusuf Münşî’nin “Tezkire-i Mukimhânî”, Rızakulı Han Hidayet’in “Ravzatu’s-safâ-
yı Nâdirî”, Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin “Ahlâk-ı Muhsinî”, Muhammed Vâris’in “Şerh-i  Delâilü’l-
hayret”, Emír Hüsrev’in “Heşt Bihişt”, Câmî’nin “Yusuf ve Züleyhâ”, Bedrettin Hilâlî’nin “Şâh 
ve Gedâ” gibi eserlerini de tercüme etmiştirMuhammed Yusuf Bayani (1840-1923)

Harezm tarih yazıcılığına dair en önemli eserlerden birisi de Muhammed Yusuf Bayani’nin 
“Şecere-i Harezmşahi” adlı eseridir. Muhammed Yusuf Bayani, şair, tarihçi, çevirmen, hattat, 
tıp bilimi uzmanı olarak anılmaktadır. Bayani, 1840’da Hive surları dışında bir köyde dünyaya 
gelmiştir. Babasının adı Babacanbek Allahverdi’dir. Babası, Hive Hanı İltüzer’in soyundan gel-
mektedir. Yazmış olduğu eser günümüzde Hive Hanlığı tarihi başta olmak üzere Türk tarihi 
açısından da oldukça önemlidir. Eserinde Orta Asya Türk tarihi, edebiyatı başta olmak üzere 
sosyal kültürel hayata dair birçok bilgi mevcuttur. Sarayda ve medreselerde önemli hizmet-
lerde bulunan Bayani’nin 1923 yılında 83 yaşında Hive’de vefat ettiği rivayet edilmektedir. 

Bayani “Şecere-i Harezmşahi” adlı eserinde kendisinden önceki tüm eserlerdeki bilgileri tek 
kaynakta toplayarak hacimli ve detaylı bir tarih yazıcılığı ortaya koymuştur. Bu eserde hem 
Harezm hem de Orta Asya hakkında bilgiler mevcuttur. Bayani öncelikle Mûnis ve Âgehî’nin 
eserlerini inceleyerek yaşadığı dönemin olaylarını da ekleyerek detaylı bir Harezm tarihi yaz-
mıştır. Bu eser 16 bölümden oluşmaktadır. Bayani’nin Şecere-i Harezmşahi adlı eserinin iki 
nüshası bilinmektedir. Bu nüshalardan ilki Özbekistan Bilimler Akademisi El Yazmalar Ensti-
tüsü bulunmaktadır.24   

Bayani’nin eserinin diğer bir önemli tarafı ise tarih yazımına dair belli kurallara uymuş olma-
sıdır. Öncelikle kronolojik bir düzende ve tarihi olayları objektif bir değerlendirmeyle incele-
miştir. Muhammed Yusuf Bayani’nin Şecere-i Harezmşahi eserinde başlangıcında Allah (c.c.), 
Muhammed (s.a) ve sahabeleri uluğlayan mesnevi beyitler verilmiştir. Sonrasında ise kita-
bın yazılış amacı hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. İfadeler şöyledir: ‘…Olloqulihandin 
to Muhammad Rahimhani cannatmakani soniyning zamonlariğaça har honning voqeatin bir 
mucallada bayon etib, har birin bir isim bila mavsum etdi va ul hazratning ayomi saltanatlari-
din ham kam-beş yetti yilning voqeotin tahrir silkiga çekti. Mundin sahl zaman ötgandin söng 

24  Özbekistan Bilimler Akademisi El Yazmalar Enstitüsü fondunda 274 numara ile kayıtlı, 1913 yılında yazılmış ve 517 sayfa-
dır. Özbekistan Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsünde bulunan ve 9596 fond numarası ile kayıtlı ikincisi nüsha 
ise 1914 yılında yazılmış ve 508 sayfadır. Bu nüsha Muhammed Yakub usta Cumaniyaz tarafından istinsah edilmiştir.
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sanayi ming ikki yüz toqsonda tavuq yili va cavzoning ohiri erdi, Kaufman otliğ guburnatur rus 
laşkari bila kelip Horezmni sulh bila oldu… Bu vaqeotdin bir yil miqdori ötgandin söng, Ogahiy 
ham rahili olami baqo böldi. Alholqim, sanayi ming uç yüz yigirma töquzdaduri taqriban, qirq 
ikki yilning voqeasi tahrir qaydiğa kirmay qoldi. Emdi faqirning zimmasiga havoladur.’25

Bayani, yazmış olduğu eserinde Munis ve Agehi’ye ve eserlerine dair bilgiler de vermektedir. 
Bayani’ye göre Âgehî, eserde Muhammed Rahim Han döneminden başlayarak onun vefa-
tına kadar olan tarihi yazmıştır. Bayani eserinde kendi kitabını yazma amacını da açıklamış-
tır. Eserinde Rusya Çarlığının Harezm’i işgal ettiği dönemi detaylarıyla anlatarak tarihe kayıt 
tutmak istediğini belirtmektedir. Eserini 16 (bab) bölüm olarak düzenlediğini belirterek her 
babda hangi konulara değindiğini de açıklamıştır. Buna göre bölümleri ve incelediği dö-
nemleri şöyle açıklamıştır:

1. Bab: Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a kadar olan tarih hakkında,

2.  Bab: Hz. Yafes’ten Kongrat hâkimiyetine kadar Moğol hanları hakkında,

3. Bab: Kurlos evladından han olanlar ve bu avladın son hanı Ebülgazi Bahadır Han ibn 
Yadigâr Han dönemi tarihi hakkında,

4. Bab: Padişahın ecdat, evladı hakkında, 

5. Bab: Muhammed Âmin Han Dönemi tarihi hakkında,

6. Bab: Avaz Muhammed Dönemi tarihi hakkında,

7. Bab: İltüzer Han Dönemi tarihi hakkında,

8. Bab: Muhammed Rahim Han dönemi tarihi hakkında,

9. Bab: Allahkulu Han Dönemi tarihi hakkında,

10.  Bab: Rahimkulu Han Dönemi tarihi hakkında,

11.  Bab:  Muhammed Âmin Han Dönemi tarihi hakkında,

12.  Bab: Abdullah Han Dönemi tarihi hakkında,

13. Bab: Kutlu Murad Han Dönemi tarihi

14. Bab: Said (Seyyid) Muhammed Han Dönemi tarihi

15.  Bab: Said (Seyyid) Muhammed Rahim Han hükümranlığı tarihi hakkında,

16. Bab: Ebul-Muzaffar Val-Mansur Said İsfendiyar Muhammed Bahadır Han Dönemi tarihi 
hakkında bilgiler verilmiştir.  

Bayani’nin eserinde Orta Asya’nın tarihi açıdan az bilinen savaş dönemleri yani 1846 yılın-
dan 1875 yılına kadarki tarihi olayları ile 1873-1914 yılları arasındaki değişim detaylı olarak 
anlatılmıştır. Eserde o dönem Hive Hanlığının iç ve dış siyaseti, iç mücadeleler, taht kavgaları 
ve bu olaylardan etkilenen halkın genel durumu hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. Bayani 
eserinde Hive Hanlığının Rus Çarlığı tarafından işgal edilmesi sırasında orduya komutan-
lık eden Kaufman, Golovaçov, Skobelev gibi çar cellâtlarına olan nefreti de dile getirmiştir. 
Halkın bu işgal karşısındaki durumunu açıkça yazılarında resmetmiştir. Bu bilgilerin diğer 
önemi ise Rus Çarlığının Hive’yi işgalini ve gelişen olayları Bayani’nin bizzat görmesidir. Bu 
olayları eserinde yazmış ve örnekler vermiştir. Bu eser Orta Asya Türk tarihçiliği için bir dev-

25  Muhammed Yusuf Bayani, Şacaraîi Harezmşahiî, Özbekistan Bilimler Akademisi EE, Taşkent, 1913,  No:274, s. 10.
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rim niteliği taşımaktadır. Tarih yazımı açısından bakıldığında ise Sovyetler Birliği döneminde 
yazılan tarih kitaplarındaki bilgilerin hepsini çürütmüştür.26

Rusya’nın Hive’yi işgal için sebep gösterdiği olay bu eserde şöyle anlatılmaktadır: “Hazar De-
nizi kenarında balıkçılık ile uğraşan Rusya vatandaşlarından bazıları Mangışlak Kazakları ta-
rafından esir alınmış ve Hive’de köle olarak satılmıştır. Rusya bu durumu öğrenip Hive hanına 
mektup yazmış ve esirlerin iadesini istemişse de Han tarafından bu istek reddedilmiştir.”27 Bu olay 
işgal için sebep olarak gösterilmişse de zaten Rusya’nın amacı Hive’yi işgal etmektir. Bu olay-
dan önce Rusya, Hive’ye beş defa askeri sefer düzenlemiştir. Ayrıca bu dönemde Semerkant, 
Buhara, Hokand ve Zarafşan da Rusya’nın işgaline uğramıştır.28 Rusya, Hive’yi almak için sefer 
sırasında yolunun üzerinde bulunan tüm insanlığa eziyet etmiş ve acımasızca öldürmüştür. 
Bayani eserinde bizzat gördüğü olayları açıkça yazmıştır. Rusya, Orta Asya’yı bölgenin zen-
ginliklerini sömürmek için işgal etmiştir. İşgal ile birlikte sebze-meyve yetiştirilen toprak-
lar pamuk tarlasına dönüştürülmüştür. Orta Asya’da yaşayan halk resmen köle konumuna 
düşmüştür.29

Bayani’nin eserinde örneklerini çokça gördüğümüz gibi Ruslar, Orta Asya’nın sadece doğal 
zenginliklerini değil aynı zamanda toplumun manevi değerlerini de sömürmüştür. Ruslar 
Hive’yi işgal ettiklerinde Hive hükümdarı Muhammed Rahim Hanın bir odada sakladığı 300 
el yazma kitaba el koyarak St. Petersburg’a göndermişlerdir.30 Bayani, bu olayları eserinde 
anlatmaktadır. Muhammed Yusuf Bayani’nin Şecerei Harezmşahi adlı eserinde sadece Hive 
tarihine dair bilgiler değil aynı zamanda Harezm Hanlığındaki yöneticiler ve diğer önemli 
şahsiyetler hakkında da bilgiler vardır. Eserde Muhammed Rahim Han (Feruz), hem han hem 
de şair sıfatında tanıtılmıştır.

Muhammed Rahim Han (1865-1910) Döneminde ilim, fen, edebiyat ve sanat vd. gelişimine 
dair örnekler sunulmuştur. Muhammed Rahim Hanın kitap okumayı çok sevdiği ve haftada 
iki defa (Cuma ve Pazartesi günleri)  bilim adamlarını toplayıp kitap okuma akşamları ger-
çekleştirdiği bilgisi mevcuttur. Ayrıca Muhammed Rahim Han döneminde birçok mescit ve 
medrese yapıldığı da örneklerle verilmiştir.31 Bayani eserinde bu döneme dair gelişmeleri 
verirken Muhammed Rahim Hanın acımasız bir yönetici olduğundan da bahsetmiştir. 

Bayani’nin eserinde tarihi bilgilerin yanı sıra şairler başta olmak üzere edebi hayata dair de 
önemli bilgiler vardır. Eserde Mûnis, Âgehî, Tabibi, Kamil, Hüsrevi, Komron, Muradi gibi şa-
irlerin hayatı ve şiirleri hakkında yeni bilgiler vardır. Birçok eserde örneği bulunmayan bazı 
nazım örnekleri ve alıntılar bu eserde verilmiştir. Bu eser genel bütünüyle tarihi olayları an-
latmış olsa da bölgenin edebiyatı, töre ve adetleri, düğün ve yas törenleri, dil özellikleri ve 
kültürü hakkında da geniş bilgilere sahiptir.  

Sonuç

Hive tarih yazımı Türk tarih yazımında önemli bir merhaleyi içermektedir. Vakanüvisler ara-

26  Özbekiston SSR Tarihi, Taşkent, 1974, s.167.

27  Bayani,ayn. esr., s. 452-453.

28  Bayani, ayn. esr., s. 454.

29  Bayani, ayn. esr., “s. 477.

30  Bayani, ayn. esr., s. 472.

31  Bayani, ayn. esr., s. 550.
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cılığıyla yazılan bu tarihte Munis ve Agehi öncülük etmiştir. Bayani’nin eseri ise vakanüvislik 
olarak başlayan tarih yazımında tüm olayları bütün halinde inceleyen modern tarih yazımı-
na dair önemli bir örnektir. El yazması olarak günümüze kadar gelebilen bu eserlerin ince-
lenmesi ve aktarılmasıyla tarih yazıcılığının Türklerde önemli bir mesafe kaydettiği görül-
mektedir. Bu eserler Orta Asya Türk tarihinin bir döneminin bilinmeyen yönlerini aydınlat-
ması ve tarihin yeniden yazılması açısından da değerlidir. 

Hive tarihçiliği öncelikle klasik İslâm tarih yazıcılığından etkilenmiştir. Hz. Âdem ile başla-
tılan eserlerde Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler, Hz. Muhammed, Dört Halife, 
Emeviler, Abbasiler ve diğer İslam devletleri, Cengiz ve evladı ile o dönemin hükümdarı dö-
nemine kadar olaylar hikâye edilmiştir. Ayrıca vakanüvis kitabı yazarken dönemin haneda-
nın atalarıyla söze başlayıp, iş başındaki hükümdarın dönemine kadar tüm tarihi olayları 
kayıt altına almıştır. Vakanüvisler genelde hükümdarların başarılarını kaleme almışlardır.
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Hive Hanlığı’nda Tarih Yazıcılığı ve Başlıca Temsilcileri

Salih Yılmaz

Özet

Bu bildiride Türkistan hanlıklarından Hive’nin tarihine dair Ebülgazi Bahadır Han ve vakanüvislerden Munis, 
Agehi, Muhammed Yusuf Bayani’nin eserleri örneklerle incelenecektir. Bu müellifler, tarihi olayları birbirinin 
devamı olarak ele almışlar, yazmış oldukları yıllıklarda tarih başta olmak üzere Türkistan’ın edebi, kültürel ve 
sosyal hayatına dair önemli bilgiler vermişlerdir. XVII-XIX. yüzyıllar arasını kapsayan hanlıklar dönemi tarih 
yazımı konusunda önemli eselerin verildiği bir dönem olmuştur. Hive tarih yazımı Türk tarih yazımında önemli 
bir merhaleyi içermektedir. Bu bildirimizde de Hive Hanlığı (Harezm) tarih yazıcıları Ebülgazi Bahadır Han, 
Mûnis, Âgehî, Bayani ve eserlerine dair bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ebülgazi Bahadır Han, Munis, Agehi, Muhammed Yusuf Bayani, Harezm, tarih yazımı, 
Hive.

.



Oturum Başkanı 
Muharrem Es (Doç.Dr.) 

Mustafa Hakkı Ertan (Yrd. Doç. Dr.)
Sosyo-Ekonomik Açıdan Vakıf Kültürü ve 
Yusuf Paşa’nın Urfada Bulunan Vakıfları

Kerime Yıldız
Sinema ve Dizilerde Urfa

Mehmet Emin Üner (Yrd. Doç. Dr.)
Osmanlı Urfa’sında Gündelik Hayatta Kadın

10. BÖLÜM





485

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

Sosyo-Ekonomik Açıdan 
Vakıf Kültürü ve Yusuf Paşa’nın 
Urfada Bulunan Vakıfları
( Yusuf Paşa Camii Vakfı - Vakfiyesi )

Mustafa Hakkı Ertan

Yrd. Doç. Dr.,Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı

Selçuklu Devleti, Beylikler Dönemi ve Osmanlı medeniyeti, İslâm dininin müesseseleştirdiği 
vakıf kültürüne sahip çıkmış ve yönettikleri toprakları vakıf eserleri ile donatmışlardır.  İslâm 
dininin yardımlaşma ile ilgili emir ve prensiplerinden doğan vakıf sistemi, asırlarca, sadece 
Müslümanlara değil, insanlığa hizmet etmiş dini ve sosyal bir müessesedir.1

Vakıf, kelime manası itibariyle, duran2 manasına gelmektedir.  Bir malı veya mülkü vakıf eden 
manasına,3 genel bir isim olarak kullanılan vakıf kavramı, bir mal ve değeri, ihtiyaçları olanla-
rın istifadesine, ebediyyen şartı ile durdurmak ve sunmak manasında kullanılmaktadır.

Osmanlı Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han’ın ‘’Yere atılmış tükürüklerin 
üzerine kireç dökülerek dezenfekte edilmesi için kurdurduğu vakıf’’, akıl hastalarının veya 
psikiyatrik hastaların tedavi edilmesi ile ilgili vakıflar,  en ilginç olan vakıf çeşitlerindendir.  
Orta Çağda, batı dünyasında, psikiyatrik hastalar veya aklî muvazenesinde dengesizlik olan 
hastalar,  içlerine şeytan girmiş diye taşlanarak dışlanıyor ve öldürülüyorken, aynı dönemde, 
Osmanlı coğrafyasında, ‘’Darüşşifa Hastaneleri’’ olarak hizmet veren sağlık vakıflarında, has-
talar, doktorlar nezaretinde, su sesi, musiki terapisi, özel beslenme programı ve bıldırcın eti 
yedirilerek güçlendiriliyor ve tedavi ediliyordu.

Vakıf medeniyetinin sosyo-ekonomik açıdan önemi, toplumsal boyutlardan değerlendiril-
diği zaman, medeniyet tarihimizde ciddi ve vazgeçilmez bir yere sahip olduğu görülecektir. 
On binlerce vakıf ve vakfedilen eserlerin bir kısmının günümüze ulaşması, önemli gözükse 
de, çok büyük bir kısmının, ortada olmadığı veya art niyetli insanlar tarafından el konulduğu 
bilinmektedir. Bir kısmının, Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yıllarında, vakıf hukuku ve uluslara-
rası hukuk’a aykırı olasına rağmen, Başvekil İsmet İnönü döneminde çıkarılan kanun mad-
deleri ile satışa çıkarıldığı ve binlerce vakıf camii ve medrese yerinin satıldığı4, acı bir hatıra 
olarak yakın tarihimizde yaşanmıştır.  

1  Kazıcı, Ziya, İslami ve Sosyal Açıdan Vakıflar, sh. 7, İst. 1985

2  Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, s. 1365, 6. Baskı, Ankara,1984

3  Sami,Şemseddin, Kamus-ı Türki, Hazırlayan, Gündğdu Raşit-Adıgüzel Niyazi-Önal Ebul Faruk, s. 1145, İst. 2011

4  Resmi gazete,Tarih, 27.04.1936, Sayı-3289, Kanun Numarası-2950
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Kandilli Camii Arsası : 
Binlerce vakıf malı ve cami yeri-arsası saltığa çıkarılarak satılmıştır. Vakıf malı almanın manevî 
sorumluluğuna katlanmak istemeyen insanlar, bu mal ve değerlere yaklaşmazken, bu satış 
işlemlerinin önemli bir kısmının, Ülkemizde yaşayan gayrimüslimler tarafından değerlendi-
rildiği bilinmektedir.  Mesela, şahsî araştırmalarım sonucu tespit ettiğim, İstanbul’da, Üskü-
dar semtine bağlı, Boğaz hattında, denize sıfır konumunda bulunan Kandilli mahallesindeki,  
Kandilli Cami’nin, deniz kenarındaki kayıkhane arsası satılarak5  yerine yalı daireleri yapılmış-
tır.

Osmanlı Devleti, Dünya tarihine, aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olarak da geçmiştir.  Vak-
fedilen vakıf eserlerin çeşitliliği, oluşturulan bu zengin vakıf medeniyetinin ürünüdür.

Dünyanın en önemli tarihi arşivlerinden birisi olma konumunda olan ve Başbakanlık, Os-
manlı Arşivi Daire Başkanlığı bünyesinde muhafaza edilerek,  Dünya ilim âleminin istifade-
sine sunulmuş olan ve vakıflar ile ilgili, tarihi belge ve defterlerin bir arada toplandığı “Va-
kıflar Fonu”na ait 43.900 defter bulunmaktadır. Bu defterler, vakıfların çeşitliliği, ihtiyaçları 
ve işlemleri açısından 87 alt fonda toplanmış ve yerli-yabancı araştırmacıların hizmetine su-
nulmuştur. Genel çerçevede, kurulan binlerce vakfın varlığı kayıtlarla sabittir.6 Fakir fukara-
ya yardım vakıfları, okul yaptırma vakıfları, evlendirme vakıfları, yaban hayvanlarını koruma 
vakıfları, köprü yapılması için kurulan vakıflar ve sağlık vakıfları gibi genel konular çerçeve-
sinde, on binlerce vakfın kurulduğu ve vakıf şartları ile işleyiş kurallarını içeren “Vakfiye” lerin 
hazırlandığı görülmektedir.

Medeniyetlere tesir eden faktörler üç ana başlık çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunlar,

a-Tabii Çevre

b- Sosyal Çevre

c- Manevî Çevre’dir. 7

Bu üç başlık içerisinde değerlendirilen manevî çevrenin, müesseseleşme adına ortaya çı-
kardığı en önemli yapılar, çoğunlukla vakıf kültürünün ortaya çıkardığı, hanlar, hamamlar, 
köprüler, kervansaraylar, külliyeler, camiler ve ismini saymadığımız binlerce müessese olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Yusuf Paşa Camii :
Urfa’da bulunan Yusuf Paşa Camii, kadim Urfa’nın merkezinde, yapılmış bir camidir. Vakfi-
yesinde çok sayıda gayrimenkullere ve bu gayrimenkullerin gelirlerine sahip olan zengin 
bir camidir. 1700’lü yılların başında, Urfa Mutasarrıfı, Arapkirli Yusuf Paşa tarafından Urfa’da 
yaptırılan cami8, Yusuf Paşa Mahallesi’nde bulunan bulunmaktadır.

Dönemin valisi mesabesinde olan Yusuf paşa, yöneticiliğinin yanında, hayırsever kişiliği ile 
de ön planda çıkmış bir Osmanlı paşasıdır. Cami yapımının yanında yaptırdığı ve vakfettiği 
eserler ile vakıf kültürüne uygun bir şekilde hayırlar gerçekleştirmiştir. Vakfettiği çok sayıda 
gayrimenkulü de “Vakfiyesine” kaydetmiş ve bu eserlerin, ebediyen halkın istifadesine sunul-

5  İstanbul, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kandilli Camii Dosyası

6  BOA, EV. VKF, Fonu

7  Kazıcı, Ziya, İslam Medeniyyeti ve Müesseseler Tarihi, sh. 18, 8. Baskı, İst. 2010

8  BOA, EV. VKF, 18 / 62
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masını sağlamıştır.

Konumuz olan Yusuf Paşa Evkafının Vakfiyesi, Başbakanlık,  Osmanlı Arşivinde, BOA, EV. VKF, 
18 / 62 numara ile kayıtlı olup, Evkaf defterleri serisinde bulunmaktadır.  Vakfiyede,9 başta 
Yusuf Paşa Camii olmak üzere, Urfa’da bulunan ve vakfedilen 56 adet dükkân, mahkeme 
binası, bir hamam, iki bahçe ve birçok malvarlıkları ile başka camilere vakfedilen malvarlık-
larından ve hizmetlerden bahsedilmektedir.10  Çözümlemesini yaptığımız Yusuf Paşa Camii 
Vakfiyesinde konumuz ile ilgili olan bölümlere dikkat çekmek istiyorum.

Yusuf Paşa Camii Vakfiyesinde Vakfedilen Mallar :
	 “dâhil-i Ruha’da Bâbü’l-Emîr Mahallesi’nde Bağ-ı Safâ dimekle ma‘rûf mahalde 

hudûd-ı erba‘ası inde’l-ahâlî ve’l-cîrân müstağnî-i ani’l-beyân müceddeden binâ 
itdiği câmi‘-i şerîf, 

	 ve ma‘bed-i latîfin vezâ’if-i hüddâm ehl-i cihâtı ve sâir masârıf ve mühimmâtı içün 
hulûs-ı niyyet ve sıdk u taviyyet ile kendi malımdan ihrâc idüp vakf-ı âti’z-zikrin 
taht-ı tasarrufumda,

	  mülk-i sahîh ve hakk-ı sarîhim olan dâhil-i Ruha’da vâki‘ câmi‘-i mezbûra mülâhık 
ve gayr-ı mülâhık müceddeden binâ eylediğim elli bâb dükkanlar hadd-i kıbleleri 
bazan tarîk ve bazan müccededen ,

	 binâ etdiğim hamam ve şimâlen vâliler sarayı ve garben bazan Selami Hasan Ağa 
mülkü ve bazan Mehmed mülkü ve bazan câmi‘-i mezbûr ve kezâlik câmi‘-i kebîre 
mülâsık binâ eylediğim mahkeme-i şerîf ki,

	 hukûk-ı murâfıkı ile ma‘lûm ve Şeyh Ebûbekir kaddesallâhu rûhahû merkad-ı 
münîfine muttasıl altı bâb dükkanlar ve muttasılında müceddeden gars ve ihyâ 
etdiğim bağçe ki hadd-i kıbleleri (bazan) medrese,

	 ve (bazan) tarîk-i âmm ve şarkan yine tarîk-i âmm ve şimâlen (bazan) tarîk-i gayr-ı 
nâfiz ve bazan Kayaoğlu Hasan Ağa veresesi mülkü ve garben minâre dibindeki 
tarîk ve (bazan) câmi‘-i mezbûr divarı ,

	 ve kezâlik hâric-i Ruha’da Beykapusı kurbünde hân-ı sebîle muttasıl bir bağçe ki 
kıbleten tarîk-i âmm ve şarkan Şekeroğlu mülkü zemîn ve şimâlen tarîk-i kermic ve 
garben bazan yine tarîk ve (bazan) hân-ı mezbûr’’11, 

	 ‘’ve kezâlik yine Beykapusı kurbünde Oğuloğlu yeri demekle ma‘rûf arâzîde hâneler 
binâ olunmak üzere alâ-tarîki’l-muhâkere senevî kırk kuruş çeker(?) ile ber-vech-i 
maktû‘ Molla Ahmed nâm kimesneye virilen, ’

	  zemîn ki kıbleten mekâbir-i Müslimîn ve şarkan Karaköprü yolu ve şimâlen Seyyid 
Kanber mutasarrıf olduğu zemîn ve garben nehr-i Karakoyun ve kezâlik yine Oğu-
loğlu yeri denmekle ma‘rûf arâzîde hâneler, 

	 binâ olunmak üzere senevî kırk kuruş çeker(?) ile maktû‘an Seyyid Kanber iktâ‘ 
eylediği zemîn kıbleten mârrü’z-zikr Molla Ahmed Mahallesi ve şarkan tarîk ve 
şimâlen havuzun zeylinde vâki‘ dere ve garben bazan tarîk, 

9  BOA, EV. VKF, 18 / 62

10  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 1

11  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 1
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	 ve Karakoyun Çayı hendek ve kezâlik Çosak(?) zemîninden mülk-i sahîhimiz olan 
arâzîde hâneler binâ olunmak şartıyla alâ-tarîki’l-muhâkere senevî kırk kuruşa 
Hamzaoğlu Molla Ahmed iktâ‘ itdüği, 

	 zemîn ki kıbleten ve şarkan tarîk-i âmm ve şimâlen hâlî zemin ve garben Cirid Mey-
danı ve kezâlik Nahar yeri denmekle ma‘rûf arz-ı müşterâmızda yine hâneler binâ 
olunmak şartıyla alâ-tarîki’l-muhâkere senevî,

	  (boş) kuruşa Seyyid Tahir Efendi iktâ‘ eylediği zemîn ki kıbleten Nehr-i Karakoyun 
ve şarkan Mağarabaşı ez-gayr-ı mağaralar ve şimâlen tarîk-i Cusak(?) ve garben 
Mencik Vakfı’nı kâtı‘ tarîk,

	 ve kezâlik Kerhizbaşın’da tapu ile mülkümüz olan zemin ki hâneler binâ olunmak 
içün tâlibine verildikde yirmi zirâ‘ uzunu ve on zirâ‘ eninesinde bir sülüs hakr(?) 
verüp nısfı tımâr sipâhîsine,

	 bedel-i mahsûl verildiğinden sonra nısfı câmi‘-i şerîfe vakf olunmuşdur ve kezâlik 
Beykapusu’nda müceddeden binâ olunan salhâne ve kurbünde olan Kemeraltı 
dahi câmi‘-i şerîfe vakf olunmuşdur ve kezâlik, 

	  Hansebil kurbünde ma‘lûmü’l-hudûd bağçemizi dahi câmi‘-i şerîfe vakf olunmuş-
dur ve kezâlik Suruc nâhiyesinde Balis kurâsından Cincik(?) nâm karyede Hacı Ah-
med ve karındaşı Abdullah nâm kimesne,

	 lerden iştirâ eyledüğim tahmînen on iki keyl tohum isti‘âb eder zemîn ve dolap ki 
had ve kıblesi Resul mülküne ve bazan Ağ Ramo mülküne ve şarkan Söydi Musa-
oğlu mülküne ve şimâlen, 

	 Mestoğlu ve Apo oğlu Veli mülküne ve garben tarîk-i âmm ve kezâlik Bozabad 
nâhiyesinde vâki‘ Çölmekçi nâm karye akârında Arifi Ahmed Efendi’den iştirâ eyle-
diğim rubu‘ hisse bağçe kim,’’ 12

	  ‘’kıbleten çay ve şarkan tarîk ve şimâlen yine tarîk ve garben bazan çay ve bazan 
hâlî zemin bu hudûd-ı merkûme ile zikri mürûr eden emlâkimi hasbeten lillâhi 
Te‘âlâ vakf-ı mü’ebbed ve haps-i muhalled idüp, 

	 şöyle şart eyledim ki akârât-ı mezbûrûn evvelen vakf-ı merkûmun ve câmi‘-i 
mezkûrun mühim ve muktezî olan ta‘mîr ve binâsı mer‘î olunup ba‘dehû câmi‘-i 
merkûmda şurûtumuz bu vechiledir ki,’’13

Cami’ye Hizmet Edenler :
	 ‘’vâ‘iz olanlar yevm-i cumalarda ve îdeynde ve leyâlî-i kadir ve berâtda va‘z u nush 

etmek üzre yevmî on beş akçe vazîfe ta‘yîn ve hatîbine yevmî on beş akçe ve evkât-ı 
hamse imâm-ı evvele, 

	 yevmî on beş akçe ve imâm-ı sânîsine yevmî beş akçe ve başmü’ezzinine yevmî on 
akçe ve mü’ezzin-i sânîye yevmî sekiz akçe ve mü’ezzin-i sâlise yevmî altı akçe ve 
na‘at-hân olanlara, 

	 yevmî yedi akçe ve her ayda li-vechillâhi Te‘âlâ birer hatm-i Kur’ân-ı Şerîf etmek 

12  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 1

13  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 1-2
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ve yevm-i Cuma’da aşr okumak üzere hâlâ berat-ı âlî-şân ile nasb etdirdiğim A‘mâ 
Hâfız’a yevmî on akçe ve senevî,

	 dört kile-i Rehâvî hınta ta‘yîn ve şöyel şart etdim ki mezbûr Hâfız hayâtda olup 
câmi‘-i mezbûrda edâ-yı hizmet eyledikce vazîfe-i merkûmeye mutasarrıf ola ba‘de 
vefâtihî, 

	 yerine beş nefer mücevvid-i Kur’ân olanlara yevmî ikişer akçe virile ki neferât-ı 
merkûme birer cüz-i Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân tilâvet eyleyeler Temcid-hân ve minâre 
çerâğdârına yevmî yedi akçe, 

	 ve başferrâşına yevmî sekiz akçe ve dîğer ferrâşına altı akçe ve iki nefer çerâğ-dârın 
her birlerine dörder akçe câmi‘ dekânîninin loğ-keş hizmetine ta‘yîn olanlara yev-
miye dörder akçe ve, 

	 çeşme ferrâşına üç akçe ve nâzırına yevmî sekiz akçe ve şöyle şart eyledim ki nâzır 
olanlar erbâb-ı cihâtdan edâ-yı hizmetde kusûru olanları tebdîl ve tağyîr içün 
hükkâma ihbâr, 

	 ve te’dîb ve tenbîhâtda ihtimâm ve etdiğim şurût-ı vakfa kemâ-yenbağî takayyüd-i 
tâm edeler ve câbîsine yevmî on akçe ve mu‘allim-i sıbyâna on akçe ve neccârına 
evlâdiyet üzre yevmî üç akçe,’’14 

Vakıf Mütevellileri :
	 ‘’ba‘de kar- vazîfe ta‘yîn eylediğim ve tevliyetini ibtidâ sulbî oğlum Mustafa’ya şart 

eyledim ba‘dehû evlâd ve evlâd ve evlâdımın zükûrunun erşed ve eslahı batnen 
ba‘de batnin ve karnen nin ,

	 mâ-tenâsülû ve te‘âkubû(?) mütevellî ola,’’15

Cami Hizmetleri :
	 ‘’ve gallât-ı vakıfdan senevî câmi‘-i şerîfe üç aded berat mumları kim her biri on 

ikişer vukiyye-i Osmânî olmak üzere ve Ramazân-ı Şerîf gecelerinde, 

	 câmi‘-i mezbûrun derûn ve birûnunda üçer yüz kanâdîlden noksan yakmayalar ve 
minârede Ramazân-ı Şerîf ve leyâl-i mübârekede vaz‘ evveli gibi üçer kat mecmû‘u 
doksan kandil, 

	 fürûzân edeler ve mahkeme kurbünde Şeyh Ebubekir Makâmı’nda her hece bir 
kandil içün revgan-bahâ yevmiye bir akçe ve sebîldârına yevmî üç akçe ta‘yîn eyle-
dim ve sebîl-i merkûmede vaz, 

	 olunan yedi aded maşraba konula üç ayda bir kalaylanup zâyi‘ oldukda yerine 
evkâf-ı mezbûre gallâtından maşrabalar konula Medîne-i Münevvere’de Ravza-i 
Resûlullâh sallallâhu ,

	 Te‘âlâ aleyhi ve selllem hazretlerinin ferrâşlık hizmetimizin edâsiyçün herkim 
vekîlimiz olursa senede onar tuğrâlı altun verile evkâf-ı mezbûre gallâtı ta‘yîn olu-
nan masârıfın, 

14  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2

15  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 1



490

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

	  cümlesine bilâ-noksân sarf olundukdan sonra bâkî kalîl ve kesîr ne kalursa evlâdıma 
şart eyledim evlâdımdan ve evlâd-ı evlâd ve evlâdımdan bâ-emrillâhi Te‘âlâ birisi 
vefât etdikde babası veyâ anasıdır, 

	 hissesini evlâdının zükûr ve inâsı alâ-farazallâhu Te‘âlâ li’z-zekeri mislü hazzi’l-
ünseyeyn iki hisse erkek ve bir hisse kız alup evlâdları kalmaduğı halde hisseleri 
beraberlerinde olan karındaşlarına ,

	  ve hemşîrelerine verile karındaşı ve hemşîreleri olmadığı sûretde ammûları ve am-
metelerine verile batn-ı evvelde olana evlâdımdan kalmaduğı halde batn-ı sânîde 
olanlar babalarından, 

	 veyâ analarından âyid hisse-i ezâ ve berâberinden olan evlâd-ı evlâdlarımla yine 
li’z-zekeri mislü hazzi’l-ünseyeyn mutasarrıf-ı galle olalar yani erkek ikiye ve kız bire 
müstahak olalar iyâzen,’’ 16

	 ‘’billâhi Te‘âlâ mürûr-ı zamân ve inkızâ’-i deverân ile masârıf-ı mezbûreye sarf müm-
kün olmaz ise Haremeyn-i Şerîfeyn şerefferehallâhu Te‘âlâ ilâ-yevmi’d-dîn evkâfı 
cânibine zabt oluna,’’17

Vakfiye Şartları ve Kuralları :
	 ‘’ve şartu’l-vâkıf ke-nassi’ş-şâri‘ masâdakınca vakfiyye-i ma‘mûlün bihâda şart ve 

ta‘yîn eylediğim vezâyif-i mu‘ayyene-i merkûmeden bir kaçe ve bir habbe ziyâde 
ve noksan olunmaya diyü vâkıf-ı merkûm 

	 vezîr-i müşârun ileyh şurût-ı vakfı bu vech üzre itmâm ve mütevellî-i mârrü’z-zikre 
teslîme ikrâr eyledikden sonra mütevellî-i merkûm dahi kabz ve tesellüm etdiğini 
i‘tirâf ba‘dehû 

	 vâkıf-ı hazret-i sâlifü’l-elkâb ahsenallâhu ileyh yevmi’l-hesâb zımâm-ı kelâmı cânib-i 
vifâkdan semt-i şikâka sarf ve mütevellî-i mûmâ ileyh mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

	 kelâm idüp vakf-ı akâr imâm-ı muhtâr kıdvetü’l-e’imme sirâcü’l-ümme kâşifü’l-
gamme Ebû Hanife-i Kûfî rahmetullâhi Te‘âlâ hazretlerinin re’y-i münîr ve mezheb-i 
hatîrlerinde 

	  adem-i lüzûmu mukarrer olmağla vakf-ı mezbûrun vakfiyyetinden rücû‘ ve mül-
küme yine istirdâd murâd iderim didüklerinde mütevellî-i kesîrü’l-avârif ile hâkim 
muvakkı‘u’l-kitâb huzûrunda 

	 murâfa‘a olundukda hâkim-i mûmâ ileyh İmâmeyn-i Hümâmeyn Ebî Yusuf-ı  
Rabbânî ve Şeybânî hazretlerinin ind-i şerîflerinde sıhhat-i lüzûmu mukarrer olma-
ğın müşârun ileyhimânın 

	 re’y-i sedîdleri üzre hükm idüp vakf-ı mü’ebbed ve haps-i muhalled olmağın min-
ba‘d naks ve naksa mecel muhâl ve tağyîr ve tebdîli mümteni‘ü’l-ihtimâldir. Fe-men 
beddelehû ba‘de 

	 mâ-semi‘ahû fe-innemâ ismuhû alellezîne yübeddilûnehû innallâhe semî‘un alîm ve 
cerâ’l-vakf ale’l-hayyi’l-kerîm ve …( Tarih ) hurrire fî-gurre-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 

16  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2

17  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2
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isney ve işrîn ve mi’ete ve elf min-hicreti’n-nübüvveti.’’18.

Vakfiye’ye Şahit Olanlar :
	 ‘’Şuhûdü’l-hâl:

	 - İsmail Efendi el-Müftî 

	 - Hamis Efendi müftî-i sâbık 

	 - Seyyid Tahir Efendi el-Vâ‘iz

	 - Seyyid İsmail Çelebi en-Nâkîb 

	 - Seyyid Yunus Efendi nakîb-i sâbık 

	 - Seyyid Osman Çelebi Çavuş-zâde 

	 - Şeyh Mahmud Mütevellî-i Mevlid-i Halîlürrahmân 

	 - Şeyh Mustafa Efendi Halvetî

	 - El-Hâc İsmail Bey Kara Ali-zâde 

	 - Hasan Ağa Miralay-ı sâbık 

	 - Musatfa Miralay-ı Ruha

	 - Bâyezîd Ağa

	 - Mehmed Ağa Gölükçü-zâde 

	 - Abdülvehhâb Efendi el-Munfasıl an-kazâ-i Nizib 

	 - Seyyid İbrahim Çelebi Mencik-zâde 

	 - Veli Efendi el-Müderris

	 - Abdülvehhâb Efendi el-Munfasıl an-kazâ-i Nizib 

	 - Seyyid İbrahim Çelebi Mencik-zâde  Veli Efendi el-Müderris

	 - Seyyid el-Hâc Derviş Nakîb-i sâbık 

	 - Şeyh Şaban Efendi Mütevellî-i Halîlürrahman 

	 - Mustafa Efendi ibn-i Abdülvehhâb el-ma‘rûf bi-hatîb 

	 - Halil Ağa Dürrî-zâde 

	 - El-Hâc Halil Çelebi Seyyid Bekir-zâde 

	 - Mahmud Ağa birâder-i Nâbî Efendi

	 - El-Hâc Mürtazâ 

	 - El-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Kurd 

	 - Abdurrahman Efendi Kâtib-i Dîvân el-Kadı-zâde 

	 - Abdurrahman Efendi Kâtib-i İskân’’19

	 -‘’ İbrahim Efendi Kâtib-i Urbân 

	 - Mehmed Bey Reşvan-zâde 

18  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2

19  OA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2
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	 - Abdurrahman Efendi el-Vâ‘iz

	 - İbrahim Efendi Şatır-zâde 

	 - İshak Câmi‘-i Kebîr 

	 - Arif Ahmed Efendi’’20

Başka Camilere Yapılan Vakıflar:
	 ‘’Medîne-i Ruha’da Mevlevîhâne’ye muttasıl Koyun Bâzârı ta‘bîr olunur mahalde 

müceddeden ta‘mîr ve binâ eylediğimiz yedi bâb dükkanı Bâğ-ı Safâ’da binâ olu-
nan câmi‘-i şerîfe vakf olunmuşdur.   

	  Üç arkda Hark köprüsü’nde Makberelik’e kadar ve yine Makberelik’den Hazân’ın 
toprağında Mütevellî Değirmeni önündeki köprüye kadar câmi‘ binâ etmek içün 
değirmenler ihdâs etmek içün, 

	 vakfımıza enfa‘ ve harka enfa‘ olmak binâ ihdâs edenler izn-i mütevellî alalar.

	 Medîne-i Ruha’da Harrankapusı’nda vâki‘ müceddeden binâ eylediğimiz altı bâb 
dükkanı Bâğ-ı Safâ’da binâ olunan câmi‘-i şerîfe vakf olunmuşdur ve Bâğ-ı Safâ’da 
müceddeden binâ olunan, 

	 bir câmi‘-i mezbûra câbî olanlara meşrûtiyet üzre vakf olunmuşdur.’’21

	

Mülhak Vakıflar :
	 ‘’Hâzihî mülhakatün bi-vakfi sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât vezîr-i mükerrem ve müşîr-i 

mufahham Hazret-i Yusuf Paşa enâlehullâhu ilâ-mâyeşâ’ ve ba‘de-mâtâla‘athü ve 
vecedethü muvaffakan li’ş-şer‘i’l-kavîm. 

	 Fe-(…) ileyhi azze şânuhû Muhammed el-Kâdî bi-Medîneti Ruha el-mahmiye ufiye 
anhu. 

	 Vekaftühâ ve elhaktühâ ve ene’l-vâkıf el-fakîr Yusuf Muhâfız-ı Rakka hâlâ.’’22 

Sonuç
Vakıf medeniyetinin sosyo-ekonomik önemi, toplumsal açıdan değerlendirildiği zaman, me-
deniyet tarihimizde ciddi ve vazgeçilmez bir yere sahip olduğu görülecektir.

Mal ve para biriktirmenin hoş karşılanmadığı bir inanç sisteminde, fakirlere, düşkünlere ve 
yolda kalmışlara yardımcı olmak, İslâm dininin ibadet ve yaşam düsturları olarak sosyal ve 
ekonomik hayata tesir etmekte ve bu müessiriyet, vakıf kültürü olarak müesseseleşebilmek-
tedir.  Sosyal hayata bu nevi etki eden vakıflar, eğitim ve sağlık sektöründe, devletin yükünü 
de ciddi bir oranda azaltmıştır.

20  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2

21  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2

22  BOA, EV. VKF, 18 / 62, sh. 2
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Osmanlı Devleti’nin 6 asırlık hayatında, vakıf eserlerinin ortaya çıkmasını ve sayısal olarak 
önemli miktarlara ulaşmasını sağlayan en önemli etken, Devleti idare eden üst tabaka yö-
netici ve elitlerin, bu işte örnek bir ‘’Rol-Model’’ olmasıdır. Devleti idare eden, başta Padişah-
lar ve diğer Devlet adamları, kazançlarını biriktirmeyerek, vakıflar aracılığı ile ( mal kaçırma 
yöntemlerinden biri olarak görülse bile ),  toplumsal hayata katkıda bulunmuşlar ve örnek 
olmuşlardır. Fatih Camii Külliyesi, Süleymaniye Camii Külliyesi, Sultan Ahmet Camii Külliye-
si, Rüstem Paşa Camii, Valide Sultan Camii sadece birkaç örnekten biridir. Günümüzde, dizi 
filmlerle yerden yere vurulan, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi, Hürrem Sultan’ın, Kudüs’de, 
Mescid-i Aksa çevresinde bulunan vakıfları, vakıf kültürünün, sosyal, ekonomik ve siyasi et-
kinliğini anlatması açısından önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Konumuz ile direk alakası olmayan, ancak mimarlık tarihinin sosyo-kültürel boyutunu ilgi-
lendiren önemli bir hususa ayrıca dikkat çekmek istiyorum.

Yusuf Paşa Camisi, Bir Osmanlı Paşası tarafından yaptırılmasına ve klasik Osmanlı mimarisi-
nin hüküm sürdüğü bir zaman diliminde yaptırılmasına rağmen, Cami, Urfa’da, hâkim olan, 
“Beylikler Dönemi Mimarisi”ne uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Bu durum da Osmanlı Dev-
letinin mimari üslûpta ne kadar bilinçli hareket ettiğini ve Urfa’da bulunan mimari üslûp ve 
dokunun korunduğunu göstermektedir.

Başbakanlık, Osmanlı Arşivinde bulunan Evkaf defterlerinden yararlanılarak sunulan bu bil-
dirinin,  Urfa’da ve Ülkemizin her karış toprağında bulunan diğer vakıf eserlere de dikkat 
çekmesini ümit ediyoruz. 

EKLER : 
YUSUF PAŞA VAKFİYESİ, BOA, EV. VKF, 18 / 62,  sh.1-2-3-4-5
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Sinema ve Dizilerde Urfa

Kerime Yıldız

Nâbî gazeli gibi hoş-âyendeliğin var

Ey bâd-ı revân-bahş Ruha’dan mı gelirsin

( Ey cana can katan rüzgâr, Nâbî’nin gazeli gibi hoşsun. Yoksa Ruha’dan mı geliyorsun? Ruha, 
Urfa’nın eski adı.)

Peygamberler diyârı, medeniyetler şehri Urfa’yı, kendisi de Urfalı olan Nâbi,  cana can katan 
şehir olarak tanımlıyor. Edebiyâta, turizme, belgesellere konu olan Urfa, maalesef zamanı-
mızın zeitgeisti kabûl edilen sinemada ve televizyon ekranında, cana can katan değil; can 
alan, can yakan bir şehir olarak anlatılıyor. Urfalılar kaçakçı, kadına şiddet uygulayan, kıro, 
maganda, kan davası güden insanlar olarak sunuluyor.  

Oysa bunlar, eğrisiyle doğrusuyla feodal düzenin hâkim olduğu Urfa kırsalına âit meseleler. 
Üstelik sâdece Urfa’da değil, gücün zorbalığa dönüştüğü her yerde var.  

Güneydoğu Anadolu, toprak, ağalık, töre gibi kurumlar sebebiyle dâima sinemacıların dik-
katini çekti. Altmışlarda başlayan toplumsal gerçekçilik akımının yönetmenleri bölgenin ka-
nayan yaralarını sinemaya taşıdı. Ancak sorunların sebebini tespitte ve çözüm önerilerinde 
yeterli bir mesâfe alındığı söylenemez. Bunda bölgenin dinamiklerini kavramak yerine, sol 
bakış açısıyla yaklaşmanın rolü büyüktür. 

Sinemacıların, İstanbul’dan sonra en çok ilgisini çeken şehir Urfa’dır. Özel kanalların çoğal-
masıyla birlikte artan yerli dizilerde de Urfa, hem mekân hem konu olarak câzibe merkezi 
hâline geldi. Ancak bu dizilerin senaryoları, Urfalıları isyân ettirecek boyutlara ulaştı ve dizi 
seti basmaya kadar vardı. Urfa’nın tanınması ve yerli turist çekmesi açısından bu dizilerin 
çok mühim olduğu şüphesizdir. Ancak, ekonomik katkı uğruna bölge insanını kamuoyuna 
görgüsüz, kaba ve vahşi olarak tanıttığı da bir gerçektir. 

Sinema şehrin icâdıdır ve sinemacılar kamerayı merkezden çevreye doğru çevirir-
ken mesâfelidir. Türkiye’de, eskiden beri var olan şehirli-köylü arasındaki uçurum ve 
Güneydoğu’nun kendine mahsûs özellikleri bu mesâfeyi daha da arttırmaktadır. Bu yüzden, 
Güneydoğu insanını tanımaya ve anlamaya değil de yermeye hizmet eden yapımlar, sorun-
ları çözmek şöyle dursun daha da çözümsüz hâle getiriyor.

Sinemada Urfa anlatımı Hüseyin Peyda ile başladı. Yılmaz Güney ile politize oldu. İbrahim 
tatlıses ile arabesk oldu. Kemal Sunal ile mîzah unsuru oldu. Urfa dizilerine geçmeden evvel, 
Urfa’nın ve Urfalıların sinemada nasıl anlatıldığına genel olarak bakmak faydalı olacaktır.
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Sinemada Urfa Anlatımı

1.Mekân 
Urfa’nın sinema mekânı olarak kullanılışı Hüseyin Peyda’nın “Söyleyin Anam Ağlamasın” filmi 
ile başlar. Doğal bir plato olan Urfa, sinemacıların ilgisini çeker. Çölü andıran Harran ve şehir-
deki târihî-dinî yapılar dinî filmler için bulunmaz mekânlardır. Köylü-ağa konulu siyâsî filmler 
içinse Urfa’nın kırsalı aynı işi görür. (Hudutların Kânunu, Erkek Ali gibi) 2008 yapımı İki Dil Bir 
Bavul ise Siverek’in Demirci Köyü’nde geçen gerçek bir belgesel filmdir.

Ancak, Urfa buralardan ibâret değildir. Urfa şehir kültürünü anlatan film maalesef yoktur. 
Bu yüzden şehir kültürünü yansıtan mekânlar da beyaz perdede fazla yer almaz. Bu minval-
de, “Kaderim Böyle İmiş-1959”ve “Melekler Evi-2000”nden bahsetmek gerekir. Birincisinde,  
Urfa’nın belgesel nitelikteki görüntüleri vardır. Diğerinde ise Urfa, perdeye çok başarılı yan-
sıtılmıştır.

Tamamı Urfa’da çekilen filmlerin yanında bir kısmı Urfa’da çekilen ya da Urfa’da başlayıp baş-
ka şehirlerde devam eden çok film vardır.

2.Kahramanlar Ve Karakterler
Urfa filmlerinin kahramanları şöyle sıralanabilir: Ağa, ağaya ve düzene kafa tutan mert deli-
kanlı, devlet görevlileri, töre kurbanı kadınlar, türkücüler...

Hüseyin Peyda’nın ilk filmi, “Söyleyin Anama Ağlamasın-1950” filminde halk kahramanı “Ne-
zif” ile karşılaşırız. Zenginden alıp fakire veren bu kabadayı daha sonraki filmlerde yerini, 
kendisinden sonra üç kez daha çekilen Mezarımı Taştan Oyun filmindeki Abdo Ağa’ya bıra-
kır. Üç Garipler’de (1957), dilenip şarkı söyleyen Urfalı vardır. Peyda bunun Urfalıları temsil 
etmeyecepini bilmiş olmalı ki filmde Karaçi olduğunu yani çingene olduğunu söyler. 

Hudutların Kânunu’ndaki Hıdır ve Erkek Ali’deki Ali, kaçakçılık yapan, ağaya karşı gelen de-
likanlılardır. Ali çapkın, Hıdır nâmusludur. Yönetmen Lütfü Akad, senaryodaki çapkın Hıdır’a 
müdâhale eder. Çünkü Marksizm’den yola çıkmıştır. Hıdır’ın oğluna, okuması için devleti 
temsil eden öğretmen hanım sâhip çıkar. Erkek Ali’nin Urfalı olduğu inandırıcı değildir. İstan-
bul Türkçesi ile konuşmaktadır. Dul Hatice ise Urfalı kadına değil de şehirli vamp kadına ben-
zer. Göç filmi olan Düğün’de ise fedâkâr güçlü bir Urfalı kadın olan Zeliha vardır. Gülüşan’da 
ise töre kurbanı kadın.

Adana Urfa Bankası’ndaki Ökkeş mîzahî bir figürden öteye gidemez. Son Urfalı’daki inşaat 
işçisi Şeyhmus türkücü olmak isteyen trajikomik bir tiptir. 

Muhsin Bey’deki (1987) türkücü Ali Nazik, tip ile karakter arasında kalmıştır.

Hudutların Kânunu çevrilirken lokantadaki Yılmaz Güney’i camdan seyredenler arasında 
olan,  İbrahim Tatlıses ise inşaat işçiliğinden şöhretli bir türkücüye uzanan hikâyesiyle ara-
besk filmlerinde kıro türkücü tipini defalarca oynar. Filmlerinde, önce İstanbul Türkçesi ile 
konuşurken sonra kendisi gibi konuşması ise ilginçtir. İlk filmlerinden olan Sabuha’da ağa-
dan intikamını alır. Ancak bir Urfalıdan ziyâde “Turkish Zorro”dur.

“Bende Harranlıyam” repliği ile zihinlerde yer eden Kibar Feyzo, Züğürt Ağa’nın ağası ve 
Eşkıya’nın Baran’ı ise filmlerini aşan Urfalı karakterler olarak sinema tarihimizde haklı bir yer 
edinir. Özellikle Baran, kendisine ihânet eden arkadaşını affetmesiyle, Keje’ye olan aşkıyla, 
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insan hayâtına verdiği değerle, mafyayı cezâlandırmasıyla, polise kurşun atmamasıyla, ha-
yat kadınına el sürmemesiyle zihinlerdeki eşkıyâ kavramını alt üst eder.

3. Konu, Gelenekler
Zâlim ağa-ezilen köylü, aşk, töre kurbanı kadınlar, kan davası, berdel, göç, kaçakçılık, film-
lerin genel konularıdır. Erkek Ali filminde, gizli sübyancılık işlendiği iddiâ edilmiştir. Havar 
filminde yöre ile alakası olmayan bir gelenek uydurulmuştur: Kaçan kız ve erkeğin yakılma-
sı. Böyle bir geleneğin uydurulmasının, senarist ve yönetmen Hüseyin Peyda eliyle olması 
ilginçtir. Muhtemelen gişe için vahşetin dozunu arttırma ihtiyacı olsa gerek.

Dizilerde Urfa Anlatımı
Küçük Dünya (1990)
Urfa’da çevrilen ilk dizi Emine Işınsu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Küçük Dünya’dır. 
Osman Sınav’ın 1990 yılında çektiği dizi, şehrin otantik ve mistik havasıyla temas eder. Ço-
cukluk yıllarında Urfa’da yaşayan yazarın annesi Hâlide Nusret Zorlutuna, Urfa’ya gönül bağı 
olan bir Çalıkuşu’dur. Aşk ve Zafer romanında gelenekleriyle, kahramanlıklarıyla, sevdala-
rıyla Urfa şehir kültürü vardır. Annesinin izinden giden Emine Işınsu, Küçük Dünya’da kültür 
şehri Urfa’yı anlatır. Vahşet, kan davası, cinâyet vs. yoktur. Romanın kahramanı Nur şehre 
yabancıdır ama aşağılamaz.

Fırat (1997)
Konusunu Fırat’da boğulan bir gelinden alan Fırat dizisi, Urfa’yı mağara ve köy olarak mekân 
tutar. Başrolde Fırat Türküsü var denebilir. Sıra gecesi ve çiğ köfteye yer verilir. Kan davası, 
töre cinâyeti, zâlim ağa dizide yoktur. Başkahraman İbrahim, sevgi dolu toprağını işleyen 
bir âile babasıdır. Kardeşi ise ağanın kızına âşıktır. Ağanın bu evliliğe izin vermemesini ta-
mamen insânî sebepler olduğu sonradan anlaşılır. Dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul’da 
devâm eder. Filmlerinde şehirli gibi konuşan İbrahim Tatlıses, artık kendisi gibi konuşmak-
tadır.

Şara (1999)
Hukuk okuyan şehirli kız Şara, aşiret reisi olan hiç tanımadığı babasının son günleri için 
Urfa’ya gider. Burada, bambaşka bir dünya olan diğer yarısı ile karşılaşır. Töreye başkaldırır. 
Babasının mîrasından kendisine düşeni alarak okul yaptırır. Çok yabancısı olduğu akrabaları 
ile bağ kurar. Hem kendi değişir hem onları değiştirir. 

Şara’nın annesi, ağanın evli olduğunu bile bile eşi olmuş daha sonra uyum sağlayamayarak 
ayrılmıştır. Bu noktada bilerek ya da bilmeyerek zengin, gizemli ağanın çekimine kapılan şe-
hirli kadın eleştirisi vardır. Şara’nın akrabaları evlerine geldiğinde ayakkabılarını kapı önün-
de çıkarır. Bu çok kaba bir davranış olarak seyirciye sunulur. Oysa Urfa’da normaldir. Son 
dönemin dizilerinde ise ağa evlerine bile ayakkabı ile giriliyor. Dizi, gitmeden görmeden o 
köyün bizim köyümüz olmayacağını anlatmaktadır. Bir iletişim dili yakalamanın zor olmadı-
ğı mesajını verir ve bunun için emek vermek gerektiği.
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Vasiyet (2001)
2001 yapımı Vasiyet ise Urfa ve Küplüce’de çekilir. Urfa kırsalı yanında târihi ve turistik yerleri 
perdeye yansıtılır.

Esas oğlan ve esas kızın isimleri, Urfa’nın sembol isimleridir. Halil ve Zeliha kan davalı iki ağa-
nın çocuklarıdır. Zeliha diş hekimi; Halil işletmecidir. Zeliha okumuş olsa da Urfa’ya gönülden 
bağlıdır. Halil ise töreden sıkılmış ve İstanbul’a yerleşmiştir. Kan davasının bitmesini isteyen 
Kanber ağa, ölmeden evvel oğlu Halil ile Zeliha’nın evlenmesini vasiyet eder. Böylece dava 
kapanacaktır. Dizinin sonunda vasiyet yerini bulur; gençler birbirini sever. Kan davası biter. 
Su sorunu çözülür. Kötüler yakalanır.

Kanber ağa gençliğinde Zeliha’nın annesini çok sevmiş; ancak yazdığı mektubu vereme-
miştir. Kendi aşkını oğluna miras bırakarak, barışı sağlamıştır. Dizinin sonunda, Kanber ağa 
öldükten sonra mektuba ulaşan Zeliha’nın annesi, Kanber ağanın mezarı başında mektubu 
yakar.

Dizi, sevginin ve eğitimin sorunları çözeceği mesajını verir.

Gurbet Kadını (2003)
Urfa zıtların şehridir. Beyaz ve dekolte giyinen Elif ile siyah ve kapalı giyinen Zeyno ana zıtları 
temsil eder. Şehrin kadını Elif ve törenin kadını Zeyno Ana, kadın dayanışması ile kan dava-
sının aşılabileceği mesajını verirler. Dizi İstanbul’da başlar. Urfa’da devam eder. Elif’in giydiği 
açık kıyafet ve çocuklarının cenâze evine saygısız oldukları gerekçesiyle bol bol azarlanma-
ları, Urfalılara büyük haksızlıktır. Elif’in kıyâfeti değil cenâze evi için, doğuda herhangi bir 
şehir için fazla açıktır. Çocuklardan beklenen saygı gâyet normal bir beklentidir. Garip olan 
annelerinin eşi henüz ölmüş olan çocukların ölüm karşısındaki duyarsızlıklarıdır.

Dizi de bol bol kan davası, adam kaçırma, ilkel gelenekler, vahşet işlenir. Ağanın kızı Urfa’ya 
uymayan ahlâksız vamp bir kadındır. Kıyafetleri arabesktir; ne şehirli ne Urfalı. Silahlar sus-
maz. Baskınlar durmaz. Urfa, Texas gibidir. Şehirli kadın önce dönmeyi düşünse de kalıp 
mücâdele eder. Zeyno ana ile gönül bağı kurarak onu da değiştirir. Bir gönül bağı da karşı 
aşiretin Avrupa görmüş oğlu Murat ile kurar. Elif ölse de dizinin sonunda, kan davası biter. 

Dizi de kadının dramının sâdece doğuda olmadığına da vurgu yapılır. Şirket evliliği sebebiy-
le nişanlı olan İzmirli kızın, Urfalı gence “Siz de töre biz de mantık evliliği diyorlar. İkisi de aynı 
şey.” sözleri mânidardır. 

Dizide, evlere girerken ayakkabı çıkarılmaması Urfa kültürü ile terstir.

Yaralı Yürek (2007)
Geleneksel ağa-maraba ve devlet görevlisi ilişkisini konu edinen dizi, önce Urfa’da çekildi. 
Ancak konusundan dolayı dizi seti basılınca başka şehre taşındı. Tecâvüze uğramış, töre kur-
banı Beyaz’ın bir de geneleve satılması Urfalıları kızdırdı. 

Bir yandan senaryosu ile Urfalıların sabrı zorlandı; öte yandan “Biz, kaba, vahşi değiliz.” di-
yen Urfalılar bunu kaba kuvvetle gösterdi. Urfa’yı menfi anlatma iddiâsında olan oryantalist 
bakış açısı ise adeta haklı çıkmış oldu. Urfalıların şehrin tanınması ve turizm adına dizilerin 
çekilmesine gösterdiği iyi niyetin karşılığı, vahşi Urfa değil; kültür şehri Urfa anlatımı olma-
lıdır. Elbette dizilerde anlatılanlar olmuş olabilir. Ama bu, her yerde olabilir ve Urfa bundan 
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ibâret değildir.

Ayrıca, vahşetin ayrıntılı bir şekilde seyircinin gözüne sokulması, doğru bir anlatım yolu de-
ğildir. Meseleler vahşet olmadan da anlatılabilir ve vicdanlara seslenilebilir.

Urfalıyam Ezelden (2014)
Urfalıyam Ezelden, 2014 yapımı olup reytinge yenilerek erken final yapar. Birbirlerine ve ge-
leneklerine bağlı Urfalı bir âilenin, kan davası yüzünden Urfa’dan İstanbul’a gidişiyle başlar. 
Bir göç dizisi denebilir. Ölen kardeşin eşiyle evlenme geleneği (Leviratus) işlenir. Sıra gecesi 
geleneği ön plandadır. Dizi kısa sürmüştür. Bu dizde yer alan, “ölen kardeşin eşiyle evlenme”, 
eski bir Türk geleneğidir. Urfalıların bu geleneğe “Bizde yok.” itirâzı mesnetsizdir.

Kınıfır Bedrenk Olur türküsü ile zihinlerde yer eden dizinin erken final yapması “Urfalıları iyi 
gösteren dizi tutmuyor mu?” sorusunu akla getiriyor.

Karagül (2013)
Halfeti’de çekilen ve adını yörede yetişen bir gülden alan Karagül, Urfalıları, öz kardeşini mal 
hırsı ile öldürecek kadar gözü dönmüş, içkiyi su gibi içen, nâmus kavramı olmayan, kadınla-
ra değer vermeyen insanlar olarak anlatır. Dizi, buna rağmen reyting rekortmenidir. Mekân 
olarak Halfeti’nin kullanılması, Urfa’nın tanıtımına katkı sağlamıştır.

Dizinin ağası Kendal, kötülüğü içselleştirmiştir âdeta. Ergen yaştaki yeğenini kendi elleriyle 
fuhuş yapmaya götürür. Kardeşini öldürür. Üç kere evlenir. Kötülük adına yok yoktur.

Küçük Ağa (2014)
Urfa-İstanbul arasında çekilen Küçük Ağa’da ise bambaşka bir ağa karşımıza çıkar. Aristokrat 
şehirli kız ile ağa oğlunun evliğinden olan Küçük Mehmetcan. Dede, Harranlı Osman Ağa 
zâlim değildir. Dizideki hanımlara mahsus Sıra Gecesinin, Urfa sıra gecesi ile alâkası yoktur. 
Ağa’nın evine ayakkabı ile girilmesi; namazlı, örtülü hanımının keyfi gelince içmesi Urfalıları 
yansıtmaz. Dizinin bazı bölümleri Urfa’da çekildi. Dizi devam etmektedir.

Küçük Gelin (2014)
Hâlen devâm eden bir başka Urfa dizisi ise Küçük Gelin. Küçük gelin yarasına işâret etmek 
için yola çıkan dizi Hind dizisi Balika Vadhu’dan uyarlama. Güneydoğu’da terörden sonra, 
en büyük sorunun küçük gelinler olduğu gerçeğinden yola çıkan Senarist Erhan Çıplak, bu 
törenin dinden kaynaklandığı algısını düzeltmek istediklerini belirtiyor.  

Ancak, böyle bir sosyal sorumluluk ile yola çıkmalarına rağmen, dizide ise Urfalılar, eğitime 
karşı, sürü gibi töreye boyun eğen, vahşi, kaba, ağaya kulluk yapan, kadına değer vermeyen, 
küçük kız çocuklarını zorla evlendirmeye çalışan cahil insanlar olarak gösteriliyor.

Küçük gelin, elbette çözülmesi gereken bir yara. Bunun için diziler de yapılmalı. Ancak akla 
direk şu soru geliyor? Bu konuyu işlemek için neden feodal Urfa seçiliyor? Niye başka bir yer 
değil? Ege’de de küçük gelin sorunu varken niye ısrarla Güneydoğu?
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Akasya Durağı (2008-2012)
Urfa dizisi değildir ama dizideki Urfalı tipler incelenmeye değerdir. Rumları ve transseksüel-
leri bile iyi gösteren dizi, Urfalıları ilkel ve komik anlatılarak aşağılıyor. 

Kız kaçıran taksici Seyit’in annesi Fato Aney, koca bulmak için İzdivaç programına katılır. 
Döşü Kıllı Sabri’yi kaçırır. Sabri’ye imam nikâhı kıyacaktır. Fakat Sabri’nin yakınları evi basarlar 
ve çatışma çıkar. Sonraki bölümlerde Maho ağa ile evlenir. Urfalı tipler birbirinden basittir.

Çözüm Teklifi
Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Dizilerde işlenen menfur konular gerçekte yok mu?

Elbette var. Sorun işlenmelerinde değil, işleniş biçimlerinde. Acının hissedilmesi ile vahşetin 
anlaşılması arasında fark vardır. Her şeyi ortaya koymak, ayrıntıya girmek hisse götürecek 
bağlantıyı koparabilir.

Şiddeti, vahşeti ayrıntılı bir şekilde vermek, seyircinin görsel algı eşiğini yükseltir. Acılara has-
sasiyetini azaltır. Hissi kayboldukça daha fazla vahşet görme isteği ortaya çıkar. Yâni, tekrar 
ile tatmin olmaz. Sürekli korku filmi seyreden birisi, korku dozu yüksek filme yönelir. Sürekli 
cinâyet seyreden birisi, daha fazlasını ister.  

Dizilerdeki vahşet veya şiddet, bir süre sonra seyirciyi kesmediği için senaristler, sürekli 
olarak seyirciyi ekrana çekecek entrika, vahşet ve şiddet konuları işliyorlar. Seyircinin zihni, 
görsel ayrıntı ile işgâl oluyor. Sezerek, aklederek, hissederek kavramak yok oluyor. Cinâyet, 
tecâvüz, entrika dizileri hakkında “Severek seyrediyorum.” veya “En sevdiğim dizi” diyen se-
yirci apayrı inceleme konusudur.

Nihâyetinde, sorunları dizilere taşımak çözüm olmadığı gibi daha da sorun üretiyor. Dola-
yısıyla, sorunların dizilerde sunuluş biçimi gözden geçirilmeli; yöre insanını incitmeyecek, 
yargılamayacak, aşağılamayacak şekilde yapılmalıdır. Ağalı-marabalı, ilkel Urfa değil; kültür 
şehri Urfa dizilere konu olmalıdır. Küçük Dünya, Vasiyet ve Urfalıyam Ezelden bu mânâda iyi 
bir örnektir. 

Bir başka sorun ise reyting. Reyting dizilerin devamlılığını sağlıyor. Yeterli reklam alamayan 
diziler yayından kalkıyor. Senaryolar paket olmayıp haftadan haftaya belirleniyor. Hâl böyle 
olunca seyirciyi ekrana bağlayacak, reyting yükseltecek, merak uyandıracak konular toplu-
mun duyguları göz ardı edilerek ısrârla işleniyor. Dizilerin bütçesinin reytinge bağlı olması, 
bunu mecbûriyet hâline geliyor.

Reytinde bağlı olmayan ve hem yöre halkının dertlerine çözüm üreten hem de şehir kül-
türünü tanıtan senaryoların üretilmesi için sivil toplum kuruluşlarına ve sponsorlara çok iş 
düşüyor.

24 Şubat 2014 tarihli bir habere göre, Kalkınma Akademisi, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (ŞESOB) işbirliği ile Değerler Akademisi Eğitim programı kapsamında ‘Eğitim-
de İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Kalkınma Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ba-
rut, ileriki dönemlerde Senaryo Yazarları Derneği ile Şanlıurfa kültürüne uygun dizi ve film 
senaryoları hazırlatmayı planladıklarını ifâde etti. Böyle bir çalışma, dizilere tepki vermek 
veya dizi seti basmaktan daha elzemdir.

Urfalılar şehirlerine sâhip çıktıkları kadar, sinema ve dizilere de yatırım yapmalıdır.
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Urfa’yı ve Urfalıları kötü anlatan dizilere verilecek en pratik tepki, seyretmeyerek reyting dü-
şürmektir. 

Töre, ağa, kan davası film ve dizilerinin en mühim sorunu, bu geleneklerin dinle bir alâkası 
olmadığını; bilakis çözümün dinde olduğunu belirtmemesidir. Dizilerde direk söylenmese 
de konuşmalar ve giyim tarzından mesajlar verilir. Barışçı, çözümcü insanlar eğitimli ve lâik 
diyebileceğimiz tiplerdir. Karşı taraf ise dindar, geleneklidir. Bunu ellerdeki tesbihden an-
lamak zor değildir. Mesela; sinema târihinden bir örnek vermek gerekirse, Nâmusum İçin 
filminde bir kadına tecâvüz esnâsında adamlarından biri ağaya şöyle der:

“Buyur ağa! Siftah senden, bereket Allah’dan”

Bu derece iğrenç olmasa da filmlerde, yanlışların kaynağının din olduğuna dâir birçok sub-
liminal mesaj vardır.

Güneydoğu insanının feodaliteye mahkûm olmasının sorumlusu din değil, rejimdir. 
Osmanlı’nın sonlarına doğru bozulan tımar sistemi köylüyü ağalara, beylere kul ederken, 
Cumhuriyet ile durum değişmedi. Her ne kadar “Köylü yurdun efendisidir “ söylemiyle yola 
çıkıldıysa da köylü yurdun efendisi olamadı. Rejimin önceliği batılılaşmak olunca, köylünün 
sorunları ertelendi. Batılılaşma, köylüye mesâfeyi arttırdı. Ellilerde başlayan göçle köylü zor 
bir kaderden diğerine geçti. Şehirdekiler tutunmaya çalışırken, köyde kalanlar, daha da 
güçlenen feodalitenin elinde kaldı. Altmışlarda köy edebiyâtı ile beslenen sinema, bunları 
dert edindi ama çözümü Marksizm’de aradı. Dinde çözüm arayanlar dışlandı. Susuz Yaz’da 
alkışlanan Metin Erksan, kadın mülkiyetini konu edindiği Kuyu filmine bir âyetle başlayınca 
alkışlanmadı. Hatta dışlandı.

Feodaliteyi eleştiren diziler dikkatlice incelendiğinde, dine ne kadar ve nasıl yer verildiğini 
farketmek zor değildir. 

Netice olarak, Urfa şehir kültürünü yansıtan diziler ne kadar âcilse, İslâm dinin doğru ko-
numlandırıldığı töre, feodalite dizileri de o kadar âcildir. 
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Osmanlı Urfa’sında Gündelik 
Hayatta Kadın

Mehmet Emin Üner
Doç. Dr.,  Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü

“Gündelik hayat”, herhangi bir konu üzerinden değil de, kendi başına bir kavram olarak ele 
alındığında, hayatın neredeyse tamamını ifade eden genel bir biçime dönüşüyor. Büyük 
Türkçe Sözlük’te “gündelik”; her gün meydana gelen, günlük, yevmî,1 “günlük” ise “güne ait 
olan, o günkü”  gibi hayat içerisinde sıradan ve kesintisiz bir rutini işaret eden anlamlar ihtiva 
ediyor. Sosyolojide ise sıradan ama kesintisiz bir devamlılığı işaret eden bu dengenin tarifi 
diğer tanımlara göre daha gerçekçi: Gündelik olan, bilebildiğimiz bütün toplumlarda insan 
soyunun varlığını sürdürmek için geliştirdiği etkinliklerden oluşur: yeme, içme, barınma, 
üretme, güvenlik, soyun yeniden üretimi gibi basit “insanî” ihtiyaçları karşılamak üzere ya-
pılan tüm etkinlikler. Gündelik yığılmış bilgilerin, ritüellerin, toplumsal işbölümünün arasına 
dağılmış bir yığın işi kapsar. Daha da kısacası gündelik hayat hayatın her alanını –çalışma 
alanı, serbest zamanı, aile ve özel hayatı, sosyal hayatı vs.- kapsar.

Gündelik Hayatta Kadın’ın Zaman Geçirdiği Mekânlar
Osmanlı dönemi Urfa’sında kadın ve gündelik hayat denilince ilk önce belli mekânlar zihinde 
canlanmaya başlar. Bunlar “mahalle” ve “ev” ortamlarıdır. Gündelik hayatta kadının ömrünün 
çoğunun tüketildiği mekânlardır, bunlar.  

Mahalle, idarî olarak, klasik Osmanlıdan beri, sistemin kentlerdeki en alt idarî birimidir. An-
cak aynı zamanda mahalle, Osmanlı’dan günümüze kent hayatının ve kültürünün en temel 
birimi ve ana taşıyıcısı da olmuştur. Gerek devlet, gerek birey açısından mahalle, Osmanlı 
toplumunda ana çekirdeğini oluşturmaktadır. Birey için öncelikle “toplumsal kimlik” aracı 
olarak mahalle, aynı zamanda, birey ve toplum ilişkilerinin gündelik hayat boyutunda ör-
gütlendiği bir toplumsal hayat alanıdır. Devlet için ise yönetilenlerle ilişkisini sağlayabilecek 
hem toplum ve hem de kurum olarak örgütlenmiş bir “ara birim”dir. Aynı zamanda toplum-
sal ve mali kontrol alanıdır. Her iki açıdan da bakılmak istendiğinde, mahalle, iktisadi, top-
lumsal, kültürel ve yönetim boyutları kapsamında, Osmanlı toplumunun kültürünü yansıtan 
bir toplumsal olgu olarak, belirlenmektedir2. 

Kadın mahalle de bir nevi daha özgürdür. Mesela çarşı pazara fazla gidemezse de mahalle 
bakkalı mahalle fırınına daha rahat gidebilmektedir. Esasen mahallenin bakkalı da fırıncısı da 
dâhil olmak üzere mahalle büyük bir “aile” gibi görülmektedir.  

Mahallede de özellikle “çıkmaz sokak”ların gündelik hayatta kadın etkinliklerinde önemli bir 

1    D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 1996, s. 438.

2  Adalet Bayramoğlu Alada, Osmanlı Şehrinde Mahalle, İstanbul 2008, s. 123.
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rolü vardı ve bu yakın zamanlara kadar da devam etmişti. Mahalle gündüz erkeklerin “iş”de 
olmalarından dolayı kadınlara kalırdı. Onun için bu çıkmaz sokaklar kadınların ikindi soh-
betlerinin yanı sıra nakış ve kanaviçe örneklerinin birbirlerine aktarma alanlarıydı. İslâm şe-
hirlerinde dolayısıyla Urfa şehrinde de çokça rastlanılan çıkmaz sokaklar bu sözlü kültürün 
aktarma mekânları olarak algılanmalıdır.

Kadının gündelik hayatında elbette ki en önemli unsur “ev”idir. Onun için mahalle ve soka-
ğın temelini oluşturan genelde “ev”den özelde ise “Urfa evleri”nden de bahsedilmesi gerek-
mektedir.   

Meskenler insanların hayatlarını devam ettirebilmek için yapılır. Meskenin temel iki işlevi; 
dış dünyanın tehlikelerine karşı korunma ve güvenlik ve aynı zamanda insanın rahatça isti-
rahat edebileceği barındırma; diğeri de “ruhî” bir huzur ifade eden mahremiyettir3.   

Urfa evlerini ise en güzel şekilde herhalde Cihat Kürkçüoğlu tanımlar: “Urfa evleri genellikle 
‘haremlik’ ve ‘selamlık’ olmak üzere iki bölümden oluşurlar. Bazen bu iki bölüm aralarından 
bir duvarla ayrılmış, sokak tarafından ayrı ayrı birer kapıları olan iki ayrı ev görünümünü 
verdikleri gibi, bazen de tek kapıyla girilen, bir iki odalı ve küçük avlulu selamlıktan sonra 
ikinci bir kapıyla haremliğe geçilen bir plan gösterirler. 

Ev halkının ve kadınların oturduğu evin esas kısmını haremlik oluşturur. Selamlığa nazaran 
daha çok fonksiyonludur. Haremlik avlusunun kuzey tarafında cephesi güneye bakan ve 
‘Kış Oturacağı’ denilen ortada bir eyvan yanlarında birer oda, güney tarafında ise bunun 
simetrisi durumunda cephesi kuzeye bakan ‘Yaz Oturacağı’ bölüm bulunur. Sedir görevi gö-
ren iki yanı taş sekili eyvanların arka duvarlarına hava cereyanını sağlayan ve yazın serinlik 
veren dam’la bağlantılı hava kanalları açılmıştır. Nadir de olsa bazı eyvanlara bölgedeki Ar-
tuklu geleneğini sürdüren ‘Selsebil’ler yapılmıştır. Eyvanların ikinci katta olanları genellikle 
cepheden iki sütun ve ‘Sakallı Kemer’ tabir edilen kemerlerle üç göze ayrılmıştır. 

Eyvan ve odalar bazen yerden 1-2 metre yükseklikte olup alt kısımlarında kiler odaları ve 
mahzenler yer alır. Haremlik avlusunun diğer cephelerinde tandırlık (mutfak), hamam, 
odunluk gibi bölümler bulunur.

Nahit denilen düzgün kesme taş döşeli haremlik ‘hayat’ının ortasında mermer bir havuz, su 
kuyusu, içersinde incir, dut, nar, portakal, zakkum ve asma gibi ağaçlardan biri veya birkaçı 
yer aldığı ‘çiçeklik’ bulunur. Evin ihtiyarları, kadınlar ve çocuklar yaz günlerinde eyvan ve 
bahçeyi kullanmakta; kışın ise sedirlere oturarak pencereden dışarıyı seyredebilmektedir. 
Kadınlar bu pencereler vasıtasıyla sokakta oynayan çocuklarını kontrol edebildikleri gibi 
sokaktan gelip geçenleri, avlu kapısını çalanları ve beylerinin akşam saatlerinde işyerinde 
eve gelişini de takip edebilmektedirler. Özellikle avlu, kadın ve yetişkin kız çocuklarının ra-
hatça hareket edebildikleri, çamaşır, bulaşık yıkayıp, kurdukları salıncaklarla çocukları uyu-
tabildikleri, komşu kadın ve kızları ile bir araya gelip sohbet ettikleri, dikiş- nakış işledikleri 
ve oynayabildikleri bir mekân olması itibariyle, kadının dört duvar arasına sıkışıp kalmasını 
önleyecek bir işlev görmektedir.  Evlerin bu şekilde iki bölümlü inşa edilmeleri ve sokak 
tarafından penceresiz yüksek duvarlarla çevrilerek gizlenmeleri İslâm’daki aile hayatının 
mahremiyeti gereği ortaya çıkmıştır. Bu şekilde dışarıya kapalı olan evlerin birer sarayı an-
dırır ölçüde büyük yapılmasının sebebi birleşik aile düzeni ve dolayısıyla ailelerin kalabalık 

3  Alexander Block, Mesken İhtiyacının Tahmini, çev. Ruşen Keleş, Ankara 1961, s. 15.
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olmasındandır”4. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Urfa’da ev gündelik hayatta son derece önemli bir yer tutmaktadır. 
“Modern hayat”ın bize dayattığı “otel tarzı” bir evden çok farklıdır. Çünkü zamanın büyük 
bölümü evde geçmektedir. “Şifahi kültür” denilen sözlü kültür nesilden nesile burada akta-
rılmaktadır. Ailelerin kalabalık oluşu çok çocuklu olmaktan çok, belki de üç neslin bir arada 
yaşamaktan kaynaklanmaktadır. Zaten şifahi kültür aktarımı da ancak bu nesiller yoluyla 
yapılmaktadır. Bu ev de dede erkek torunu, büyük anne kız torunu hayatta hazırlardı.  

Gündelik hayatta kadınları ilgilendiren en önemli olaylardan biri de şüphesiz aile ve evliliktir.

Aile 

Çeşitli şekillerde tanımı yapılan “aile” kan bağlılığı, evlilik ve diğer kanunî yollarla aralarında 
akrabalık münasebeti olan, çoğu kez de aynı evde yaşayan fertlerden oluşan bir birimdir. 
Fertlerin cinsel, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, onların 
topluma uyum ve iştiraklerinin sağlandığı bir sosyal çevre ve müessesedir.5 Daha kısa bir 
ifadeyle bir kızla bir erkeğin baba ocağını terk ederek yeni bir ev kurmaları olayına evlenme, 
evlenen karı-koca ve çocuklardan oluşan küçük topluluğa da aile denir. İslâm aileye büyük 
önem vermiş ve insanların aile kurmaları ayet ve hadislerle teşvik edilmiştir. Çünkü aile hem 
kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir sebep, hem de kişiyi dince gü-
nah sayılan çeşitli kötülüklerden alıkoyan bir kurumdur6. 
Osmanlı ailesi, İslâm hukuku ve Osmanlı kanunnamelerinin belirlediği sınırlar içinde varlı-
ğını devam ettirmekteydi. Yani Osmanlı aile hukuku, İslâm aile hukukunun Osmanlı Devleti 
boyunca tatbikatından ibaretti. Bunu belgeler ışığında Osmanlı toplumunda günlük ha-
yatında yaşanan olaylardan da takip etmek mümkündür. Şunu da belirtmekte fayda var 
Osmanlı toplumunda aile hayatı ve bunu düzenleyen hukukî metinler ve uygulamaları ara-
sında çeşitli yüzyıllara ait de olsa fazla bir fark yoktur. Urfa’da aile olayları aşağıdaki alt baş-
lıklar altında belgelerden vereceğimiz misallerde de görüleceği gibi, mahkeme intikal eden 
davaların ve verilen kararların hep bir birlerin tekrarı gibidir. Aralarındaki fark, yaşanılan 
devrin toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna göre ailenin bunlardan etkilenme 
derecesi ve dinin bazı hükümlerinin yorumlanmasındaki değişikliklerden kaynaklanmak-
tadır.

Suraiya Faroqhi, Osmanlılarda evlilik konusunda şu ana kadar yapılmış araştırmaların ortaya 
çıkardığı en önemli sonuç olarak, bugüne kadar çok kadınla evliliğin rolünün iyice abartıl-
dığını, hâlbuki sayfalar dolusu zabıtların tutulduğu miras davalarına bakıldığında, Ankara, 
Kayseri ve XVIII. yüzyılın başlarında Bursa şehirlerinde çok kadınla evlenenlerin hiç de fazla 
olmadığını, örnek gösteriyor. Gerek yer, gerek zaman bakımından bu durumun tespit edil-
diği örnek o kadar çoktur ki, bir Anadolu şehrinde yaşayan “normal” bir ailede tek eşli evlili-
ğin geçerli olduğunu kabul etmenin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor7. 

4  Urfa evleri hakkında geniş bilgi için bkz. Cihat Kürkçüoğlu, “İmar Çalışmalarının Eski Urfa Evleri Üzerindeki Olumsuz 
Etkileri ve Kentin Tarihi- Mimari ve Dokusunun Korunması Yönünde Alınması Gerekli Tedbirler”, Tarihi ve Kültürel Boyutları 
İçersinde Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Projesi Sempozyumu, (haz. Abdülkadir Karahan), İstanbul 1988, s. 42-49.

5  Mehmet Ünal, Türk Medenî Hukukunda Aile Başkanının Sorumluluğu, Ankara 1979, s.39.

6  Aydın, a. g. m., s. 199. 

7  S.Faroqhi, 18. Yüzyılın başlarında İstanbul’da bulunmuş Lady Montagu’nün bir gözlemini de aktarmaktadır. İstanbul’un 
seçkin aileleri arasında çok evlilik hoş karşılanan bir şey olmadığıdır. O devirde yazarın bir tanıdığının kocası ikinci bir 
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Bütün Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi, Urfa’da da çok eşlilik çok yaygın olmayacak ki 
bununla ilgili olarak XVIII. yüzyılda kayıtlara geçmiş sadece bir tek olayla karşılaştık. Rakka 
ahkâm defterinde 1197/1777 tarihinde bir veraset olayı münasebetiyle çıkan anlaşmazlık 
sonucu haksızlığa uğrayan tarafın hükümet merkezine yaptığı şikayet üzerine Ruha kadı-
sına gönderilen hükümde rastlıyoruz.8 Genellikle tek eşlilik tercih edilmektedir. Bundan da 
eşler arasında adaleti sağlamanın zor olacağı duygusu  etkili olmaktadır. 

Osmanlı ailesinde ailenin oluşturduğu fert sayısı avârız hanesi tesbiti esas alınarak belirlen-
miştir. Buna göre ailenin hane9 karşılığı olarak 5 kişiden meydana geldiği kabul edilmiştir10.  
Osmanlı döneminde toplumun en küçük parçasını aile meydana getirmiştir Bu aile yapısı 
bir yandan eski Türk anlayışına dayanırken,11 diğer taraftan İslâm dininin ortaya koymuş 
olduğu prensiplere göre şekillenmiştir. Ailenin, temel kabul edildiği bütün geleneksel top-
lumlarda olduğu gibi, Osmanlı toplumunda da geniş aile tipi yaygındır. Bu geniş aile, üç ku-
şağın bir arada yaşadığı, ama yakın akraba ve kardeşlerin ailelerini de içine alan daha geniş 
bir topluluğun üyesidir. Bütün bu bilgiler ışığında bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda, 
acaba hükümet merkezinden oldukça uzak bir taşra şehri olan Urfa’da aile yapısı nasıldı? 
Ulaşabildiğimiz belgeler çerçevesinde buradaki ailenin yapısı ele alınacaktır.     

Urfa’da evlilikle ilgili olarak Osmanlı döneminde uygulanan ve günümüzde de yaygın 
bir şekilde devam eden adetlerden birisi, “nişanlılık”, “namzedlik”tir. Nişan kelimesi, be-
lirlemek, belirti, belli etmek anlamlarına gelir. Bu sebeple olacak ki, evlilikte karşılıklı söz 
verildikten sonra, taraflar bu sözleşmeyi başkalarına da duyurmak isterler. Dolayısıyla 
bu duyurudan sonra o kıza kimse talip olamazken, damat adayına da kız aramaktan 
vazgeçilir. Nişan gelin olacak kızın belirlenmesi ile düğüne hazırlık amacıyla, söz ke-
siminden bir süre sonra yapılan törendir. Törenin amacı, verilen sözü belirlemek, sos-
yal çevreye duyurmak ve gençlerin evlilikleri için hazırlık yapmalarına imkân vermek-
tir.                                                                                                                                                                                                      

İslâm’a göre nişanlanma, evlenme vaadinden ibarettir. Evlenmeden önce mutlaka bir nişan 
merasimine yahut başka bir muameleye ihtiyaç yoktur. Erkeğin evleneceği kadına, ken-
disiyle evlenmek istediğini açık veya kapalı bir şekilde anlatması evlilik öncesi için yeterli 
bulunmaktadır.12 Gerekli görülmemesine rağmen, nişan âdetinin İslâm’ın ilk yıllarında da 
yer yer uygulandığı bilinmektedir.13 Osmanlı toplumunda evlenmeye karar verenler belli 

kadın almış; bundan dolayı adama kötü gözle bakılmaya başlandığı gibi, ilk karısı da onu bir daha odasına sokmamış. 
Bkz. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul 2000, s. 117.

8  Ruha sakinlerin iki eşe sahip olan Mehmed vefat ettiğinde mal ve emlakı irsen eşleri Perihan diğerine intikal etmiş, 
ancak bir süre sonra Perihan vefat etmiş ve diğer eşi de  Arslan oğlu İsmail ile evlenmiştir. Arslan oğlu İsmail evlendikten 
sonra akrabaları İbrahim oğlu Osman ve Elhac Osman ile işbirliği yaparak Perihan’ın hissesine düşen mirası kardeşle-
rine vermediği gibi adı geçen kişilerle Perihan’ın kardeşleri Seyyid Ali ve Seyyid Elhac Hüseyin’in evlerini basıp onları 
yaraladıkları gibi, kadınları da dövmüşlerdir. Bunun üzerine adı geçen iki kişi mirasın kendilerine intikali ve kendilerini 
yaralayanların cezalandırılmaları için hükümet merkezine gidip şikayette bulunmuşlardır. Merkez de hem  Ruha sanca-
ğının tabi bulunduğu Rakka valisine hem de Ruha kadısına hitaben  söz konusu haksızlığın acilen giderilmesi ve ilgili 
şahısların haklarının iadesi  için  emir göndermiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BA), Rakka Ahkâm Defteri, Nr. 25, s. 31.

9  Hane deyimi hakkında bkz. Nejat Göyünç, “ ‘Hane’ Deyimi Hakkında”, Tarih Dergisi, Sy. 32,(1979), s. 331-348. 

10  Tahrir Defterlerindeki verilere dayanarak Osmanlı Devleti’nin  16. yüzyıldaki  büyük şehirlerin nüfusunu hesaplayan Ö. 
Lütfi Barkan’ın hane karşılığı olarak kabul ettiği 5 katsayısı genel de kabul görmüştür. Bkz. Ö. L. Barkan, XV. Ve XVI. Asırlar-
da Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları (Kanunlar), İstanbul 1943,c.1, s.152.

11  Bu konuda bkz. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1989, s. 215-217.

12  M. Akif Aydın, İslâm- Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985, s. 14.

13  Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, (çev. Salih Tuğ), İstanbul, c. 2, s. 59.
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bir süre nişanlı kalırlardı. Belgelerde nişanlanma anlamına gelen “namzed olmak” deyimi 
kullanılmaktadır. Namzedlik olarak kabul edilen kızın ailesine bir miktar nakit para veya bu-
nun karşılığı canlı hayvan ve hububat türünden mal verilirdi ki buna “ başlık” adı verilirdi. 
İlerde ayrıca üzerinde duracağız. Müstakbel eşler namzedlikleri süresince kendilerini daha 
yakından tanıma fırsatı bulmakta idiler. Bu namzedliğin ortalama süresi hakkında bilgi sahi-
bi değiliz. Ancak kaynaklar bu süre hakkında bize net bir rakam vermeseler de genel bir fikir 
vermektedirler. Kimi namzedlik olayının kızlar daha bulûğ yani evlenme çağına gelmeden 
önce ebeveynler tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. 1039/1629 tarihli  kadı sicilinde 
geçen bir hükümde Cum‘a kızı Afife “şer‘-i şerif”e bizzat gelip, daha bulûğ çağına varma-
dan babalığı ve annesi tarafından Emin adlı kişiye namzed yapılmış, kendisi şimdi bulûğa 
eriştiğini ve adı geçen Emin ile rızasıyla evleneceğini beyan etmiştir.14 Ancak namzedlikler 
sonunda evlilikle neticelenenler olduğu gibi, kızın razı olmayıp, istenilen kişiye varmayı ka-
bul etmemek suretiyle bu namzedliğin tarafların ayrılmaları ile de sonuçlanabiliyordu. Bu 
durumda erkek tarafı verdiği nakit para veya malı talep edebiliyordu. Nitekim 1039/1629 
tarihli bir kadı sicilinde böyle bir olayı müşahede edebiliyoruz. Hızır adlı bir kişi mahkemeye 
başvurarak adı belirtilmeyen kız için başlık olarak 27 kuruş verdiğini, ancak kızın kendisi 
ile evlenmek istemediğini, bundan dolayı adı geçen meblağın kendisine geri ödenmesini 
istemiştir15. 

Bir bölge veya şehirde yaşayanların uzak beldelere ve “yabancı”lara pek kız vermek taraftarı 
olmadıkları görülmektedir. Bunu “içe dönük evlenme”lerle izah etmenin yanında, o günün 
ulaşım şartları düşünülecek olursa, ebeveynlerin kızları gelin gittikten sonra çok seyrek gö-
rebilecekleri veya bir daha hiç göremeyecekleri endişeleri idi. Bir başka endişeleri de dama-
dın evlendikten sonra kızlarını bırakıp, orayı terk edip kendi memleketine geri dönmesi en-
dişesi idi. Nitekim böyle bir olay Urfa’nın Şeyh Çoban köyünde yaşanmıştır. Bağdatlı Cum‘a 
bin Ganem burada Medine isimli kıza talib olmuş, kızın babası mahkemeye başvurarak bu 
endişesini dile getirmiş, aracı olan Musa bin Ganem’in kefil olması sonucunda bu evliliğe  
razı olmuştur16.

Aile kurulurken, mihr ve başlıktan da bahsedilmesi gerekir. Nikâh akdi sebebiyle erkek tara-
fından bizzat evlenilen kadına verilen ve onun için bir ekonomik güvence niteliğini taşıyan 
mala “mihr” denir. İslâm’da eşler arasında mal ayırımı ilkesi bulunduğundan mihr, velinin ya-
hut bir başkasının değil, sadece kadının hakkıdır. Kadının bu malı alıp dilediği gibi kullana-
bilir. Onunla cihaz yapmaya ne kocası ne de ebeveyni tarafından zorlanamaz. Bununla ilgili 
olarak bir damat adayı da verdiği mihr ile mütenasip cihaz talep edemez. Hatta kayınpederi, 
şu miktar mihre şu kadar cihaz diye muayyen miktar talep etse ve alsa dahi, damat adayı 
bu tür bir talepte bulunamaz.17 Ancak kadın isterse mihrin bir kısmından veya tamamından 
vazgeçebilir veyahut da kocasına bağışlayabilir. Mihr, evlilik sırasında kadına mutlaka veril-
mesi gerekir, çünkü nikâhın sahih olmasının şartlarındandır. İslâm hukukuna göre mihrin 
muhakkak verilmesi gerekir.18 Müslüman ile evlenen kadın, zimmî de olsa mihr hakkı aynen 

14   Urfa Şer’iye Sicili (UŞS), Nr. 207, s. 151/ 336.

15   UŞS, Nr. 207, 43/100. 

16   UŞS, Nr. 207, 253/583. 

17  Ö. Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 1950, c. 2, s. 121.

18  Kur’an’da Nisâ suresinde mehir emredilmiştir. Geri alınmaz. “ Kadınlarınıza yığın yığın altın verseniz geri almayınız”, Ayet 4.
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geçerlidir19.

Mihr-in verildiğine dair zevcenin rızası mahkeme-i şer’iyede sabit olmak gerekir. Nitekim 
boşanma halinde bu nevi kayıtlara Anadolu’nun diğer şehir kadı sicillerinde olduğu gibi, 
Urfa kadı sicillerinde de çok örnekler mevcuttur. Nitekim 1640 tarihinde Hüseyin bin 
Mustafa mahkeme-i şer‘e gelip, boşadığı karısının da hazır bulunduğu sırada karısı Elif’i  iki 
ay önce boşadığını ve mihr-i mü’eccelini de ödediğini beyan etmiş, hazır olan Elif de tasdik 
etmiştir20.

Kocasının vefatı halinde kadınını aleyhine bir durumun meydana gelmesine sebep olan 
ve yine kadını çok uğraştırmak zorunda bırakan bir olayda “mihr-misl’ olayıdır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, ya  mahkeme kızın emsal ve akranına bakarak veyahut da kadın mahkeme 
de şahitlerle bu çeşit mihr miktarını tespit etmek durumundaydı. Kadı sicillerinde bu çeşit 
olaylara da tanık olmaktayız. Nitekim kocası vefat eden İzzeddin kızı Nesfa hem kendi adına 
hem de kızları adına şer‘i mahkemeye müracaat ederek, ölen kocasının malından hak talep 
ettiğinde vekil olan Hacı Osman bin Ömer adı geçen kadının mihrinin mikdarını bilemedi-
ğini ve miktarının tespit edilmesini istemiştir. Bunun üzerine Mevlânâ Osman bin Ömer ve 
Seyyid Numan bin Hacı İbrahim mahkemede Nesfa’nın nikâhı kıyıldığında mihrin miktarı 
25 kuruş olarak belirlendiğine şehadet etmişlerdir. Şahitlerin şehadeti üzerine mahkeme 
Nesfa’nın mihr-i mü’ecceli için 25 kuruş ödenmesine karar vermiştir21. 

Birçok ülkede görülen ve evlenme ilgili yaygın kültür kalıplarından biri olan “başlık” âdetidir. 
Başlık veya Arap ülkelerindeki adıyla “sadak” doğu toplumunda çok eski çağlardan bugüne 
az veya çok değişikliklerde ulaşmış, bu tür adetler çoğu zaman hukukî metinlerde de tasdik 
edilmiştir. İslâmî mihr müessesi bu geleneği kadın lehine değiştirmek istemiştir22. Başlık, 
mihr  ve cihazdan tamamen farklıdır. Mihr ve cihaz yukarıda belirtildiği gibi, kadının malı 
iken başlık, nikâhdan önce onun velisine verilmektedir. 

 Bilindiği gibi Osmanlı döneminde “şeriat”, özellikle kamu hayatında yerini geniş ölçüde 
“örfî hukuk”a bırakmıştır. Bununla beraber, şer‘i ahkâmın özel hukuk alanında bütünüyle 
yürürlükte olması kesin bir kaide olmasa gerek. Nitekim bu alanda “ortodoks” tatbikat ve 
anlayıştan yer yer uzaklaşmalar göze çarpmaktadır. İdarî ve cezaî alandaki farklılıklar ve 
yeni mevzuat yanında aile hukuku alanında da klasik hükümlerden de sapmalar olduğu 
görülmektedir. Nitekim “başlık” geleneği o devirlerde mevcut şer‘i hükümlere aykırı da olsa 
süregelmektedir. Başlık geleneğine kadı sicillerinde rastladığımız23 gibi, günümüzde de in-
celediğimiz Urfa’nın da içinde yer aldığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok seyrek de olsa 

19 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 1950, c. 2, s. 122

20  Urfa Şer’iye Sicili, Nr. 207, 47/107.

21  UŞS, Nr. 207, 8/10. 

22  İlber Ortaylı, a.g.m, s. 34.

23 Başlığın bizzat kızın babasına veya akrabasına verildiğine dair hiçbir belgede yer almadığını söyleyenler de vardır. Bkz. 
Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi(1839-1876), Bursa 1998, s. 27. 
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devam  ettiği görülmektedir24. Urfa kadı sicillerinde “başlık”25 yerine bazı yerlerde “kalan” 
ifadesi geçmektedir ki bu ifade bölgede bu gün aynen kullanılmaktadır. Belgelerde “başlık” 
meselesi toplum hayatında resmi makamlarca da normal bir olay olarak görülüyor olacak 
ki resmi kayıtlara geçmiş, bu konuda mahkemeye başvurular olmuştur. Başlık Anadolu’nun 
her tarafında farklı boyutlarda da olsa geçerliliğini koruduğu anlaşılıyor26. Osmanlı toplu-
munda halk kendi meselelerini genellikle aile içinde çözme yoluna gittiği için, mahkemeye 
fazla intikal etmemiştir. Evlilikteki başlık konusunda da aynı durum söz konusudur. Başlık 
veya bölgenin mahalli tabiriyle kalan parası ödeyip kızı namzed edip, ancak bu namzed-
lik herhangi bir sebeple evlilikle sonuçlanmayınca, taraflar mahkemeye başvurarak verilen 
“kalan”ın geri ödendiğini “resmen” tescil ettirmişlerdir. Zira evlilik gerçekleşmediği takdirde 
bu meblağın geri ödenmesi gerekiyordu. Elbette bu ne “resmi” bir gereklilik, ne de “şer‘i” bir 
mecburiyet idi. Sadece “töre”nin vazgeçilmez kuralı idi. Nitekim Hasan Çelebi bin Hüseyin 
mahkemeye müracaat ederek, bir süre önce Seyyid İbrahim vekaletiyle Urfa sakinlerinden 
Murad Beşe’ye kızı Meryem’i kendine namzed etmek için 200 Riyalî kuruşu göndermiş, mez-
bur Seyyid İbrahim de kızın başlığı olarak babası Murad Beşe’ye vermiştir. Ancak her ne se-
bepse bu namzedlik evlilikle sonuçlanmamıştır. Hasan Çelebi de başlık olarak verdiği  parayı 
geri almış ve bunu da mahkemede kızın babası Murad Beşe’nin huzurunda beyan etmiştir27. 
Bu çeşit durumlar bazen iki aşiret fertleri arasında yaşanabiliyordu. Nitekim Berâzi aşire-
tinden Haydar oğlu İbrahim  Karakeçili aşiretinden Mahmud oğlu Mehmed kızı Saliha’yı 
kendine namzed etmiş ve başlığı için de 1 adet öküz, 13 kuruş ve 11 koyun vermişti. Ancak 
bu evlilik gerçekleşmeyince verilen meblağ geri ödenmiştir.28 Kimi zaman başlık parası iki 
taraf arasında problem olmuştur. Özellikle namzedlik süresinde iki taraf arasında meydana 
gelen tatsızlıklar sonucunda namzedliğin bozulması halinde başlık  verilen meblağın geri 
alınması güçleşiyordu29.

24  Başlık meselesinin günümüzde devam ettiğine dair bakınız: Şanlıurfa Kültürü Sözlüğü,(Hazırlayanlar: Mehmet H. Öcal 
vd.), Şanlıurfa, 2001, s.12; Ü. Meriç, kızların kocaya kaçış sebeplerini sayarken, bunlardan birinin yüksek meblağ başlık 
parası olduğunu söylemektedir. Bkz. Ümid Meriç Yazgan, “ Türkiye’de Kadın ve Sosyo-Ekonomik Analizi”, İÜEF, Sosyoloji 
Dergisi,  (1997), s. 194; Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Burç köyünde başlık parasının yüzde yirmisi kızın amca ve 
dayısına  verilir. Bkz. D. Boğazlıyanlıoğlu, “Burç köyünün Monografisi”, AÜDTCF, Antropoloji Anabilim Dalı, Bitirme Tezi, ( 
Ankara  1988), s. 31. 

25  Urfa’da başlık parası genellikle “sakal öpümü” ziyareti sırasında ödenirdi. Sakal öpümü: Şanlıurfa’da evlilik adetlerinden 
biridir. Taraflar anlaştıktan sonra ve nişan yapılmadan önce, erkek tarafı kız evine “kızınızı bize verdiğiniz için teşekkür 
ederiz” anlamında gerçekleştirdikleri ziyarettir. Bu ziyaret erkek tarafın yaşlıları tarafından yapılır. Sakal öpümüne gide-
cek olanlar başlık parasının tamamını veya bir kısmını da kızın babasına veya velisine verilmek üzere beraberinde götü-
rürler. Bu ziyaret kadınlar da iştirak ederler . Bu ziyaret sırasında kız ve erkek tarafın erkek ve kadınları ayrı ayrı odalarda 
otururlar. Eğer aynı mahalleden değillerse birbirleriyle tanışırlar. Kız tarafı gelen misafırlere çay, kahve, çerez ve özellikle 
çiğköfte ve peynirli kadayıf ikram ederler. Bu arada nişan gününün tarihi belirlenir ve nişan günü yapılacak hazırlıklar 
konuşulur.  Şanlıurfa Kültürü Sözlüğü, Şanlıurfa 2001, s.82. 

26  Mehmet Günay, “XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Manisa’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu, Doktora Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2000, 57-58.

27  UŞS, Nr. 207, 12/19. 

28  UŞS, Nr. 207, 189/431.

29  Urfa kadı sicili 29 Zilhicce 1039 tarihli bir hükümde Kamer bin Kademoğlu mahkemeye gelerek Ali bin Hıdır’ın kızı 
Fatma’yı oğlu İbrahim’e namzed edeli 4 seneden geçtiğine ve kalan’ı yani başlığı için de 1 çift altın küpe, 1 tay gümüş 
bilezik, 1altın yüzük vs. verdiğini ancak mezbûr Ali kızı Fatma’nın nişanlısı olduğu İbrahim ile evlendirmeye yanaşmadı-
ğından dolayı dava etmiştir. Ali bin Hıdır da kızı Fatma’yı Kamer’in oğlu İbrahim’e vermediğini doğrulamış ancak  kızın 
başlık parası olarak belirtilen meblağı almadığına dair yemin etmiştir.

  UŞS, Nr. 207, 174/397. 
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Başlık ile mihr arasındaki en önemli fark, mihrin “ilahî”, başlığın ise “örfî” kaynaklı olmasıdır30.  

Aile ile ilgili son olarak boşanmadan da söz edip edip bahsi bitirelim:Boşanma, eşlerden 
birinin ya da her ikisinin talebiyle evliliğin “geçersiz” hale gelmesidir. Dinlerin boşanmanın 
düzenlenmesi ve evliliğin sürdürülmek istenmesinde büyük etkileri olmuştur. Hinduizm ve 
Katoliklik gibi bazı din ve mezhepler boşanmaya kesinlikle karşı çıkarken31 İslâm bunu bir 
hak olarak görmüş ancak “helallerin en sevimsizi” olarak nitelendirmiştir32. 

Boşanmanın hukukî boyutlarının ayrıntılarını bu konuda yazılmış eserlere bırakıp, Urfa’da 
meydana gelmiş boşanma olaylarının çeşitleri hakkında malumat vermek daha faydalı ola-
caktır. Sicillerde eşlerin ayrı yaşaması veya evliliklerinin bitişi için “şiddetli geçimsizlik” olarak 
tarif edebileceğimiz  “zindegâne olmama” tabiri kullanılıyor. Ancak geçimsizlik sebep veya 
sebepleri mahkemede açıklanmadığı ya da açıklandığı halde kayda geçirilmesi gereksiz 
görülmüştür. Belki de toplum anlayışı öyle gerektiriyordu. Boşanan her iki tarafın da bu du-
rumları başkaları tarafından bilinsin istenmiyordu. Urfa’da boşanma davalarında daha çok 
erkeklerin mahkemeye müracaat ettikleri görülmektedir. Genellikle erkek eşini boşadıktan 
ve kadının mihr-i müeccelini ödedikten sonra mahkemeye müracaat ederek tasdik mahke-
me tarafından tescil ettirmiştir. Nitekim Abdullah oğlu Mirza mahkemeye müracaat ederek 
boşadığı eşinin de hazır bulunduğu mahkemede eşi Murad kızı Saadet’i boşadığını, mihr-i 
mü’eccelini de kendisine ödediğini evlilik konusunda  aralarında bundan böyle herhangi 
bir bağın kalmadığını beyan etmiş, hazır bulunan eşi Saadet de onu tasdik etmiştir33. Bazen 
de hiçbir sebep belirtmeksizin kadının kendi haklarından yani mihr-i mü’eccel ve nafaka 
iddetinden feragat ettikleri görülmektedir34. Bu durumda kadının boşanmak istediği ancak 
erkeğin boşamak istemediğinden kadın erkeği buna razı etmek için muhtemelen böyle bir 
yolla başvurmaktadır. Kimi zaman kadın çocuğundan ayrılmamak için nafakasız çocuğu ka-
bule razı oluyorlardı. Bazıları daha da ileri giderek çocuğun nafakasını istemedikleri gibi, 
kendi hakkı olan mihrinden de feragât edebiliyordu35. Mahkeme kayıtlarında çok nadir de 
olsa boşanmanın özel sebebi veya sebepleri belirtilmiştir. Bu anlamda bazen karı koca ile 
aralarından hiçbir problem olmasa da eşiyle ailenin diğer fertleri örneğin annesi ile geçim-
sizlik de boşanmaya sebep olabiliyordu36. Gayri müslimlerden eşlerinden birinin müslüman 
olup diğerinin İslâma girmemesi de bazen eşlerin ayrılmalarına sebep teşkil edebiliyordu. 
Nitekim muhtemelen Ermeni olan Abdülkadir bin Abdullah müslümanlığı kabul ettikten 
sonra, girdiği yeni dini olan İslâm’a davet ettiği eşi Mesfal veled-i  Yagob bu daveti kabul 
edip müslüman olmayınca, kocası tarafından boşanmıştır ki mahkemede boşanmanın se-
bebi de bu gösterilmiştir37.  

Boşanma sonrası kadın eski kocası tarafından rahat bırakılmadığı, zaman zaman ta’riz edildi-
ği vak’alar da görülmektedir. Nitekim Hızır kızı Ayşe şahitler huzurunda kocası Seydi Hasan 

30  Geniş bilgi için bkz. Ahmet Akgündüz, “ Başlık”, DİA, İstanbul 1992, c. 5,  s. 131-133.

31  T. B. Bottomore, Toplumbilim, çev. Ünsal Oskay, Ankara 1977, s. 195.

32  “ Allah’ın en hoşlanmadığı helal, boşanmadır” Camiü’s Sağir, (haz. Şaban Döğen  vd.), İstanbul 2002, s. 37.

33  UŞS, Nr. 207, 34/78.  Sebebi geçimsizlik olarak belirtilen boşanma davaları ilgili sicillerde daha çok misal bulmak müm-
kün: Ruha’dan Ali b. Bekir mahkemeye müracaat ederek zevcesi Gülistan ile “zindegânemiz olmayub”diye boşadığını ve 
mihr-i mü’eccelini de kendisine ödediğini belirtmiştir. Aynı sicil sayfa 13 /23. 

34  UŞS, Nr. 207, 10/16.

35  UŞS, Nr. 207, 7/7; 

36  UŞS, Nr. 207, 32/73.

37  UŞS, Nr. 207, 186/425. 
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oğlu Derviş boşadığı halde, kendisini ta‘riz etmeye devam etmiş bunun üzerine mahkeme-
ye müracaat eden Ayşe eski kocası Derviş hakkında şikayette bulunmuştur. Ancak Derviş 
kendisini boşamadığını iddia edince şahitler boşadığına dair şehadette bulunduklarından 
mahkeme, Ayşe’nin Derviş tarafından  ta‘riz edilmesini men etmiştir38.  

Ticaretle Uğraşan ve Vakıf Kuran Hanımlar
Osmanlı Urfa’sında kadınların gündelik hayatlarını idame ettirdikleri mekânlar sadece ma-
halle çıkmaz sokak ve evden mi ibaretti? Ya da evlenip sadece çocuk mu bakıyorlardı? Tabii 
ki hayır. Osmanlı döneminde Urfa’da kadın gündelik hayatta komşuluklar, eş, anne olarak 
hayatını devam ettirirken, bunun yanında sosyal ve ekonomik hayatın bazı safhalarında da 
yer aldığı görülmektedir.  Ticaretle uğraşanlar, kendi adına vakıflar kurup eğitim ve öğreti-
me katkı da bulunanlar yine vakıflar yoluyla toplumun fakir kesimine yardımcı olan kadın 
sayısı da küçümsenmeyecek derece de fazladır.   Ayrıca gündelik hayatta her ne kadar erkek 
ön planda olsa da, erkeğin bulunmadığı zamanlarda kadın daima bu boşluğu doldurmayı 
bilmiştir. Bölgenin yapısı icabı olarak yeri geldiğinde aşirete liderlik yapmış, gelen misafirleri 
ağırlamıştır. Anadolu’nun hemen her şehrinde görüldüğü gibi, Urfa’da da kadın tamamen 
dört duvar arasına sıkışmış değildi, ihtiyaç halinde “erkek”lerin yaptıkları bütün işleri yap-
maktan geri durmamıştır. Şimdi aşağıda kaynakların elverdiği ölçüde bunlara bakacağız.    

Osmanlı toplumunda kadının durumu genel olarak İslâm toplumunda kadının sahip olduğu 
statüden farklı olduğu söylenemez. Ancak sosyal yapının milletten millete ve hatta bölge-
den bölgeye değişebildiği göz önüne alınırsa İslâm toplumları arasında bu noktada farklı 
uygulamaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sebeple geniş Osmanlı coğrafyasının her 
bölgesinde kadının sosyal hayatta oynadığı rol da aynı olmamıştır. Bir tarım toplumu man-
zarası arzeden Osmanlı toplumunda kırsal kesimler hariç, kadın için bir çalışma ortamının ve 
günün şartları gereği bir çalışma ihtiyacının olmadığı ve kadının iktisadi hayatta erkekler ka-
dar faal olması da söz konusu değildir. Şehirlerde yaşayan Osmanlı kadının hayatı eşi, çocuk-
ları, komşuluk ve akrabalık bağları çerçevesinde kendi sosyal çevresiyle sınırlıdır. Kadınların 
özellikle şehirlerde erkeklerle müşterek sosyal faaliyetler içerisinde yer almamaları kadının 
hemcinsleri arasında sosyal bir hayatının olmadığı ve her türlü sosyal faaliyetlerden mahrum 
kaldığı anlamına gelmemelidir. Esasında kadın hukukî ve mali haklar bakımından erkekle-
rinkinden hemen hemen farksızdır. Kadının bir mülkiyet hakkı vardır. Kendisine intikal eden 
miras payını, mihr olarak aldığı ve diğer yollardan elde etmiş olduğu mal varlığını serbestçe 
kullanma hakkına sahiptir. İslâm hukukunda sadece mal varlığı rejimi kabul edildiğinden ve 
kadının malları evlenmekle kocasının mülkiyeti veya idaresi altına geçmezdi.

Osmanlı toplumunda hanımların mal edinme yollarına kısaca temas etmek yerinde olacak-
tır. Bilindiği gibi, Osmanlı toplumunda kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumları 
daima önemli bir tartışma konusu olmuştur.  Osmanlı toplumunda kadının özellikle ekono-
mik hayatta mal edinip edinmediği, malî tasarruflarda bulunup bulunmadığı ve eğer bu-
lunduysa sahip olduğu serveti hangi yollarla elde ettiği merak konusu olmuştur. Şüphesiz 
kadınların belirli mal varlıkları bulunuyordu. Kadınlar, bu mal varlıklarını hangi yollarla kaza-
nıyorlardı ya da elde edebiliyorlardı? Kaynaklara bakıldığında, Osmanlı toplumunda kadın-
ların servet edinebilecekleri başlıca dört kaynak bulunmaktadır. Bunlar; aile bireylerinden 
birinin ölümü halinde kendilerine miras intikal etmesi, herhangi bir şekilde kendilerine mal 

38  UŞS, Nr. 207, 168/380. 



515

 Türkiye Yazarlar Birliği                                                                        3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

varlığı hibe edilmesi, nikah akitleri esnasında ödenmesi gerekli olan mehir ve fiili olarak bir 
işte çalışma olarak görülmektedir39. 

Yukarıda sayılan herhangi bir yolla servete sahip olan kadın, bu servetini istediği şekilde 
değerlendirme hakkına da sahipti. Urfa’da kadınların sahip oldukları mal varlıklarını çeşitli 
şekillerde değerlendirdikleri görülmektedir. Mesela çok sayıda kadın vakıf kurarak değer-
lendirmiştir: Bunlardan bir kısmı ailevi vakıflar kurarken bir kısmı da hayrî vakıflar kurarak 
topluma faydalı olmaya çalışmışlardır. Ailevi vakıflar da kısmen topluma katkıda bulunmaya 
çalışmışlardır. 

Hayrî vakıflar statüsüne girenler de bir kısmı müstakil vakıflar kurarken, bir kısmı da daha 
önce kurulmuş bir vakfa katkıda bulunmayı mevcut bir vakıf eserin bakım ve onarımını sağ-
lamayı, camii, mescid ve zaviye gibi “müessesat-ı hayriye”nin ısınma, aydınlatma, temizlik ve 
donatım giderlerini karşılamayı, buralarda hizmet gören personelin ücret ve sosyal haklarını 
iyileştirmeyi bunların hepsinden daha fazla “uhrevî”  mükâfat arzusuyla kendisi için hatim, 
mevlid okutup dua ettirmeyi, hayrî ve sosyal gayelerle yardımda bulunmayı amaçlayan, eski 
dönemlere göre daha küçük kapsamlı vakıflar kurmayı tercih etmişlerdir. Kadınların kurduk-
ları bu vakıfların mütevellisi olup, bununla ilgili bütün işleri bizzat kendileri yürütüyorlardı. 
Bununla ilgili olarak Urfa’da birçok örnek göstermek mümkündür. Burada sadece bir iki ör-
nek verilecektir40. 

1194/1779 tarihinde Dilaver Paşa vakfının mütevellisi olan Hatice hatun vakıf meskûkatından 
icâre verdiği “mütegalibe ve cebabireden” Hızarcıoğlu zimmetinde biriken meblağı ödemek-
ten imtina edince, Hatice hatun Urfa’dan İstanbul’a kadar gitmiş ve Hızarcıoğlu hakkında 
şikayette bulunmuştur. Hükümet de kadıya adı geçen şahısdan icâre parası olan meblağın 
tahsil edilip Hatice hatuna ödenmesini istemiştir41.

Yukarıda görüldüğü gibi vakfın mütevellisi olan kadın, Urfa’daki işleri yürütmekle kalmıyor, 
işleri hükümet merkezinde de takip ediyor. 

Sayıları azda olsa eğitim konusu ile ilgilenip bunun için medrese yaptıran kadınların da 
olduğu görülüyor. Bu kadınlardan biri de Ahmed Paşazade Ömer Paşa’nın hanımı Ümmü 
Gülsüm’dür. 
Bugün mevcut olmayan Rızâiye Medresesi, Ahmed Paşazade Ömer Paşa’nın eşi Ümmü 
Gülsüm tarafından 1193/1779 tarihinde yaptırılmıştır. Aynı tarihli vakfiyeden, Ümmü 
Gülsüm Hanımın, genç yaşta vefat eden oğlu Ahmet Bey’in ölümüne çok üzüldüğü, bunun 
üzerine eşi Ömer Paşa bir “sadaka-i cariye” olmak üzere Rızâiye Medresesini yaptırdığı an-
laşılmaktadır42.

İslâm hukukuna göre kadın sahip olduğu mal ve mülkünü dilediği gibi tasarruf edebilme 
hakkına sahip olduğunu yukarıda belirtmiştik. Buna dayanarak bazı hayırsever kadınların 
sahip oldukları gayri menkullerini mescid veya hayır müesseselerine bağışladıklarını ve 
bunu da mahkemeye  giderek kayda geçirdikleri görülüyor. Sicillerde bunlardan bahsedi-
lirken “sahibü’l hayrat ve’l-hasenât” diye bahsedilir. Bunlardan Saliha binti Elhâc Ramazan 

39  Geniş bilgi için bakınız: Saadet Maydaer, “Osmanlı Klasik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları (Bursa Örneği)”, 
UludağÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, (c. 15, Sayı 2), s. 365-381.

40  Geniş bilgi için bakınız, Mehmet Emin Üner, “Osmanlı Döneminde Urfa’da Hanımlar Tarafından Kurulmuş Vakıflar”, Şan-
lıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, (2014), Sayı 18, s. 8-18 

41   BA, Rakka Ahkâm Defteri.,Nr.25, 6/1.

42  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Nr. 588,  s. 95.
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Bâbü’l Bire mahallesinde bulunan bir meskûn evini Haremeyn-i Şerifeyn’e vakfederken,43 
Gülbeşe binti Mansur ise Bâbü’l-Mâ‘ mahallesinde bulunan evini Ağa Yusuf mescidinin halı 
ve kilimlerinin satın alınması için vakfediyordu44.

Aile Reisi Olan Kadınlar
Osmanlı kentlerinde evlenmeden yalnız başına yaşayan kadınlara pek rastlanmazdı. Ama 
dul kalan kadınlar da her zaman bir erkek akrabalarının evine taşınmazlardı. Koca daha evlili-
ğin başında karısına, kendi ölümü halinde, paylaşılmadan önce mirastan alınacak ve kadının 
hemen eline geçecek bir miktar para verilmesini taahhüt etmek zorundaydı. Karısını düşü-
nen bir koca ya da kızını korumak isteyen bir baba daha hayattayken ona bir şeyler bağışlıyor 
ya da bir aile vakfının mütevellisi yaparak oradan bir gelir elde etmesini sağlıyordu. Ama bu 
kaynaktan elde edilen gelir de çoğu kez yetmediğinden birçok dul kadın bir an önce yeni-
den evlenmek için fırsat kolluyordu. Bütün bunlar gerçekleşmezse, dul kadın çocuklarına 
bakabilmek için para kazanmanın yollarını aramak zorundaydı.

Yine devletin merkezinden hayli uzak bir taşra şehri Urfa’da kadınların şahsi mülkiyetleri-
nin olduklarını ve bunları istedikleri şekilde tasarruf edebildiklerini yani ekonomik hayatta 
da rol oynadıklarını da müşahede edebilmekteyiz. Kadınlar kendine ait gayri menkullerini 
yine bir kadına45 sattıkları gibi, bu alım-satım işlerini erkeklerle46 de yapabildiklerini kayıtlar-
dan öğreniyoruz. Bunların dışında kadının toplum içinde günlük hayatta yaşanan “normal” 
olaylara iştirak ettiğini, alış-veriş yaptığını ihtiyaç duyduğunda başka erkeklerin borç para 
aldıklarını da müşahede etmekteyiz. Nitekim Ruha kadısına yazılmış 1195/1780 tarihli bir 
emirde Hacı Şeyh adlı bir kişinin alacaklı olduğu kişilerin isimleri sayılırken birde kadının 
ismi geçmektedir47. 

Hak Arama, Mahkemeye Başvurma
Osmanlı kadını buluğa erişip reşit olunca hukukî kimliğini kazanıyordu. Bir haksızlığa uğ-
radığında mahkemeye başvurabiliyor, haksızlığa uğradığı konuda hakkını arayabiliyordu. 
Bu konuda şehirlerdeki kadınlar  kırsal kesime göre daha şanslı idiler. Çünkü devrin ula-
şım şartlarında kırsal kesimden şehre ulaşmak kadınlar için pek de kolay  olmuyordu. XVI. 
yüzyıldan XIX. yüzyılın başlarına kadar  şehirlerde yaşayan Osmanlı kadını hakkında bilgi 
edinilebilecek tek kaynak kadı sicilleridir. Bunun dışında ahkâm defterlerinde azda olsa bazı 
bilgiler edinmek mümkün olmaktadır. Kadı sicillerinde kadınların mahkemeye müracaatları 
küçümsenmeyecek kadar fazladır. Ahkâm defterlerinde kadınların müracaatları hükümlerin 
görülmesi, Anadolu’nun herhangi bir taşra şehrinden mesela Urfa’dan  devletin merkezine 
ya dilekçe vasıtasıyla ya da kimi zaman da devrin zor ulaşım şartlarına rağmen bizzat mer-
keze giderek, şikayetlerini dile getirmişlerdir. 

43   UŞS, Nr. 207, 162/364.

44  UŞS., Nr. 207, 187/428.

45  Meselâ Zeliha binti Mehmed Bâbü’l Emir mahallesinde bulunan bir mezkûn ev, bir mahzen ve üstünde bin çardak, bir 
tandırlık vesaire müştemil evini Sultan binti Abdurrahman’a 43 esedi kuruşa sattığını ve parasını da aldığını mahkemede 
ikrar etmiş, evi satın alan Sultan da tasdik etmişir. UŞS, Nr. 207, 32/72

46   Neslihan binti Hacı Hızır Samsad kapısında bulunan kendisine ait bir büyük ve bir küçük ev ve bir tandırlık ve yeteri 
kadar avluyu müştemil evini Ziyad bin Mehmed’e 49 esedi kuruşa satmıştır. UŞS, Nr. 207,  33/75. 

47   BA, Rakka Ahkâm Defteri, Nr. 25,  s. 14.
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Nitekim Rakka Ahkâm defterinde 1189/1775 tarihli bir hükümde vefat eden Toğmakzâde 
Elhac Mehmed’e ait olan mal ve eşyanın karısı ve iki evladına intikal etmesi gerekirken, Urfa 
sakinlerinden Abdulvahab adlı kişi tarafından bu para mallar zabtedilmiş. Bunun üzerine 
bu sırada İstanbul’da bulunan eşi Fatma Hanım divan-ı hümayuna müracaat ederek kendi-
sine ve evladlarına intikal eden meblağın kendisine verilmesini istemiştir.48 Yine 1130/1717 
tarihinde vefat eden Urfa sakinlerinden Seyyid İbrahim’in mallarına Urfa kadısı el koyunca,  
kızları Havva, Safiye ve İsmet eşi Fatma eşi ve babalarından kalan malların “irs-i şer‘”le ken-
dilerine ait olduğunu ve dolayısıyla kendilerine verilmesi gerektiği konusunda müracaata 
bulunmuşlardır49.

Gündelik Hayatta Giyim-Kuşam Kültürü
Gündelik hayat içinde bahsedilmesi gereken bir konu da giyim-kuşam ve mutfak kültürü-
dür. Ancak elimizdeki kaynaklar bunları açıklamayı elvermiyor. Fakat şehri ziyaret eden yerli 
ve yabancı seyyahlar bu tür konulara az da olsa bahsetmişlerdir. Bunlardan meşhur Evliya 
Çelebi giyeceklerden kadın erkek ayrımı yapmadan ayan ve ileri gelenlerinin samur, sincap 
kürkü atlas giydiklerinden söz eder50. Orta halli insanları ise daha ziyade pamuklu kumaş-
lardan çuka, kırmızı bez, has bez, ham bez, kara bezden mamül giyecekler kullandıkları 
anlaşılıyor51. 

XVIII. yüzyılın sonlarında Urfa’ya uğrayıp on beş gün kadar kalan Fransız hekim Olivier gi-
yim konusuna Evliya Çelebi’ye göre daha ayrıntılı bahseder. Olivier (ö. 1814), kadın giye-
ceklerinden bahsederken, sadece başlarından topuklarına kadar inen beyaz bir çarşafa bü-
ründüklerini ve yüzlerini bir siyah tülden bir peçe kapattıklarını söylemekle yetinir52. Başka 
elbise çeşitlerinden söz etmez. Şehirde ileri gelenlerin eş ve kız çocukları elbiselik kumaş  
olarak muhtemelen daha çok ipek ve  kadife tercih ettikleri, halkın diğer kesimi ise daha çok 
pamuklu kumaş çeşitlerini kullandıkları, dışardan şehre giren kumaş miktarlarından tahmin 
edilebilir53. 

Urfa’nın Kurtuluşunda Kadın
Urfa’nın kurtuluşunda kadınlar da en az erkekler kadar sıkıntı yaşadılar. Bunu dışında bir iki 
örnek göstermek istiyorum: Bunlardan birinci örnek; Urfa’nın kurtuluşunda at sırtında elin-
de mavzer tüfekle bizzat erkeklerle mücadeleye katılan kadınlar da görülmektedir. 

İkinci örnek de şehrin işgali sırasında Fransız askerlerinin haddini aşması üzerine meydana 
gelen olaydır. Fransız askerlerinin, kadınlar gününde Vezir Hamamı’na girme teşebbüsünün 
şehirde büyük infial yaratması üzerine Fataney (Fatma aney), makamına girip Belediye Rei-
si Hacıkâmilzade Hacı Mustafa’nın başından fesi almış, kendi başına geçirmiş ve yaşmağını 

48   BA, Rakka Ahkâm Defteri, Nr. 24, s. 247.

49   BA, Atik Şikayet Defteri, Nr. 114, s.573.

50  “Ayân ve ileri gelenleri hepsi samur, sincap kürkü ve atlas giyerler. Orta halli olanları çeşitli kısa elbise giyerler. Pamuk 
ipliğinden kaput gibi bezi olur ki, Musul bezinden daha güzel ve temizdir.” Evliya Çelebi, Seyahatname, sadeleştiren: 
Tevfik Temelkıran-Necati Aktaş, İstanbul 1986, c. 3-4, s. 118

51    Bu şehre giren kumaş çeşitlerinden anlaşılıyor. Geniş bilgi için bakınız: Mehmet Emin Üner, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Urfa Tarihi, Ankara 2009, s. 208 vd.

52  Guillaume Antoine Olivier, Türkiye Seyahatnamesi, ( çev. Oğuz Gökmen), İstanbul, 1991, c. 2, s. 120-121

53  Bkz. Mehmet Emin Üner, a.g.e, s. 208 vd.
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ona bağladıktan sonra “Kalk buradan, siz iş yapamıyorsunuz size kalırsa şerefimiz namusu-
muz ayaklar altında kalır. Çıkın buradan, biz gelelim” demiştir54.

Sonuç olarak;  Osmanlı Urfa’sında gündelik hayatta kadının yaşadıkları elbette ki yukarıda 
yazmaya çalıştıklarımızdan ibaret değildir. Özellikle kırsal kesimden hemen hemen hiç bah-
setmedik. Şehir merkezinde de mümkün mertebe kaynakları olan konuları ele aldık. Sözlü 
olarak aktarılanları yazmadık. Onları ayrı bir metodoloji kategorisinde ele almak gerektiği-
ni düşündük. Ancak yine de kıt kaynaklara rağmen, Osmanlı Urfa’sında kadınların hepsinin 
gündelik ev işlerine boğulup gitmedikleri, hele hali vakit yerinde olanların bazılarının sa-
dece giysilerle uğraşmaktan, dost ziyaretleri yapmaktan ya da reçel kaynatmaktan başka 
şeyler de yaptıkları görülüyor. Bu ilk başta sıradan bir tespit gibi geliyor, ama Osmanlı döne-
mi Urfa’sında yaşamış sayısız kadının zaman zaman ellerinin hamuruyla “erkek işleri”ne göz 
diktikleri, bunda da başarılı oldukları söylenebilir.

54  Müslüm Akalın-Cihat Kürkçüoğlu, Urfa Milli Mücadele Albümü,Şanlıurfa 2012, s. 111.
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Women’s Position In Daily Life In Urfa During Ottoman Period

Mehmet Emin Üner

Abstract
Daily life consists of all the activities to continue the mankind, such as eating, sheltering, producing, safety, 
reproduction, activities to meet basic human needs. It includes the knowledge, rituals and the works that 
are distributed to the society. Briefly, daily life includes every field of life, working, leisure, private life, social 
life etc.
Sharia Court Records are the first source to get information about the women in daily life. Besides, it is pos-
sible to get a little information from Verdicts Register. Also the foundation records gives information about 
the topic. 
Our essential resources are formed by Urfa Sharia Court Records, records of the foundations which were 
founded by women and the number 24 Rakka Verdicts Register.
While living as a neighbor, a wife and a mother in daily life, it is seen that women had their positions in some 
parts of the social and economical life as well. There were a great number of women who engaged in trade, 
established foundations on their own behalf and supported the education or helped the poor through the 
foundations. Even though the men were at the forefront in daily life, women always knew how to fill the 
vacancy in the cases that men were not around. By virtue of the structure of the region, when required they 
led the tribe and hosted the guests. As well as it is seen in almost all the cities of Anatolia, the women were 
not stuck at home, when in need, they didn’t hesitate to do all the things that men did.
Key Words: Urfa, Ottoman, women

Osmanlı Urfa’sında Gündelik Hayatta Kadın

Mehmet Emin Üner

Özet
Gündelik olan, bilebildiğimiz bütün toplumlarda insan soyunun varlığını sürdürmek için geliştirdiği etkin-
liklerden oluşur: yeme, içme, barınma, üretme, güvenlik, soyun yeniden üretimi gibi basit insanî ihtiyaçları 
karşılamak üzere yapılan tüm etkinlikler. Gündelik yığılmış bilgilerin, ritüellerin, toplumsal işbölümünün ara-
sına dağılmış bir yığın işi kapsar. Daha da kısacası gündelik hayat hayatın her alanını –çalışma alanı, serbest 
zamanını, aile ve özel hayatı, sosyal hayatı vs.- kapsar.
Osmanlı toplumunda gündelik hayatta kadın hakkında bilgi edinilebilecek kaynakların başında şer’iye sicil-
leri gelir.  Bunun dışında ahkâm defterlerinde az da olsa bazı bilgiler edinmek mümkün olmaktadır. Ayrıca 
vakfiyeler de bu konuda bilgi verirler.
Bizim de temel kaynaklarımızı Urfa şer’iye sicilleri, Urfa’da kadınlar tarafından kurulmuş olan vakıfların vakfi-
yeleri ve 24 Numaralı Rakka Ahkâm Defteri oluşturmaktadır.
Osmanlı döneminde Urfa’da kadın gündelik hayatta komşuluklar, eş, anne olarak hayatını devam ettirirken, 
bunun yanında sosyal ve ekonomik hayatın bazı safhalarında da yer aldığı görülmektedir.  Ticaretle uğraşan-
lar, kendi adına vakıflar kurup eğitim ve öğretime katkı da bulunanlar yine vakıflar yoluyla toplumun fakir 
kesimine yardımcı olan kadın sayısı da küçümsenmeyecek derece de fazladır.   Ayrıca gündelik hayatta her 
ne kadar erkek ön planda olsa da, erkeğin bulunmadığı zamanlarda kadın daima bu boşluğu doldurmayı 
bilmiştir. Bölgenin yapısı icabı olarak yeri geldiğinde aşirete liderlik yapmış, gelen misafirleri ağırlamıştır. 
Anadolu’nun hemen her şehrinde görüldüğü gibi, Urfa’da da kadın tamamen dört duvar arasına sıkışmış 
değildi, ihtiyaç halinde “erkek”lerin yaptıkları bütün işleri yapmaktan geri durmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Urfa, Osmanlı, Kadın 
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Harput’un Tarihçisi: 
İshak Sunguroğlu (1888-1976)

Yurdal Demirel
Eğitimci-Yazar, Kızıltepe 23 Nisan İlkokulu Müdürü

Türkiye’de yerel tarihin önem kazanması 1870’li yıllardan sonradır. Bu dönem, belediyelerin 
kurulması, posta telgraf teşkilatının oluşması, vilayet matbaalarının açılması, şehir gazetele-
rinin çıkmaya başlaması ve özellikle vilayet salnameleri yerel tarihçiler için zengin malumat 
sağlamıştır. İşte böyle bir ortamda yerel tarihlerin yazılması için gerekli sosyo-kültürel ortam 
ortaya çıkmıştır. 

İlk yıllarda daha çok bölgesel ta rihlerle iç içe bir yapıda olan kent tarihi çalışmalarının sayı-
sında özellikle cumhuriyete geçişle birlikte bir artış göz lenmiştir. Bunda halkevlerinin önem-
li bir rolü vardır. Halkevleri, yayımladıkları dergilerde faaliyet gösterdikleri bölge ve yerleşim 
yerlerinin tarihine ilişkin yazılar ve kitaplarla önemli bir rol üstlenmişlerdir. 

Mart 1999 tarihinde Tarih Vakfı’nın Rockefeller Vakfı’nın da desteğiyle başlattığı “Yerel Tarih 
Grupları Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarla ülkemizdeki yerel tarih çalışmaları sistematik bir 
dü zeye erişmiştir. 

Kent tarihçiliğinin gelişimine katkıda bulunan Yerel tarihçiliğin gelişimine katkıda bulunan 
kurumlardan bir diğeri ise Türkiye’de özellikle 2000’lerden itibaren birbiri ardına açılan kent 
arşivleri, kent müzeleri ve kent ihtisas kütüphaneleri olmuştur. Bu merkezler araştırmacılara 
sun duğu arşiv belgeleri ve tarihsel materyaller dışında yerel ta rihe ilişkin gerek üniversite-
lerin bünyesinde yazılmış tez ler, gerekse akademisyenler ve amatör tarihçilerin yaşanılan 
kentte yönelik yaptıkları araştırmaların yayımlanması açı sından da ön ayak olmaktadırlar. 

Son yıllarda yerel tarih yazımında nitelik ye nicelik bakımından bir gelişme ve çeşitlenme ol-
muştur. Kentlere ve yerel olana ilişkin ansiklo pediler, çok kapsamlı güldestelerle çok sayıda 
ve farklı nitelikte mo nografiler yayınlanmıştır1. 

Harput şehir tarihi ile ilgili en önemli çalışmalar Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünün kurul-
masından sonra yapılmıştır. Tarih bölümünde kuruluşundan günümüze kadar geçen otuz 
beş yıllık sürede Harput tarihi açısından kaynak olan “Tapu Tahrir Defterleri”, “Harput Şer’iyye 
Sicilleri” “Mamuretü’l-Aziz Vilayet Salnameleri” ve “Mamuretü’l-Aziz Gazetesi”nden yararla-

1  Yerel tarih ve ülkemizdeki yerel tarih çalışmaları hakkında geniş bilgi için bkz. İlhan Tekeli, “Türkiye’de 19. Yüzyıl Orta-
larından 1950’ye Kadar Kentsel Araştırmanın Gelişimi”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi,, Der. Sevil Atauz, 
Türk Sosyal Bilimler Derneği Yay., Ankara, 1988, s. 239-268; İlhan Tekeli, “Türkiye’deki Kent tarihi Yazımı Üzerine Düşün-
celer”, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi, Ankara, 1998, s. 148-165; Yusuf Oğuzoğlu, “Yerel Tarih”, Türkiye’de 
Tarihyazımı, Ed. Vahdettin Engin-Ahmet Şimşek, Yeditepe Yay., İstanbul, 2011, s. 405-420. Oktay Gökdemir, “Tarih Yazı-
mında İki Yeni Yaklaşım: Sözlü ve Yerel Tarih”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, Ed. Ahmet Şimşek, 
Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 199-222; Erdal Aslan, “Yerel Tarihin Tanımı, Gelişimi ve Değeri”, Tarih Yazımında Yeni 
Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, Yay.Haz. Zeynel Abidin Kızılyaprak,  Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı 
Yay., İstanbul, 2000, s. 195-204; Aslı Avcı Akçalı, Tarih Öğretiminde Merkeze Bağımlılığın Azaltılması Yolunda Bir Çözüm 
Önerisi: Yerel Tarih, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2013.
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narak birçok kitap, makale ve bildiri çalışması yapılmıştır2. Ayrıca üniversite bünyesinde açı-
lan araştırma merkezlerinde de şehir tarihi ile ilgili sempozyumlar yapılmakta ve dergiler 
yayınlanmaktadır.

Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünün yanı sıra şehirdeki vakıflar, dernekler ve bir kısım kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından da şehir tarihi ile ilgili yayınlar yapılmış ve 
yapılmaktadır. 

Harput şehir tarihi ile ilgili kişisel çalışmalarında yapıldığını görmekteyiz. Kişisel çalışma ya-
panlardan biri de İshak Sunguroğlu’dur.

1. İSHAK SUNGUROĞLU (1888-1976)
1.1. AİLESİ, DOĞUMU VE TAHSİL HAYATI

İshak Sunguroğlu, 18 Mart 1888 tarihinde Harput’ta doğmuştur. Babası Sunguroğlu 
Yemen’de şehit düşen mülazim-i evvel Abdülhamit Hamdi Efendi, annesi da aynı aileden 
Mümine Hanım’dır. Abdülhamit Hamdi Efendi ve Mümine Hanım’ın Alime, Feride ve Rabia 
isminde üç kızları daha olmuştur. Bunlardan Alime Hanım’ın Nihal isminde bir kızı ile Nihat 
ve Vedat isminde de iki oğlu olmuştur3. 

Ailenin ismi Anadolu’nun ilk Türkleşme süresince Erzurum, Erzincan çevresinde beylik kuran 
Saltukoğullarından Ebulkasım Saltuk II’nin neslinden gelen Sungurbey (Baysungur)’un to-
runu olmalarından gelmektedir4. Baysungur isminde olan bu şahsiyet son Çemişgezek Beyi 
olan Pir Hüseyin Bey’in torunu ve Rüstem Bey’in oğludur5. 

Baysungur babası Rüstem Bey’in 1541 yılından 1571 yılına kadar otuz yıl boyunca Pertek 
sancakbeyiliği görevini yürütmesinden sonra 1571 yılında vefat etmesiyle birlikte aynı yıl bu 
göreve gelmiştir. O akıllı, iyi bir idareci olduğu gibi, şiir, edebiyat ve musiki sanatlarında bilgili 
bir şahsiyet olarak tanınmıştır. Ayrıca cömertliği, yardımseverliği ve mertliği ile de tanınmış-
tır. Ailenin büyüğü olarak Pir Hüseyin Beyoğullarının reisliğini de deruhte etmiştir6. 

Baysungur Bey, Pertek’te bir cami, imâret, medrese ve Murat nehri kenarında Şahran mev-
kiinde bir han yaptırmıştır. Evrek köyünün dörtte bir geliri ile Tufan mezrasının mahsûlâtını 
bu hana vakf etmiştir7. 

Baysungur Bey’in Pertek Sancakbeyiliği görevi XVI. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Baysun-
gur Bey’in vefat tarihi bilinmemekle birlikte Mezid isminde bir oğlunun olduğu bilinmekte-
dir8.

        

2  Fırat Üniversitesi’nde “Tapu Tahrir Defterleri”, “Harput Şer’iyye Sicilleri” “Mamuretü’l-Aziz Vilayet Salnameleri” ve 
“Mamuretü’l-Aziz Gazetesi” ne dayalı yapılan araştırmalar hakkında geniş bilgi için bkz. İbrahim Yılmazçelik, “Harput Ta-
rihi Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği Haber Bülteni Bir Nefes Harput, Elazığ, 2000, s. 49-51.

3  İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.2, İstanbul, 1959, s. 525; Kerim Sunguroğlu ile 18/05/2015 tarihinde yapmış oldu-
ğumuz görüşmede verdiği bilgi.

4  Sunguroğlu, a.g.e, s. 298-299.

5  Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1999, s. 42, 52-53.

6  Ünal, a.g.e., s. 43, 150.

7  Ünal, a.g.e., s. 44.

8  Ünal, a.g.e., s. 44.
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EK 1: Baysungur’un 1569 yılında Pertek’te yaptırdığı Cami  (http://kurumsal.kultur.gov.tr/turki-
ye/kilis/gezilecekyer/sungur-bey-camii )

Ailenin Mayıs 2015 tarihi itibariyle yaşayan en yaşlı ferdi olan Prof. Dr. Kerim Sunguroğlu9 
ailenin ataları hakkında şu bilgileri vermektedir:

“Sunguroğulları ailesi Saltuklulara dayanan Çemişgezek sancağı Beyi Pir Hüseyin Bey’in 
torunu Baysungur’dan gelmektedirler. Baysungur Bey’in Mezid isminde bir oğlu bulunmak-
tadır. Aile büyüklerimden ve İshak Bey’den edindiğim bilgilere göre ailemizin Mezid’den gü-
nümüze doğru gelişi şöyledir:

Mezid’in oğlu Hüseyin Efendi,  onun oğlu Hacı Ahmed Efendi, onun oğlu Hacı Mustafa Efen-
di, onun oğlu Hacı Mehmet Efendi’dir. Hacı Mehmet Efendi’den aile üç kola ayrılıyor. Hacı 
Mustafa Efendi kolu, Hacı Ahmed Efendi kolu ve Firdevs Hanım kolu.

Hacı Mustafa Efendi Harputlu İringillilerden Güllü Hanım ile evlenmiştir. Bunların Ayşe ve 
Hayriye isminde iki kızları ve şefik isminde de bir oğulları olmuştur.  Ayşe Hanım Harput 
ulemasından Erzurumlu Osman Bedrettin Efendi yani Elazığlıların deyimiyle İmam Efendi 
hazretlerinin eşidir. Bunların Ziyaeddin isminde bir oğulları olmuştur. İkinci kızı Hayriye Ha-

9  Kerim Sunguroğlu, 1929 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Elazığ’da yaptıktan sonra, 1953 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1954-1968 yılları arasında Serbest Avukatlık yaptı, bu arada bazı Özel 
ve Resmi Kurumlarda Danışmanlık ve Elazığ İktisat Bankası T. A. Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
1968 yılında Elazığ Yüksek Teknik Okuluna Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1972-1973 yıllarında, İngiltere’de Londra 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, “Yapı İşletmesi Dersinin Öğretim ve Değerlendirilmesi” ile ilgili araştırma ve ça-
lışmalar yaptı, yurda dönüşünde Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde Doçent oldu. 1978 yılına kadar 
fasılalarla Elazığ Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1978 yılında Profesör oldu. 
1981 yılma kadar Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde öğretim Üyesi olarak çalıştıktan sonra, 1982 
yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde göreve başladı. 1983-1985 yıllan arasında, Fırat Üniversitesi Teknik 
Eğitim Fakültesi’in Kurucu Dekanlığını yaptı. 1985 yılında kendi isteğiyle emekli olarak Ankara’ya yerleşti. 1985-1998 
yıllan arasında, Ankara Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde part-time Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Bu ara-
da bir süre Türkiye Elektrik Kurumu’nda Eğitim Danışmanlığı yaptı. Halen Ankara’da Çankaya Üniversitesi’nin Mütevelli 
Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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nım ise Harputluların Hekimgil olarak bildikleri aileden İbrahim Rifat Bey’in eşidir. Bunların 
Abdülkerim Nadir, Ahmed Esad ve Mehmet Tevfik isminde üç oğulları olmuştur.

Hacı Mustafa Efendi’nin tek oğlu olan Şefik Bey’in Nermin, Bedriye ve Hayriye isimlerinde üç 
kız ile Cenap isminde de bir oğlu olmuştur.

Hacı Ahmed Efendi’nin kolundan gelenlere baktığımızda onun Mümine Hanım isminde bir 
kızı ve Arif Efendi, Hacı Abdülkerim Efendi10 isminde de iki oğlu olmuştur. Mümine Hanım ha-
lası Firdevs Hanım’ın oğlu ve İshak Bey’in babası olan Yemen’de şehit düşen mülazim-i evvel 
Abdülhamit Hamdi Efendi ile evlenmiştir. Bunların Alime, Feride ve Rabia isminde üç kızı ve 
İshak isminde de bir oğulları olmuştur.

Arif Efendi’nin Abdülgafur Bey ve Ahmed Şükrü Bey11 isminde iki oğlu olmuştur. Abdülgafur 
Bey’in Nurhan, Gündüz ve Selçuk isminde üç çocuğu olmuştur. Ahmed Şükrü Bey’in ise Alpas-
lan ve Sabahattin Şükrü isminde iki oğlu olmuştur. 

Hacı Abdülkerim Efendi’nin Ayşe, Tahire ve Kamile isminde üç kızı ile Abdülkadir12 isminde 
de bir oğlu olmuştur. Tahire Hanım’ın Hayriye isminde bir kızı ve Rauf isminde de bir oğlu 
olmuştur. Kamile Hanım’ın ise Refika isminde bir kızı olmuştur.

Abdülkadir Bey’in ise Mesude, Mükerrem, Leman ve Güler isminde dört kızı ile Kerim, fahri ve 
Turgay isminde de üç oğlu bulunmaktadır.

Ailenin Harput’a ilk geliş tarihi hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Fakat ilk gelen dedemizin 
Harput’a yerleşmesine rağmen vefatında naaşının Pertek’te bulunan aile mezarlığına defne-
dildiğini biliyoruz. Aile Harput’ta şehrin girişinde sağ tarafta bulunan konakta oturmaktaydı. 
”13         

                                    

                                              

                                                     

EK 2: Sungurzâde Hacı Abdülkerim Efendi                                       EK 3: Prof. Dr. Kerim Sunguroğlu

  (Sunguroğlu, a.g.e., C.2 s. 299.)                                                                     (Yurdal Demirel Arşivi)

10  Hacı Abdüklerim efendi hakkında geniş bilgi için bkz. Sunguroğlu, a.g.e, s. 298-309.

11  Ahmed Şükrü Bey hakkında geniş bilgi için bkz. Yurdal Demirel, Tarık Tahiroğlu’nun Hâtıralarıyla Elaziz’den Elazığ’a, Ma-
nas Yayıncılık, Elazığ, 2007, s. 197.

12  Abdülkadir Bey hakkında geniş bilgi için bkz. Demirel, a.g.e., s. 187.

13  Kerim Sunguroğlu ile 18/05/2015 tarihinde yapmış olduğumuz görüşmede verdiği bilgi.
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İshak Sunguroğlu, tahsil çağına geldiğinde ilk tahsiline 1894 yılında altı yaşında Harput’un 
mahalle mekteplerinden olan Kayabaşında Hacı Yusuf’un kızı Eco (İclal) Hoca’nın mektebin-
de başladı. Buradaki tahsili üç sene devam etti. Buradaki tahsil hayatından sonra 1897 yılın-
da Ağa mahallesinde Ağa Camii ile üç lüle çeşmesi bitişiğinde Cevheriye medresesinin alt 
kısmındaki bulunan ve oldukça büyük bir dershane olan Kâmilzade Hafız Tevfık Efendi’nin 
hususi mektebinde eğitim-öğretime başladı14.

İshak Sunguroğlu buradaki devam eden 1897-1899 yılları arasında iki yıl devam eden bura-
daki tahsil hayatı, mektebi ve hocasının eğitim sistemini şöyle anlatmaktadır: 

“Cevheriye Medresesinin alt kısmında ve umumi caddeye nazır ola cephesinin tam köşesine 
isabet eden bölümünde bir kaç medrese odası birleştirilerek oldukça geniş bir hale sokul-
muş, tavam basık, pencereleri gerçi camlı ve çerçeveli ise de pek büyük olmadığından ışık ve 
güneş bol değildi. Zemin toprak olduğundan başdan nihayete kadar hasırlar serilmişdi. Üst 
kısımda yerden 30 santim yükseklikte bir set vardı. Bu setin sağ tarafındaki pencerenin önü 
hocanın yeriydi. 

…

Hocanın sağ tarafındaki köşede mektebin en çalışkan talebeleri yer alırdı, sonra odanın sağ 
ve sol tarafları boydan boya kapıya kadar talebeye ayrılmıştı. Talebe ikişer sıra halinde yüz 
yüze otururlardı. Ortası boşdu. Talebeler evlerinden getirmiş oldukları minderler üzerinde 
otururlar, önlerinde de kitap, defter ve kalemlerini koymak üzere ufak Malatyakâri çekme-
celer vardı. Avludan içeriye girilince bir papuçluk… ayakkaplarımızı burada çıkarır, bir biri 
üzerindeki sıralara koyardık ve yine burada bir dikme üzerinde tahtadan mamul ufak bir 
lâvha göze çarpardı, bu lavhanın bir tarafında (Zehebe) bir tarafında da (Câe) yazılıydı, ta-
lebelerden birisi abdest bozmak üzere dışarı çıkmak iktiza ettiği zaman bu lavhanın zehebe 
tarafını elUe çevirir çıkar, içeriye döndüğü zaman lavhayı tekrar çevirir, yerine otururdu. Lav-
ha zehebe ise hiç kimse dışarı çıkamaz; çünkü bir helâ vardı. Talebeden dışarı çıkmak iste-
yenlerin gözleri kapı tarafında bu lavhadaydı, ders sırası kendilerine gelenler veyahut sigara 
içmek isteyenler bu suretle dışarı kaçarlardı.

Mektep muhtelit değil, yalnız erkek çocuklara mahsus., fakat burada yaş haddi denilen bir 
şey yoktu. 7 - 8 yaşında küçük çocuklar olduğu gibi 17 - 18, hattâ 20 yaşında delikanlılar da 
bu mektepde okurlardı, ekserisi bıyıklı ve başlarında da ince sarıklar sarılıydı. Bunlardan bir 
kaç simanın isimleri: Çorbacılardan Sağır Mamo, Koruk oğlu İfo, Senem oğlu Mehmed, Hacı 
İbuşlardan Avni hoca ve saire...

Talebe mevcudu, 60 ile 70 arasında. Bu mektebin ders programı da diğerleriyle kıyas kabul 
etmez derecede bir üstünlük göstermekteydi. Başda, Kuran-ı kerim: Hafız Tevfik Ef. mükem-
mel ve kurra bir hafızdı, Tecvit üzerine ders okuturdu. Talebe arasında hıfza çalışanların 
yekûnu da 10 - 15 den aşağı düşmezdi.

Sonra Arabi - Farisi dersleri: Bunların kaideleri.. Emsile Bina, Maksut, tzzi, Merrah gibi kitaplar 
okutturulur, bu dersler medreseden alınmıştır. Bu derslerin talebe arasında bir de koşmaları 
vardı ki, dilimizden düşmezdi:

Emsile, evlek evlek...

Bina, ballı börek..

14  Sunguroğlu, a.g.e., s. 525. 
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Maksût, karış kuruş.,

İzzide, kırıldı kiriş..

Kıçın varsa Merraha giriş..

Hakikaten İzzi ile Merrah hatırı sayıbr derslerdendi. 

Farsça, kavaid-i farisiden sonra Gülüstana kadar ilerleyen guruplar vardı. Hoca talebe ara-
sında kabiliyetli olanları alır, yüksek derslere kadar götürür, yerlerinde sayanlara bakmazdı.

Sonra tarih : Kısası enbiya

Hesap: (Amal-i Erbaa) denilen cem, tarh, zarp, taksim., bunlar talebeye (Kerrat cetveli) ile be-
raber öğretilir... kimin haddine düşmüş ki kerratta bir yanlış yapsın, bu dört bilgiden sonra 
tenasüp ve faiz bahsi de var, bunlar da en ince ve teferruatiyle talebeye öğretilirdi.

Din bilgisi: îimi halden başlar, Dürriyekta gibi kitaplardan ders görürdük. Programda yazı da 
vardı. Bu mektebi ikmal, hocanın takdirine bağlıydı, Hoca, çocuğun babasına veya velisine, 
tamamdır derse çocuk mektepden alınır, daha üstün tahsile gönderilirdi. O zaman, memle-
kette bu günkü gibi maarif teşkilâtı geniş değildi. Yalnız Vilâyet merkezinde, Askerî bir Rüşdi-
ye.. Arslan Pınarında da bir Mülkiye İdadisi vardı. Hafız Tevfikden çıkanlar bu iki mektepden 
birisine giderler ve bir kısmı da baba veya yakın akrabalarının mesleklerine intisap ederlerdi. 
Gerek Askerî Rüşdiyesine, gerek Mülkiye İdadisine giden talebeler derhal kendilerini gösterir 
ve çok defa sınıfın ileri gelenlerini, hele birincilerini, ikincilerini Hafız Tevfik Ef. nin talebeleri 
teşkil ederdi.

Ders ve bilhassa terbiye hususunda Hoca hatır gönül dinlemezdi. Bu sebeple Hocadan kork-
mıyan, Hocayı saymıyan ve saygı göstermiyen ne bir tek talebe, ne de tek bir çocuk velisi var-
dı.

Bununla beraber, bu mektepde okuduğum üç sene zarfında Hocanın b i r gün mektebe gel-
mediğini ve vazifesini ihmâl ettiğini hatırlamıyorum. Allâhın büyük rahmeti üzerine olsun.”15  

İlk tahsil hayatından sonra 1900 yılında birçok Elazığlı genç gibi o dönemin gözde okulları-
nın başında gelen Elazığ Askerî Rüşdiye16 mektebine kaydoldu. Burada dört yıl devam eden 
tahsil hayatından sonra 5 Aralık l904 tarihine iyi derece ile mezun oldu17. 

15  Sunguroğlu, a.g.e., s. 12-14.

16  Elazığ Askerî Rüşdiye mektebi hakkında geniş bilgi için bkz. Sunguroğlu, a.g.e., s. 52-64; Yurdal Demirel, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Elazığ’da Modern Eğitim (1839-1923), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, Kilis, 2012, s. 138-152.

17  Sunguroğlu, a.g.e., s. 525.
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EK 4: İshak Sunguroğlu’nun Mamuretülaziz Askeri Rüştiye Mektebinden Almış olduğu Bir Tahsin 
Belgesi (Sunguroğlu, a.g.e., C.2, s. 58.)

İshak Sunguroğlu, askerî rüştiye mektebinden tahsil hayatından sonra 1905 yılında o dö-
nemde şehrin en yüksek eğitim kurumu olan Elâziz Mülkiye İdâdîsi’ne18 kayıt yaptırdı. Bu-
radaki tahsili üç yıl devam etti. 1907 yılı sonunda buradaki tahsil hayatını pekiyi derece ile 
bitirdi. 

EK 5: İshak Sunguroğlu’nun Mamuretülaziz İdâdî Mektebinden Almış olduğu Bir İmtiyaz Belgesi 
(Sunguroğlu, a.g.e., C.2, s. 70.)

18  Elazığ İdâdî Mektebi hakkında geniş bilgi için bkz. Sunguroğlu, a.g.e., s. 65-75; Demirel, a.g.t., s. 166-194.
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İshak Sunguroğlu mahalle mektebi, askerî rüştiye mektebi ve idâdî mektebinden tahsil ha-
yatının yanı sıra bir süre Kâmil Paşa Medresesine kayd ile Efendizâde Müftü Kemal Efendi’den 
beş altı ay kadar medrese tahsili gördü19. 

1.2. MEMURİYET HAYATI

İshak Sunguroğlu tahsilini bitirdikten bir yıl sonra 1908 yılında memuriyet hayatına başladı. 
İlk memuriyet hayatı adli memurluklarda geçti. 1908 yılından başlayarak altı yıl boyunca ad-
liyede değişik memurluklarda bulundu.

İlk olarak 1908 yılında Elazığ adliyesinde İstinaf mahkemesi kaleminde görev yaptı. Bu ilk 
görevi bir yıldan az bir süre daha uzun devam ettikten sonra 1 Eylül l909 tarihinden l Ağustos 
l910 tarihine kadar on bir ay boyunca 225 kuruş maaşla İstinaf Mahkemesi ikinci kâtipliği 
görevinde bulundu. 1 Ağustos l910 tarihinden 19 Mart l912 tarihine kadar 350 kuruş maaşla 
zabıt kâtipliğinde, 19 Mart l912 tarihinden 2 Mayıs l914 tarihine kadar 400 kuruş maaşla 
savcılık kâtipliği görevlerinde bulundu20. 

İshak Sunguroğlu’nun adliyedeki memuriyet hayatından sonra devlet hizmetindeki ikinci 
görevi çeşitli mülki memurluklar oldu. 

Mülkiyedeki ilk görevi vilâyet encümen kâtipliği oldu. Bu görevde 11 Mayıs 1914 tarihinden 
18 Ağustos 1914 tarihine kadar yüz gün 500 kuruş maaşla çalıştı. Bu arada birinci Dünya 
Savaşı’ndan dolayı askere çağrılmış ve 21 Temmuz 1914 tarihinden 18 Ağustos 1914 tarihine 
kadar depo taburu birinci bölüğünde görev yaptı. 18 Ağustos l914 tarihinden 23 Temmuz 
1916 tarihine kadar da 18. nci sabit fırka idaresinde yazıcılık yaptı21. 

Mülkiyedeki ikinci görevi vilâveti mubayaa komisyonu veznedarlığı oldu. Bu görevde 1 
Ağustos l916 tarihinden 18 Kasım l917 tarihine kadar çalıştı. 

İshak Sunguroğlu, ilâve memuriyet olarak 19 Mart l912 tarihinden 18 Kasım 1917 tarihine 
kadar Harput Numune İbtidai mektebi resim ve beden terbiyesi öğretmenliği görevlerinde 
bulundu. 

                               

EK 6: İshak Sunguroğlu Harput Numune İptidaisinde Görev Yaparken (Sunguroğlu, a.g.e., C.2, s. 38.)

19  Sunguroğlu, a.g.e., s. 525.

20  Sunguroğlu, a.g.e., s. 526.

21  Sunguroğlu, a.g.e., s. 526.
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İshak Sunguroğlu, 18 Kasım 1917 tarihinde memur bulunduğum bütün vazifelerden istifa 
etti. Dayısı Sunguroğlu Hacı Kerim Efendi’nin kurduğu ailevi bir ticaret şirketinin mümessili 
olarak İstanbul’a gitti. Mütarekeye kadar üç sene İstanbul’da çalıştı. Bu arada şirketin da-
ğıldığını ve oradaki mağazanın yeniden tanzim ve işletilmesi için Elazığ’a geri döndü. Ma-
ğazanın tanzimiyle hususî şekilde ticarete devam etti. 28 Ekim 1922 Cumartesi günü bir 
daha Elazığ’a dönmemek üzere İstanbul’a yerleşti. Burada kendi adına ticaretle uğraşmaya 
başladı. Fakat bir süre sonra 5 Ağustos 1931 tarihinde büyük bir yangında evi ve eşyasının 
tamamen yanması üzerine tekrar memuriyete dönmek zorunda kaldı22.

7 Mart l935 tarihinden 18 Ekim l946 tarihine kadar geçen on bir yıl altı ay yirmi yedi günlük 
sürede İstanbul Belediyesi Darülaceze müessesesinde muhasebe ve dâhiliye memurlukla-
rında bulundu. Bu arada 15 Eylül 1936 - 30 Eylül l936 tarihleri arasında on beş günlük bir 
süre İstanbul İskân Müdürlüğünde görev aldı. 18 Ekim l946 tarihinde Konservatuvar ayniyat 
mutemetliğine tayin edilmişse de istifa etmek suretiyle belediyedeki görevinden ayrıldı23. 

İshak Sunguroğlu, belediyede çalıştığı dönemde l Haziran l937 tarihinden 31 Mart 1947 tari-
hine kadar memuriyet iş saatlerinin dışında, Beyoğlu Halkevi muhasebe ve müdürlüğünde, 
on yıla yakın bir süre görev yaptı24. 

İstanbul Belediyesinde şef olarak görev yapan arkadaşlarından bir kısmının girişimleri neti-
cesinde kendisinin haberi olmadan Beşiktaş evlendirme memurluğu görevine tayin edildi. 
Memuriyet hayatının son görevi olan bu görevde 28 Şubat l947 tarihinden 13 Temmuz l954 
tarihine kadar yedi yıl dört ay on üç gün çalıştı. Bu görevinden yaş haddi dolayısıyla ayrılarak 
emekli oldu25. 

1.3. SOSYAL FAALİYETLERİ

Harput (Elazığ)’ın 1915 yılından İstanbul’a yerleştiği Ekim 1922 tarihine kadar geçen süreçte 
şehrin sosyal hayatını belirleyen birçok önemli sosyal hareketin içinde İshak Sunguroğlu’nun 
ismini görmekteyiz. Sunguroğlu gerek basın yayın hareketlerinin içinde oluşu gerek şehrin 
kültür insanlarıyla dost oluşu gerekse öğretmenlik mesleği gereği şehrin sosyal faaliyetlerini 
takip etmiş ve bunun neticesinde şehirde oluşturulan çeşitli dernek, kulüp vb. sosyal olu-
şumların kurucuları arasında ya da yönetim kurulunda yer almıştır. 

İshak Sunguroğlu, 1915 yılından Ekim 1922 tarihine kadar geçen yedi yıllık süreçte şehirde 
çok faal bir aydın kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Elazığ Spor Kulübü, Genç Derneği, Bil-
gi Derneği, Dirilik Derneği, Türk Ocağı, Kızılay gibi kurumlarda, kuruculuk ve idarecilik gibi 
görevlerde bulunarak, onların faaliyetlerine katkıda bulunmuştur.

22  Sunguroğlu, a.g.e., s. 526.

23  Sunguroğlu, a.g.e., s. 526-527.

24  Sunguroğlu, a.g.e., s. 527.

25  Sunguroğlu, a.g.e., s. 527.
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EK 7: İshak Sunguroğlu’nun Bilgi Derneğinde Görev Yaptığı Dönemde Bir Donanma Gününde 
Öğrencilerle Birlikte İane Toplandıktan Sonra (Sunguroğlu, a.g.e., C.2, s. 43.)

İshak Sunguroğlu’nun sosyal faaliyetleri Elazığ dışında da devam etmiştir. İstanbul’da kaldı-
ğı yıllarda burada çeşitli üniversite ve yüksekokullarda tahsilde bulunan Elazığlı veya Elazığ 
Lisesinden yetişen gençlerin barınma ve yemek ihtiyaçlarını ka rşılamak ve okumalarına des-
tek sağlamak amacıyla kurulmuş olan “Elazığ Lisesinden Yetişenler Cemiyeti”nin uzun yıllar 
başkanlık görevini yürütmüştür. 

1.4. VEFATI VE AİLESİ

İshak Sunguroğlu, 5 Ekim 1976 tarihinde seksen sekiz yaşında vefat etmiştir. Naaşı Tevfikiye 
Camii’nde 7 Ekim 1976 Cuma Günü öğlen namazından sonra Feriköy’deki aile mezarlığına 
defnedilmiştir. 

EK 8: İshak Sunguroğlu’nun Vefat İlanı                EK 9: Seniye Sunguroğlu’nun Vefat İlanı
            (Milliyet, 07/10/1977, s.14)                                   (Milliyet, 05/04/1978, s.13)
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İshak Sunguroğlu İstanbul’da görev yaptığı yıllarda İstanbullu olan Vehbi Bey ve Düriye 
Hanım’ın kızları ve öğretmen olan Seniye Hanım ile evlenmiştir. Seniye Hanım, 4 Nisan 1978 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Naaşı Feriköy’deki aile mezarlığına defnedilmiştir26. Se-
niye Hanım ve İshak Bey’in evliliklerinden Ayten isminde bir kızı ve İmer isminde de bir oğlu 
olmuştur. 

İmer Bey, 1934 yılında İstanbul’da doğmuş, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul Şişli Terakki 
Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne girmiş ve 
Şubat 1958 döneminde bu fakülteden mezun olmuştur. İki yıl süreyle Almanya’da çalışıp, 
askerlik görevi için yurda dönmüştür. 1960/61 yıllarında askerlik görevini tamamlayıp, önce 
İstanbul ve Ankara’da şantiye şefliği, sonra da Yeşilköy Hava Harp Okulu İnşaatları kontrol 
teşkilatında kontrol mühendisi ve kontrol amiri görevlerinde bulunmuştur. 1965 yılında üni-
versiteye girmek gerekçesiyle Hava Harp Okulu’ndan istifa talebinde bulunarak, aynı yılın 
Ekim ayında asistan kadrosu açık bulunan İTÜ Mimarlık Fakültesinin, o günkü adı “II Yapı 
Bilgisi” olan kürsüsüne asistan adayı olarak girmiştir. Bir yıl sonra asaleti onaylanarak Dokto-
ra çalışmasına başlayıp, Temmuz 1972 tarihinde tezi Fakülteye teslim etmiş ve Şubat 1973 
tarihinde “Doktor” payesi almıştır. “Yapı Elemanları” ünitesinde öğretim üyesi olarak görev 
yapmıştır. Evli ve bir erkek çocuğu vardır. Sunguroğlu; 11 Aralık 1979 Doçentliğe atanmıştır. 
8 Ağustos 1991 tarihinde Profesörlüğe atanmıştır. 17 Temmuz 2000 tarihinde kendi isteği 
ile emekli olmuştur. İmer Bey, 26 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Naaşı 
Feriköy’deki aile mezarlığına defnedilmiştir. Gürsel Hanım ile evli olan İmer Bey’in bu evlilik-
ten Murat isminde bir oğlu bulunmaktadır.

             

EK 10: Prof. Dr. İmer Sunguroğlu (Yurdal Demirel Arşivi)

Ayten Hanım ise Metin Bey ile evlenmiştir. Bu evlilikten Banu ve Feride isminde iki kızları 
bulunmaktadır.

26  Milliyet, 05/04/1978, s. 13.
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2.  HARPUT YOLLARINDA
1.1. Kitabın Yazılma Süreci
İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında isimli dört ciltlik eserini yazmaya başlaması arkadaşı 
“Kesrikli Mevlüt Hoca”27 namıyla meşhur olan Mevlüt Özaydın’ın Elazığ’ın ve Anadolu’nun en 
uzun soluklu mahalli gazetelerinden olan Turan Gazetesi’nde 29 Mayıs 1944 tarihinde yayın-
lanan “Harput Yollarında”28 başlıklı yazısından etkilenerek yazmaya başlamıştır29. 

İshak Sunguroğlu Mevlüt Özaydın’ın yazısını okuduktan sonra onun etkisinde kalmış ve Ela-
zığ mahalli gazetelerine eski Harput’a dair duygu ve düşüncelerini hatırlarıyla dolu bilgiler 
yazılar göndermiştir. Bu yazıların ilgi görmesi üzerine Harput ile ilgili bol bol yazılar yazmaya 
ve derlemeler yapmaya başlamıştır. Bu amaçla doğduğu topraklara ziyaretlerde bulunmuş-
tur. ve bu ziyaretten sonra kitabını yazmaya hız vermiştir. Bu ziyaretleri onu çok etkilemiştir. 
Kendisi bu olayı kitabının birinci cildinin girişinde şöyle anlatmaktadır:

“1944 yılı mayısı.

Elâzığ’da çıkarı Turan gazetesinin bir nüshası elime geçmişti. Gazetenin belli başlı yazıların-
dan birisini, arkadaşım rahmetli Kesirikli Hoca Mevlût Uzaydın yazıyordu. Harput’u ziyaret 
etmiş, teessür ve intibalarını güzel kalemiyle bu gazetenin sahifelerine aksettirmişti.

Beni çok müteessir eden ve bana bütün çocukluk ve gençlik hayatımın hatıralarını gözleri-
min ününe seren bu yazıyı okurken doğrusu için için ağladım.

İşte (HARPUT YOLLARI) böyle elemli bir günün akşamında ve böyle hazin gözyaşları arasında 
doğdu.

İkinci günü, aynı his ve heyecanın tesiriyle Turan gazetesine, üstad Mevlût Özaydın’a hitaben 
aşağıda bulacağınız bir açık mektup yazıp gönderdim. Sonra da yazılarıma devam ettim. Ya-
zılarımın Elâzığ umumî efkârında iyi bir tepki uyandırdığını ve bilhassa bizim nesil arasında 
alâka ile takip edildiğini, aldığım bazı mektuplardan öğrenince (HARPUT YOLLARI)’nı daha 
şümullü bir şekilde takip ve yazmaya karar verdim.

Bu şekilde bir taraftan yazıyor, bir taraftan da derliyordum.

Nihayet 1948 Ağustos’u içerisinde, bu yollar için Elâzığ’a kadar gittim. Bu seyahatim yirmi 
gün kadar davam etti. Bu arada birkaç defa Harput’a da çıktım. İlk çıkışımda arabamız, 
Elâzığ-Harput arasındaki harap şoseden, saray virajlarından yavaş yavaş yukarıya doğru 
tırmanıyordu.

İçim sanki bir sevgiliye kavuşmanın his ve heyecanı ile doluydu. Yollar aynı yollar, köprüler 
aynı köprüler, tepeler, dağlar, bayırlar, dereler, ovalar, hepsi, hepsi de eski hallerini aynen mu-
hafaza ediyorlardı.

İşte yıllarca içerisinde okuduğum ve feyz aldığım İdadî mektebi... Evvelden yüzlerce genci içe-
risinde barındırıp onlara nur, hayat ve hareket sağlayan bu mektebin içerisinde, bahçesinde, 

27  Kesrikli Mevlüt Hoca hakkında geniş bilgi için bkz. Yurdal Demirel, Pulutlu Halil Efendi Hayatı ve Hâtıraları, Manas Yayıncı-
lık, Elazığ, 2006, s. 216-217.

28  Mevlüt Özaydın, “Harput Yollarında”, Turan Gazetesi, S. 1092, 29/05/1944.

29  İshak Sunguroğlu’nun Harput Yollarında adlı eserinin dışında 1974 yılında yayınladığı “Guatama Buddha ve İbrahim İbn-i 
Edhem” isimli bir kitap daha yazmıştır. Bu eserinde Buddha ve İbrahim Edhem hak larında biyografik bilgiler verilmekte 
ve İbrahim İbni Ethem’in bir hikâyesi anlatılmaktadır. Kendisinin ayrıca folklor araştırmaları ile ilgili olarak çeşitli mecmua 
ve gazetelerde yazılan çıkmıştır.
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tek bir insan göremedim ve sonra o geniş bahçede ağaç da kalmamış. Âdeta bozkır haline 
gelmiş! Yeşil renk nerede? Bu tebeddülü görünce teessürlerim gittikçe artıyordu.

Yel boğazındayız. Gözlerim, Yel boğazının karşısında, mamur bir bir Şehroz mahallesini, yo-
lun sağında, yüksek kayalar üzerinde kartallar yuvasını andıran Harput’un tarihî konaklarını 
ve bu arada bizim evi arıyordu.

O mamur ve şen mahalle şimdi kuru bir dağ parçası. Burada böyle mamur bir mahalle var 
mıydı, yok muydu diye düşünerek gözlerime inanamıyordum.

…

Dağ kapısında eskisi gibi neşe, hayat ve canlılıktan eser yok. Bir ölüm sensizliği bütün muhiti 
kaplamış...

…

O eski geniş, tertemiz caddeler, sokaklar taş yığınlarıyla dolu... Zaten insan yok ki!...

…

Ömrümde bu kadar hazin ve insanı çökertici bir ziyaret daha tasavvur edilemezdi.

Büyük dış avlunun bir kenarındayım. Etrafı tetkik ediyorum. Bu taş ve toprak yığınlarının 
arasında hâlâ yaşayan ve bir zamanlar dış avlumuzu süsleyen gül ağacına gözüm ilişiyor... 
Gülün yanma yaklaşıyorum: Bizim Tevrüzü gül!...

İşte şimdi bütün bir aile varlığından ve servetinden bana yegâne miras olarak kalan, bu tek 
gül ağacı!... Bu gül ağacı ki vaktiyle mevsiminde bembeyaz açar ve bahçemizi kokular içeri-
sinde bırakırdı.

Artık duramadım... Gayri i h t i ya r î  kendimi bıraktım... Hüngür hüngür ağlıyorum... Bir ta-
raftan da güz yaşlarımla ıslanan ellerimle bu gülün yapraklarını okşuyorum! Nasıl okşama-
yayım, zira şimdi bu gül ağacı benim anam, babam, kardeşlerim, bütün akrabalarım, hepsi 
hepsiydi!.. İşte bu gül ağacının önünde dakikalarca ağladım ağladım!

…

İşte bu Harput ziyaretinden sonradır ki; (HARPUT YOLLARI)’na daha ziyade hız verdim, şü-
mullendirdim ve tamamlamaya da hamd olsun muvaffak oldum.”30

Yukarıdaki satırlardan da anlaşılacağı üzere özellikle yıllar sonra Elazığ’a yaptığı ilk ziyarette 
Harput’a gidişi ve Harput’un şen şakrak halinden bir izin kalmamış olması onu çok etkile-
miştir. Bu durum üzerine o eski Harput’un tarihi önemini, coğrafyasını, kültürünü, yetiştir-
diklerini, musikisini  “bugünkü ve yarınki nesle anlatmak ve onlara birer örnek vermek gayesiyle 
kaleme” almıştır.  

“HARPUT YOLLARI; atalarımızın, babalarımızın din, ahlâk, seciye ve fazilet bakımından ka-
rakterlerinin ne kadar sağlam olduğunu... eskinin güzel âdet ve ananelerini... küçüğünde 
büyüğünde okuma zevk ve hevesinin nasıl yer tuttuğunu ve halkının bu yalan dünyayı hiçe 
sayarak daima neşe ve coşkunlukla nasıl yaşadıklarını, bu günkü ve yarınki nesle anlatmak 
ve onlara birer örnek vermek gayesiyle kaleme alındı.”31

 

30  İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.1, İstanbul, 1958, s. 1-7.

31  Sunguroğlu, a.g.e., C.1, s. 7-8.



536

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

EK 11: İshak Sunguroğlu Harput Yollarında Adlı Eserini Yazmaya Başlarken (Sunguroğlu, a.g.e., 
C.1, s. 8.)

 Kerim Sunguroğlu İshak Bey’in son yıllarını ve kitabın yazılma sürecini şöyle anlatmaktadır:

“Ömrünün ilk otuz altı yılını Harput’ta geçirildikten sonra, geriye kalan elli iki yılını ise, 
Harput’a uzaktan destek olmak, Harputlulara İstanbul’da kucak açarak yardım etmek ve 
Harput’un kaybolmaya başlayan zenginlikleri ni bizlere intikal ettirebilmek için Harput Yol-
larında isimli eserini yazarak geçirmiştir.

Kitabını yazmaya başladığı 1948 ve daha sonraki yıllarda Elazığ ve Har put’a beş-altı defa 
daha gelmiş, doğup büyüdüğü topraklara gözyaşları dam laya damlaya, Harput Yolları için 
malzeme toplamış, eski dostlarını ziyâret etmiş ve her seferinde gözleri nemli ve içi bir türlü 
gideremediği sıla hasreti nin ateşi ile yana yana İstanbul’a dönmüştür.

Bilhassa emekli olduğu 1954 yılından sonra hemen her gün onu evinin kütüphanesinde 
Harput’la ilgili çalışma yaparken görmek mümkündü. Evin de bulunmadığı zamanlarda ise, 
genellikle Harput’la ilgili belge ve bilgiler toplamak üzere muhtelif şehirlerdeki kütüphane-
lerde veya arşiv dairelerinde, yorulmadan bıkmadan saatlerce çalışmıştır.”32

1.2. Kitabın Konusu ve İçeriği

İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında isimli eserini yazma düşüncesi 1944 yılında başlamış ve 
1948 yılındaki Elazığ ziyaretinden sonra kitaba yoğunlaşmış ve dördüncü cildini yayınladığı 
1968 yılına kadar yirmi yılı aşkın bir süre devam etmiştir. 

Harput Yollarında isimli eser dört ciltten meydana gelmektedir. Eserin ilk cildi hakkında ge-

32  Kerim Sunguroğlu, “İshak Sunguroğlu ve “Harput Yollarında””, Tarih İçinde Harput, Fırat Üniversitesi Fırat Havzası Araştır-
ma Merkezi Yay., Elazığ, 1992, s. 155.
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niş bilgi ileride verilecektir. Yazar bu ciltte Harput ve çevresinin tarihini anlatmaktadır.

 İkinci cilt 552 sayfa olarak 1959 yılında yayınlanmış bulunmaktadır. Bu ciltte “Harput ve 
Elazığ’da kültür hareketleri” ele alınmış, Harput’taki özel ve resmî mektep ve medreseler, 
azınlıklara ait mektepler ve Amerikan Fırat Ko leji, Fransız Koleji, Alman Koleji gibi, yaban-
cı uyruklu şahıslar tarafından kurulup yönetilen ecnebi mektepler anlatıldıktan sonra, 
Harput’ta yetişen meşhur alim ve mutasavvıfların icazetli alimlerin, şairlerin, Harput’un sivil-
den örnekler sunulmuştur. Ayrıca bu ciltte 148 resim ve tablo bulunmak tadır.

Eserin üçüncü cildi 1961 yılında yayınlanmış olup 348 sayfadır ve Harput Folklorunu tanıtma 
gayesi güdülmüştür. Yazar, bu cildin önsözünde:

“Harput Folkoru deyip de geçmeyelim; bu Folklor, başta sesi ve sazı, oyunları, edebi hüviyeti, 
efsanevî masalları, bilmeceleri, deyim ve giyim, düğünler, Hicaz’a gidip gelmeler, Ramazanlar, 
Bayramlar, yaz bahçeleri, kış geceleri, kürsübaşı sohbetleri gibi âdet ve gelenekleri ile başlı ba-
şına bir ha zinedir. Bunları şimdi ayrı ayrı bölümlerde tebârüz ettirmeye çalışacağım..”33 diyor 
ve bölümler halinde Harput Musiki Folklorunu, Çeşitli oyunlarını, Edebiyat Folklorunu, Dil 
Folklorunu, Kıyafet ve giyim tarzını, genel olarak folkloru, İstanbul’da yapılan folklor gece-
lerini ve öğrenci yurtlarını anlat ıyor. Bu ciltte 110 kadar resim ile Harput ve yöresine ait 89 
bestenin nota ları da bulunmaktadır.

Harput Yollarında’nın dördüncü cildi için, 3.cildin devamıdır diyebiliriz. 1969 yılı nda yayın-
lanmıştır ve 355 sayfadır. Harput’ta evlenme ve düğünler bölümü ile başlamakta Harput’ta 
doğum ve ölümler, sünnet düğünleri, Ramazanlar, Bayramlar, Hicaza gidip gelmeler, yaz 
bahçelerine göçmeler, Kış ve kış gece leri, avcılık, cülûs ve velâdet merâsim ve şenlikleri, 
1908 Meşrutiyetinin Harput ve Elaziz’de ilam günlerine ait hatıralar anlatılmakta, göz değ-
mesi (nazar) ve Harputluların bu konudaki inançları belirtildikten sonra Harput’un meşhur 
delilleri tanıtılarak sona ermektedir. Kitapta ayrıca 125 resim yer almıştır.

Yazar, dört ciltten sonra, Harput ve yöresinde yaşamış veya yaşayan aile leri tanıtmak mak-
sadıyla hazırladığı, beşinci cildin yayını için çalışmalara başlamışsa da ömrü vefa etmediğin-
den eserin son cildi yayınlanamamıştır.

İkinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerin son kısımlarında “Harput Yolları nda” ile ilgili olarak çe-
şitli mecmua ve gazetelerde neşredilen yazılardan, yurt içinden ve yurt dışından gönderilen 
mektuplardan örnekler verilmiştir. 

1.3. Harput Yollarında 1. Cilt

Harput Yollarında’nın birinci cildi 1948-1958 yılları arasında on yıllık bir çalışmanın ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır. Yazar kitabına Haydar Duman’ın Harput hakkında yazmış olduğu;

HARPUT’A SESLENİŞ

O yıkık âbidelerden okunur her kederin,

Nerde âvâze-i tekbirle dolan kubbelerin?

Kal’e burcundan asırlar uyanırken sesine.

33  İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.3, İstanbul, 1961, s. 1.
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Biz unuttuk seni bir lâhzada nankörcesine..

Seslenir maziye hasretle bakıp yaşlı çınar,

Kayalardan süzülür gönlüme dem dem mayalar,

Evliya toprağı Harput, ulema meşheridir,

Seni takdirle gören gözleri öpsek yeridir.

şiiriyle başlamıştır.  Şiiri resimlerle eski Harput Şehri (s. V-XVI), Giriş (s.1-8), Şehrin Portresi (s.9-
14) ve Harput’un Coğrafi Durumu (s. 15-37) bölümleri takip etmiştir. 

Yazar kitabın hikâyesini ve şehri genel anlamda coğrafyasıyla tanıtımını yaptıktan sonra asıl 
tarih bölümüne geçiş yapmıştır. Yazar şehrin ilkçağlardan cumhuriyet dönemine kadar olan 
tarihi sürecini sırasıyla ;

Harput Tarihi Hakkında İlk Söz (s.37-41),  Harput Kelimesinin Orijini (s.42-48),  Harput ve 
Dolaylarındaki Eski Eserler (s.49-57),  Hurriler İdaresinde Harput (s.58-59),  Etiler İdaresinde 
Harput (s.60-61), Asûrlar İdaresinde Harput (s.62-63), Urartular İdaresinde Harput (s.64-67), 
Medler İdaresinde Harput (s.68-69), Persler İdaresinde Harput (s.70-71), Partlar İdaresinde 
Harput (s.72-73), Sâsâniler İdaresinde Harput (s.74-77), Selefküsler İdaresinde Harput (s.78), 
Ermeniler İdaresinde Harput (s.79-84), Roma ve Bizans Devirleri (s.85-90),  Suphane Kırallığı 
(s.91),  İlk İslâm Halifeleri Devrinde Harput (s.92) Emeviler Devrinde Harput (s.93), Abbasiler 
Devrinde Harput (s.94-95) Bölgeye Türk Akınları (s.96-101), Harputda Çubuk Emareti (s.102), 
Selçukiler Devrinde Harput (s.103-109), Artukoğulları Devrinde Harput ve Belek Sultan 
(s.110-116), Bölgeye Moğol Akınları (s.117-118), Dülkadiroğulları Devrinde Harput (s.119-
121), Akkoyunlular Devrinde Harput (s.122-131), Osmanlılar Devri ve Bunların Menşe’leri 
(s.132-133), Yavuz Sultan Selim Devri (s.134-138), Kanunî Sultan Süleyman Devri (s.139-142), 
IV. üncü Murad Devri (s.143-154), İki Buçuk Asırlık Perdeli Bir Devir (s.155-157), II. nci Sultan 
Abdülhamid Devri (s.158-162), V. inci Sultan Mehmed Reşad Devri (s.163-181), VI. ncı Meh-
med Vahdettin Devri (s.182-189) başlıkları altında ele almıştır.

EK 12: Harput Yollarında Adlı Eserin 1. Cildi 
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Yazar şehrin tarihi sürecinden sonra şehrin mahallelerini, nüfusunu sıhhat işlerini ve idarî 
cephesini;

Harput ve Elâzığın nüfusu (s.190-197), Harput - Elâzığ; vilâyetinin idarî cephesi: Yavuz Sultan 
Selim devrinden bu güne kadar (s.198-238), Harputun Mahalleleri (s.239-242), Askerî Durum 
(s.243-246), Harputun Kazaya Tahvili ve Kaymakamlar (s.247-252), Sıhhat İşleri ve İçtima-i 
Yardım (s.253-257) ve Lisan (s.258) başlıkları altında ele almıştır.

Yazar bu bölümden sonra şehirdeki kale, camii, medrese, mescit, türbe, zaviye ve 
ziyaretgâhlar, kiliseler, hamamlar ve çeşmeleri;

Harputun Tarihî Âbideleri (s.259-269), Harputun Camileri (s.270-309), Mescitler (s.310-321), 
Zaviye ve ziyaretgâhlar (s.322-342), Kiliseler (s.343-356), Hamamlar (s.357-366) ve Çeşmeler 
(s.367-376) başlıkları altında ele almıştır.

Yazar kitabın sonuna iki sayfalık yanlış-doğru cetveli eklemiştir.

Ayrıca bu ciltte Harput ve dolaylarına ait 161 resim, Harput mahallelerini gösteren bir kroki 
ve Harput-Elazığ bölgesini gösteren bir haritaya yer vermiştir.

1.4. Harput Yollarında’nın Önemi

Harput Yollarında yayınlandığı dönemde Elazığ’ın şehir tarihçiliği açısından en önemli kay-
nak olmuştur. Bu özelliğini Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünün kurulup akademik çalışma-
ların yoğunlaşmaya başlamasına kadar korumuştur. Her ne kadar tam bir akademik kitap 
olmasa da Harput ile ilgili akademik veya amatör olsun yapılan bütün çalışmalarda mutlaka 
başvurulması gereken bir kitap olma özelliğini korumaktadır. Bir başka deyişle Harput ismi 
anılınca ilk akla gelen kitap olma özelliğini taşımaktadır. 

Harput Yollarında’nın en önemli özelliklerinden biri Harput ile ilgili o güne kadar yazılmış 
bilgilerin ilk defa toplu bir şekilde bir araya getirilmiş olmasıdır. İshak Sunguroğlu’nun ese-
rini yazmasına kadar gelen sürede Harput ve çevresi ile ilgili sadece Nurettin Ardıçoğlu’nun 
bazı araştırma ve tetkiklerinin dışında önemli bir çalışma bulunmamaktaydı. Sunguroğlu, 
Ardıçoğlu’nun çalışmaları da dahil olmak üzere kendinden önce yazılmış kaynakları bir ara-
ya getirmeyi başarmıştır. 

“ “Harput Yollarında” adlı eser, elimize geçmeden evvel tarihe gömülmüş bu eski şehir hak-
kında malûmat edinebilmek için taştan taşa çarpılmak lâzımdı. Salnameler, .ansiklopediler, 
Tarih kitapları, nihayet bir kaç satır, en çok birkaç sahife ile bu bahsi kapatır geçer; Fakat 
defineler saklıyan bu zengin toprak, insanı daima bir sihirli kuyu gibi kendine çeker.

Ardıçoğlu’nun tetkiklerinden sonra, Sunguroğlunun eseri, büyük bir boşluğu dolduran ilk 
eserdir.”34

İshak Sunguroğlu eserini hazırlarken çeşitli arşiv malzemelerini, seyahatnameleri, daha 
önce yayınlanmış eserlerdeki Harput ile ilgili bölümleri, kitabeleri vb. birçok kaynağı eserin-
de kullanmıştır. Bunları kullanırken bu belgelerin soğuk bir malzeme ambarı halinde kalma-
masını sağlamış, bütün duygusu ve heyecanı ile bir şehrin hayatını anlatmıştır. Ord. Prof. Dr. 
Hilmi Ziya Ülken kitap hakkında kaleme aldığı “Terkedilmiş Bir Şehrin Hayatı” adlı yazısında bu 
durumu şöyle anlatmaktadır:

34  Fikret Memişoğlu, “Harput Yollarında”, Yeni Harput, S. 935, 6-7/08/1958.
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“Daha birinci cildi birçok resimler, haritalar ye klişelerle dop dolu aramıza katılan “Harput Yol-
ları” bundan sonraki ciltlerile birlikte memleket bölge araştırmalarında bü yük bir adım ola-
caktır. Fikri Hoca’nın “Antalya”sı, Uzunçarşılıoğlu’nun “Balıkesir”,i İ. H. Konyalı’nın “Alanya”sı, 
“Akşehir”i gibi eser lerle başlıyan bölge araştırmalarını türlü açılardan yapmak mümkündür:

1- Bir yerli veya yabancı bilim uzmanı bir bölgedeki belirli bir konuyu ele alarak fotoğraf ob-
jektifliği ile inceler. Bu bir coğrafya, arkeoloji veya sosyo loji monografisi olabilir. Fakat hiçbir 
zaman incelediği çevrenin halini, geç mişini yaşıyarak, duyarak anlatamaz.

2- Bir kısım bölge araştırmaları oranın yerli ve meraklı yazarları tarafından yapılır. Çoğu ken-
di ilinin sınırlarından çıkmamış olan bu yazarların samimî ve iyi niyetli eserleri, ister istemez, 
birçok eksiklerle dolu olacaktır. İshak Sunguroğlu’nun eseri bunlardan her iki grupa da gir-
mez. Çünkü o tam mânasile bir yerli yazar olmasına rağ men doğduğu şehirden çıkalı yarım 
yüzyıl olmuş ve bilgi ufkunu çok geniş letmiştir. Kitap birinci elden kaynak lara, arşiv belge-
lerine dayanmaktadır. Bununla birlikte esere asıl değerini veren yön bu belgelerin soğuk bir 
mal zeme anbarı halinde kalmaması, bütün duygusu ve heyecanı ile bir şehrin hayatını ak-
settirmesidir,

“Harput Yolları” kendi türünde az bulunur bir uzun mersiyedir. Öz Türkçede buna sagu veya 
ağıt deniyor. Sunguroğlu, içinde gençlik yıllarım geçir diği harabolmuş bir şehrin, hem de üç 
bin yıllık bir şehrin hâtıralarını canlandırırken Kaânî’nin Medayin man zumesi gibi bir mersiye 
hazırlamıştır. Bu tarzda Marcel Brion’un La Resurrection des Villes Mortes adlı bir eseri vardır 
ki Mezopotamya, Suriye, Mısır, İran, Eti, Çin, Hind, Orta Asya, Afrika ve Amerika’nın bütün yı-
kılmış, harabol muş eski şehirlerinden bahseder. Fakat soğuk arkeoloji malzemeciliğini aşmış 
olan bu eserde de, nihayet dünya me deniyeti ilgisi gibi soyut bir düşünce den öteye gidemi-
yor. Sunguroğlu’nun kitabı ise insanın kendi başına çöken, kendi yaşadığı, kendi duyduğu 
faciayı anlattığı için çok daha gerçek ve İnsanî dir. Yazar kitabına yıkılmış şehrinin harabeleri 
içinde döktüğü göz yaşları ile başlıyor. Eserde bol belge, resim, malzeme ve tarihî araştırmayı 
yoğuran ve onlardan bir Ağıt bütünü çıkaran bu gözyaşlarıdır. Burada hâtıralar, duygular, 
incelemeler birbirile çok iyi kaynaşmıştır. Kitap ilmî bakımdan şöyle bir sıra takibediyor: 1) 
Şehrin coğrafî tetkiki, 2) Tarihi, 3) İdarî ve mülkî tarihî, 4) Arkeolojik araştırma lar. Fakat bu so-
yut ve mantıkî sırada her satırın arasından daima yazarın kendi kişiliği ve bu açıdan görülen, 
yıkılmış şehrin bütün macerası yaşa maktadır.

“Harput Yolları”nı meydana geti ren sebep nedir? Doğa Anadolu’nun önemli merkezlerin-
den biri olan eski bir Ortaçağ şehrinin birdenbire yok oluşu. Yazar bunda birçoklarile birlikte 
bütün Harputluları, onların tasasızlık larını sorumlu görüyor. Şehirden ayrı geçen uzun yıllar 
sonra ilk dönüşünde karşılaştığı bu harabe görünüşü o kadar dokunuyor ki, ona ömrünün 
önemli bir kısmim verdiği bu eseri yazma kararını verdiriyor. Eski hâtıralarını canlandırarak 
şehri baştan araştırmağa başlıyor. Fotoğraflar çekiyor. Eski defterleri ve dosyalarım topluyor, 
eski aile dostları ile temasa giriyor, nihayet İlkçağ’dan başlıyarak bütün devirlerde. Harput’u 
arıyor. Başvekâlet Arşivi’nde, Seyahatname’lerde, Salname’lerde, coğrafya ve hâtırat kitapla-
rında, her yerde, Mecnun’un Leylâ’yı aradığı gibi Harput’u arıyor. Ve bu yorulmaz arayış ona 
bu değerli eseri kazandırıyor.”35

Sami N. Özerdim ise bu durumu şöyle anlatmaktadır:

“İshak Sunguroğlu’nun engin bir yurt sevgisiyle hazırladığı bu büyük eser, ken dine özgü bir 

35  Hilmi Ziya Ülken, “Terkedilmiş Bir Şehrin Hayatı”, Türk Dili, S.85, Ankara, 1958, s.45.
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canlılıkla doludur. Konu lar donmuş kalıplar içinde verilmemiştir. Harput’un her şeyi bu ki-
tapta, bugün yaşıyan insanlarıyla, yazarıyla birlikte so luk almaktadır. Yazar, yazılarda ve 
resim lerde bilimden hayata geçerken, doğduğu yere bağlılığını ve sevgisini özden, yadırgan-
mıyacak bir havaya bürüyerek katmış tır. “Harput Yollarında”, bölge incelemelerinde; geniş-
lik, incelik gibi erdemleriy le örnek sayılacaktır.”36 

Harput’taki kale, camiler, mescidler, türbeler, ziyaretgâhlar, kiliseler, hamamlar ve çeşmeler 
yani tarihi eserler ilk defa toplu bir şekilde Harput Yolları’nda adlı çalışmada toplanmıştır. 
Sunuguroğlu burada çocukluk dönemindeki bütün tarihi eserlerden bahsetmiştir. Bugün 
çoğu ayakta olmayan birçok tarihi eseri Sunguroğlu’nun verdiği bilgilerle öğrenmekteyiz. 
Sunguroğlu tarihi eserlerle ilgili bilgiler verirken mevcut olan bütün kitabelerin okunuşunu 
ve bazı eserlerin mimari çizimleri de vermektedir. Eser bu yönüyle Harput mimarisi üzerine 
çalışanlar için de temel kaynaklardan biri olma özelliğini taşımaktadır. 

“Son kısımlar Harput’un bina ve âbidelerine ayrılmıştır. Yazar, burada bir arkeolog gibi ça-
lışmaktadır. Eserleri teker teker görmüş, kitabelerini top lamış, eserlerin yapılışını aydınlatan 
tarihî kaynaklara başvurmuştur. Bu münasebetle Lehmann Haupt’un, H. F. Tozer’in eserle-
rine, Evliya Çelebi’ye, yine Başvekâlet Arşivlerine, Salname lere başvurduğunu görüyoruz. 
Kita belerin okunmasında kendisine yardım edenleri bol bol anıyor. Burada incelenen eserler 
Harput’un Süt kalesi, camileri, mescitleri, türbeleri, zaviye ve ziyaretgâhları, kiliseleri, ha-
mamları, çeşmeleridir. Şehirde hâlâ sağlam kal mış, yarı harap veya tamamen yıkılmış tarihî 
eser olarak her ne varsa kitapta yer almaktadır. Hazırlanması mümkün olanlarının plânları 
yapılmış, kitabeleri yazılmış, eski veya yeni resimleri kon muştur. Binalar hakkında yalnız bir 
hâtıratçı veya tarihçi gibi değil, bir arkeolog ve mimarlık tarihçisi gibi de açıklamalar yapıl-
mıştır. Burada da -eserin her tarafında olduğu gibi- en kuru ve objektif olması gereken yerler 
yazarın duyguları ve intibaları ile canlandırılmaktadır.”37

Her kitap gibi Harput Yollarında’da çeşitli hataları, eksiklikleri görmekteyiz38. Fakat bu eksik-
likler kitabın değerini düşürmemektedir. 

“Bu eseri okurken, bazı eksikler, fazlalar, yanlışlar buluyoruz; Fakat elimize bir beyaz kâğıt 
alıp bunları bir iki sayfada tesbit ve tashih etmek mümkündür. Kusurları tesbit etmek güç 
değil, kolay, hem de pek kolay; fakat güç olan bu büyük eseri yazıp sunabilmektedir. Seneler-
ce göz nuru dökerek, araştırmalar yaparak, bulup devşîrerek, böyle bir eser armağan etmek 
hem güç, hem hayırlı bir iştir. Bu eserin tenkidini yapacak olanların, gerçek bir mecburiyetleri 
vardır. Bundan daha hacimli, daha tasnifli bir eser hediye etmek mecburiyeti... Söz torbaya 

36 Sami N. Özerdim, “Kitaplar - Tenkit (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri -Nermin Abadan; Harput 
Yollarında-İshak Sunguroğlu; Felsefe Tarihi-Macit Gökberk)”, Türk Dili, S.125, Ankara, 1962, s. 329.

37  Ülken, a.g.m., s. 48-49.

38  Harput ve çevresi tarihi üzerinde oldukça zengin malzeme bulunan bu kitap, merhum yazarın amatörce bir ruhla, ka-
leme aldığı, Harput’a olan sevgisinden do ğan güzel bir eserdir. Fakat daha çok Harput’un XIX. ve XX. yüzyıldaki tarihi 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Harput’un ilk ve orta çağlardaki tarihi geniş bir şekilde anlatıldığı halde, Osmanlı devri üzerin-
de çok az durulmuştur. Bunda yazarın Osmanlı arşivlerinde rastladığı vesikaları yeterince değerlendirememiş olması rol 
oy namıştır. Eserin birinci cildinde yer alan XVI. ve XVII. yüzyıldaki Harput tarihine ait bahislerde bir kısım arşiv vesika-
larından istifade edilmeye çalışıldığı halde oldukça eksik ve yer yer yanlışlarla dolu sonuçlara ulaşılmıştır. Meselâ yazar 
TD 64’deld Harput Kanunnâmesi den bahsettiği ve fotokopisini verdiği halde, Tahrir Defteri’ndeki Harput Sancağı’na 
ait diğer verileri hiç kullanmadığı görülmektedir. Yine TD 998’i de gördüğü anlaşılan yazar onu III. Murad dönemine ait 
bir defter zannetmiş ve sadece defterde yer alan Haıput’taki mahalle isimlerini vermekle iktifa etmiştir. Öte yandan halk 
arasındaki bir takım efsaneleri ve rivayetleri de toplayan ya zar, bunları hiçbir tenkid süzgeçinden geçirmeden, gerçek-
miş gibi vererek birçok hataya düşmüştür Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 
1989, s.10.
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sığmaz, derler, eğer boş lâf değilse kitabe sığar. Biz bu mevzuda kıymetli hemşehrilerimizden 
daha kıymetli eserler vermeği temenni ederiz, amma bu yolda öncülük eden İshak Sungu-
roğlunu taktimen ve tekaddümen tebrik etmek vecibesindeyiz. Kaldı ki, çok samimi ve açık 
bir dille yazılan bu eseri, bizden sonrakiler, muhakkak bizden daha çok takdirle okuyacak 
ve müellifini saygıyle anacaklardır. Son sözümüz, Hoca Rahmi Ef. nin temennisinden ibaret 
olacaktır. 

Yad eyledikçe hep selefin nig-i namını

Senden de böyle bir kalacak yadigâra bak.”39  

Prof. Hilmi Ziya Ülken, eseri bölüm bölüm inceleyen uzun yazısına şu cümlelerle son vermiş-
tir:

“Harput Yolları’nın birinci cildi bize taptaze pek çok yeni bilgiler ve riyor. Bizi, samimi sıcak bir 
duygu dünyasına götürüyor. Anadolunun canlı hatıralarla, kahramanlıklarla dolu bir Orta-
çağ şehri, şövalyeler ve evliyâlar şehri havasını yaşatıyor. Bundan sonraki ciltleriyle tamam-
landığı zaman, Anadolu tarihinin bir ağıt anıtı olarak kalacaktır. Yorulmak bilmez yazarına 
Allah’tan kuvvet ve başarılar dilerim.”40

İshak Sunguroğlu ve Harput Yollarında isimli eseri araştırmacılar için Harput ismi anılınca 
ilk akla gelen isimlerdir. Ali Birinci, İshak Sunguroğlu ve onun gibi ömrünü memleketinin 
hizmetine hasreden ve gönül verdiği şehir için kitaplar, makaleler yazan, araştırmalar yapan 
kişileri şöyle tanıtmaktadır.

“Birçok şehirlerimizin ismi anıldığında, hemen ardından, ömrünü o şehrin hizmetine hasre-
den ve gönül verdiği şehir için kitaplar yazmış ve araştırmalar yapmış bulunan bir veya bir-
kaç evlâdının da ismi hâfızalarda doğar veya dudak lardan dökülüverir. 
Bu hususta rastgele birkaç örnek gösterecek olursak Amasya denince Abdîzâde Hüseyin 
Hüsameddin Yasar’ı, Antalya akla geldiğinde Süleyman Fikri Erten’i ve nihayet Harput ismi 
geçtiği zaman İshak Sunguroğlu’nu hatırlamamak mümkün değildir. Açıkça ifade etmek 
gerekirse yazmanın insana pek bir maddî kazanç sağlayamadığı bir iklimde, bilhassa yakın 
mazimizde bu gibi; memleket lerinin bir bakıma karasevdalı âşıkları çok kısır imkânlarıyla 
yaşadıkları vatan köşesinin mazisini aydınlatan ve netice itibariyle istikbâllerine ışık tutan 
vazge çemeyeceğimiz eserler ortaya koymuşlardır. Bu şehirlerimizin mazisine biraz eğildiği-
mizde eninde sonunda onların eserleriyle karşılaşır, onların katlandıkları külfetlerin nime-
tinden faydalanmak zorunda kalırız. Ölümleriyle birlikte fanîlik libaslarından soyundukları 
andan itibaren artık eserlerinin ciltlerine bürünen ve onlarda yaşayan bu insanlara olan bor-
cumuzu inkâr etsek bile ispat etmek müm kün değildir.”41

Sonsöz
İshak Sunguroğlu, 18 Mart 1888 tarihinde Harput’ta doğmuş, ilk tahsilini mahalle mektebin-
de yaptıktan sonra, Elazığ Askerî Rüşdiyesi ve Elâziz Mülkiye İdâdîsi’ni bitirmiştir. 1908-1917 
yılları arasında adlî ve mülkî hizmetlerde çeşitli memurluklarda bulunmuştur. Ek görev ola-
rak Harput Numune İbtidai mektebi resim ve beden terbiyesi öğretmenliği görevlerinde bu-

39  Memişoğlu, a.g.m., s. 2.

40  Ülken, a.g.m., s. 49.

41  Ali Birinci, “Tokat Tarihçisi Halis Turgut Cinlioğlu”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2-6 Temmuz 1986), 
Ankara, 1987, s.483.
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lunmuştur. 17 Kasım 1917 tarihinden 5 Ağustos 1931 tarhine kadar Elazığ ve İstanbul’da ti-
caretle uğraşmıştır. 7 Mart l935 tarihinden itibaren tekrar memur olarak çalışmaya başlamış 
ve İstanbul Belediyesi Darülaceze müessesesinde muhasebe ve dâhiliye memurluğu, Beşik-
taş evlendirme memurluğu görevlerinde bulunmuştur. 13 Temmuz l954 tarihinde emekliye 
ayrılmıştır. İshak Sunguroğlu, 5 Ekim 1976 tarihinde seksen sekiz yaşında İstanbul’da vefat 
etmiştir.

İshak Sunguroğlu, emekli olmadan önce 1944 yılında okuduğu bir gazete yazısından son-
ra Harput Yollarında isimli eserini yazma düşüncesi onda doğmuştur. 1948 yılındaki Elazığ 
ziyaretinden sonra tamamen yazacağı esere yoğunlaşmış ve dördüncü cildini yayınladığı 
1968 yılına kadar yirmi yılı aşkın bir süre bu çalışması devam etmiştir. 

Harput Yollarında isimli eser dört ciltten meydana gelmektedir. Eserin ilk cildi Harput ve çev-
resinin tarihini anlatmaktadır. İkinci ciltte Harput ve Elazığ’da kültür hareketleri ve bu coğraf-
yadan yetişen ilmî şahsiyetler, askerî şahsiyetler, bilim adamları ele alınmıştır. Üçüncü ciltte 
Harput kültürünün musiki ve halk oyunları kısmı ele alınmıştır. Dördüncü cildi için, 3.cildin 
devamıdır diyebiliriz. Bu ciltte Harput kültürünün düğün, ölüm, ramazanlar, bağ-bahçe kül-
türü, avcılık vb. gibi konular ele alınmıştır.

Harput Yollarında’nın birinci cildi 1948-1958 yılları arasında on yıllık bir çalışmanın ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır. Yazar kitabın hikâyesini ve şehri genel anlamda coğrafyasıyla tanıtı-
mını yaptıktan sonra şehrin tarihini ele almıştır. Bu kısımda şehrin ilkçağlardan cumhuriyet 
dönemine kadar olan tarihi sürecini, şehrin mahallelerini, nüfusunu sıhhat işlerini ve idarî 
cephesini, şehirdeki kale, camii, medrese, mescit, türbe, zaviye ve ziyaretgâhlar, kiliseler, ha-
mamlar ve çeşmeleri ayrıntılı olarak anlatmıştır. 

Harput Yollarında kitabının Harput ile ilgili o güne kadar yazılmış bilgilerin ilk defa toplu bir 
şekilde bir araya getirilmiş olması, Harput’taki kale, camiler, mescidler, türbeler, ziyeratgah-
lar, kiliseler, hamamlar ve çeşmeler yani tarihi eserlerin ilk defa toplu bir şekilde ele alınması, 
bugün çoğu ayakta olmayan birçok tarihi eser hakkında bilgi ve fotoğraflar içermesi kitabı 
Harput şehir tarihçiliğinin en önemli kaynaklarından biri olmasını sağlamıştır.  

Yazarının kitabı yazarken yalnız bir hâtıratçı veya tarihçi gibi değil, bir arkeolog ve mimarlık 
tarihçisi gibi ele alması da kitabı ilgi çekici hale getirmiştir. 

Harput Yollarında, Harput-Elazığ’ı anlatan emsâlsiz bir mensur şehrengizin tâ kendisidir. 
Harput’u her yönüyle ele alan ve özellikle 19. yüzyılı başta olmak üzere 20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde bu şehre dair bilgilerin tüm yönleriyle silinip git mekten ve kaybolmaktan kurtarmıştır. 

İshak Sunguroğlu, HARPUT YOLLARINDA isimli eseriyle; 

“mâzinin resmini, renklerle değilse de, kelime lerle yapmayı başarmıştır. Hiç şüphesiz ese-
ri mâziyi hâle, hâli de istikbâle bağla yacak ve kendi ismini de ebediyen yaşatabilecek 
muhteşem bir mısra-ı bercestedir.”42

42  Ali Birinci, “Çankırı Tarihçisi Hacı Hasan Üçok”, Müteferrika, S.15, İstanbul, 1999, s. 73.
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Tarihte Şehir ve Nehir İlişkisi

Eyyüp Azlal
Yazar, İ.Ü. Doktora öğrencisi

Su, antik zamanlardan günümüze kadar şehirleri, dolayısıyla medeniyetleri besledi. Eski 
Mısır’dan Gılgamış destanına, Hammurabi kanunlarından Fırat’a ağıt yakan Harranlı, Har-
putlu kadınlara, Şehnameden kutsal kitaplara kadar hayatımızın her alanına girdi ve günü-
müzde değeri eskiye oranla birkaç kat daha artmıştır. 

Antik medeniyetlerde ülkenin başlangıç noktaları hep nehirlerin kıyılarıdır, deltalardır. Dün-
ya üzerinde herhangi bir medeniyete beşiklik etmemiş sadece iki nehir bulunur. Bunlardan 
biri sadece çölden geçen Ürdün nehri, diğeri ise çok derin ve kapalı vadilerden geçerek ya-
şamı imkânsız kılan Amerika’daki Rio Grande’dir.

Giriş
Anadolu, Mısır ve Ortadoğu “Medeniyetler beşiği” veya “bereketli hilal” diye adlandırılırken 
efsaneleri ve destanları dâhil bütün bir coğrafya tarihi incelendiğinde buradaki nehirlerin 
Nil, Fırat ve Dicle’nin bölge insanları için olmazsa olmaz şartı olduğunu görmemek müm-
kün değildir. Ayrıca nehirler Ortadoğu’da yaşayan insanların antik zamanlardan günümüze 
inançlarını da şöyle veya böyle etkilemiştir. Sümer Mitolojisinde Nehir Tanrısı, Eski Mısır’ın su 
tanrısı bunlara iyi birer örnektir. 

İnsanlık devriminin en büyük aşamalarından biri olan Tarım Devrimi 10 bin yıl önce 
Mezopotamya’da Fırat ve Dicle nehirlerinde başladı. Bu durum daha sonra Çin’de sarı Irmak 
Mısır’da ise Nil ırmağı vadilerinde yerleşerek gelişimini sürdürdü.1 

Büyük şair ve mütefekkir Sezai Karakoç “Büyük nehirlerin kıyısından,  büyük şehirlerin or-
tasına bir tayf gibi inmekten bahsediyor. ” O, bu bahsinde aslında şunu söylüyor. Modern 
şehirler, modern insanlara içinden çıkılmaz, altından kalkılmaz büyük girdaplar bırakmıştır. 
Fabrika ve egzoz dumanları, akabinde korna sesleri, biz insanlara büyük bir kirlilik bırak-
mıştır. İşte şair, şehirlerin kapalı ve kirlenmiş havasına taze dağ havası getirmek için büyük 
nehirlerin kıyısına uğruyor.

Zamanımızda nehirlerin şehirlere kattığı anlamı şairane ifade etmekten başka çaremiz 
kalmamıştır. Çünkü insanoğlu şehir ve nehir birlikteliğini kıskandığı gibi çevreye de zarar 
vermektedir. Bu nedenle şehirlere dair geçmiş zaman hikâyelerinden bize hatıralar bırakan 
nehirlerden bahsedeceğiz. Ayrıca nehirlerin dilini çözmek için şairlerin lisanındaki sırrı arala-
yacağız. Onlar ki Kevser suyunu içer gibi nehirlerden kana kana su içmişler ve içmeye devam 
ederler.

Şehir ve şehir tarihi denilince akla gelen ilk isim olan yazar Turgut Cansever’dir. Onun şe-
hirler hakkında önemli bir tespiti var. “Şehir ve şehir imajı İslam kültürlerinde cennet tasav-

1  Latif Mutlu, Uygarlığın Durak Yerleri, İstanbul, 2006, s. 30.
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vurunun bir anlayışıdır.” Kadim uygarlıklardan günümüze insanoğlunun şehirleri nehirler 
kenarında kurmalarının sebebi bu değil mi. önemli bir Kadim zamanlarda insanlar kutsal 
kitabımız Kuran-ı Kerim’de anlatılan yerleşime göre evlerini, köşklerini, hamam ve imaretha-
neleri yapmışlar. Nasıl ki İrem bağlarını yapan zat ilahlık iddiasında bulunuş olsa da Kuran-ı 
Kerim’deki İrem Bağı tasavvur etmiştir. Kutsal kitabımızda altlarından ırmaklar akan köşk-
lerden bahsediliyorsa ehl-i dünya da cenneti hayal ederek kenarında nehirler akan evler, 
köşkler ve şehirler inşa etmişlerdir.

Kadim zamanlarda bir kil tablette insanoğlu yemin ederken “kötü söz söylemedim, adam öl-
dürmedim.”  dedikten sonra  “suları kirletmedim” diyor. (……)  Bu önemli bir meseledir bizce. 
Bu gün eko-sistemi bozmaya çalışan biz insanlar değil miyiz?  Biz de nehirlerden kana kana 
içelim. Ama Peygamber Efendimizin buyruğunu unutmadan “Kevser, cennetteki bir ırmağın 
adıdır.” Hadis-i şerifine mazhar olmak kaydıyla nehirleri kullanalım.  

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de cennetteki nehirlerden bahsedilir. “Orada  bozulmayan su 
ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme 
bal ırmakları vardır. Ayrıca onlar için orada, her çeşit meyveden ile Rableri tarafından 
bir mağfiret vardır...”(Muhammed, 47/15).  anlatılan ayetlere göre nehirleri düşlemeliyiz.     

Bazı kadim şehirlerin neden bir nehir kenarına kurulduğuna dair ünlemler taşısak da şu so-
ruyu sormaktan ileri gidemiyoruz. Dünyamıza cennetten akan nehirler var mı? Bunu düşü-
nelim biraz. Meselâ, Bediüzzaman Said-i Nursi bu konuda tefekkür eder. Sözler adlı eserinde 
Bakara Sûresinin 74. âyetinin bir parçası olan “Öyle taşlar vardır, bağırlarından nehirler çağ-
lar” meâlindeki cümleyi açıklar ve Dicle, Nil ve Fırat gibi nehirlere dikkat çektikten sonra, 
“Şu üç nehrin menbaları Cennettendir” hadisini kaydeder. Başta Sahih-i Müslim olmak üzere 
hadis kitaplarının çoğunda da Cennetten gelen nehirleri üç değil dört olarak zikreder. Bu 
hadisin meâli şöyledir: “Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir.” (A. Bin Hanbel 
Müsned c.2 s.289) 

Şimdi bu bilgileri zikreden âlimler özellikle Fırat nehriyle ilgili bir hadisten daha bahseder ki 
bu hadis de çok ilginçtir. “Yakında Fırat nehri altından bir dağ (ya da hazine ) açığa çıkacak. 
Kim onu görür veya ona şahit olursa ondan bir şey almasın. İnsanlar bunu duyunca oraya 
hücum edecekler. Orada büyük bir kavga, kargaşa ve savaş çıkacak. Ve orada insanların onda 
dokuzu veya yüzde doksan dokuzu öldürülecek.” Büyük Hadis âlimi Buhari bu Hadisi  “Fiten 
Hadisler” içinde zikrediyor. Bunu da  “ateşin ortaya çıkışı” babında ele alıyor. 

Yaklaşık on yıl önce “Efsane Nehir Fırat” kitabımı hazırlarken bu konuya eğilmiş ve detaylı 
bilgi toplamıştım. Ama o günlerde böyle bölgesel ve geniş çapta bir savaş olmadığından bu 
bilgileri net olarak algılayamamıştım. Şimdi kimin kimle ne adına savaştığını bilmediği bir 
duruma sürüklenen bir savaş var. Hadisin meramı net olarak anlaşılmaya başlandı sanırım. 
Ama Fırat’ın suyu daha kurumadı.  (Eyyüp Azlal. Şehir ve Nehir. Milat Gazetesi)

Yine Batılı bir araştırmacı Eski Ahitteki Cennet bahçesinin Basra Körfezinde değil Sinop ile 
Ağrı Dağı arasındaki bölgede olduğunu söylüyor. (Dr. Michael Sander). Araştırmacı Sanders, 
cenneti ülkemize bağışlamakla kalmamış Nuh Tufanının da bu bölgede yaşandığını Babil 
kulelerinin de Türkiye’de olduğunu iddia etmiştir. Onun iddiasında Cennetten çıktığı farz 
edilen nehirlerin kaynağı Ağrı Dağı civarı ve oradan yani bahsettiği Cennetten çıkan nehirler 
ise Fırat, Dicle, Karasu ve Murat nehirleridir.

Buradan yola çıkarak nehirlerin azametleriyle şehirlere kattığı anlamdan bahsedebiliriz. 
Nehirler, şehirlere giydirilmiş bir gelinlik tacıdır adeta. Nehirler içinden aktığı bütün şehir-
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leri kültürleri, edebiyatları sanat ve yaşama alanlarını aynı tutar. Mesela antik medeniyet 
Mezopotamya’nın güney şehirlerinde siyah taşa daha doğrusu taşa rastlanmazken Fırat ve 
Dicle nehirlerinden yukarı bölgelerden sallarla taşınan taşlar Fırat tarafında Rakka; Dicle tara-
fında ise Musul ve Bağdat’a kadar taşınır ve oradaki yapıların taşlarını oluşturuyordu. Bu yüz-
den mimarî yapı kuzeyden güneye nehir kıyısındaki şehirlerde hep bir birine benzemiştir.2 

Nehirler şehirleri şekle sokar. Etrafında dolandırır. Dahası şehirler nehirlerin etrafında dalla-
nırdı. Tarihin ilk devletlerinden olan Sümerler Fırat nehrinden kanallar akıtarak tarımda sula-
ma alanları geliştirmiştir. Ve yağmur bekleyen tarlalara su götürmüştür. Bu gün mazisinden 
eserler kalan Harran şehri böyle idi. O dönemde sulama kanalları aynı zamanda oraya mede-
niyet de getirmişti. Tarih’in ilk üniversitesi ve orada ilimle iştigal eden âlimlerden geçilmezdi. 

Büyük düşünür İbn-i Haldun’u tahattur ederek “Büyük medeniyetler hep su kenarında kuru-
lur.”  tezimizi şöyle sürdürmek isteğindeyiz.

Tarihte çoğu büyük medeniyet, yerleşimleri su kenarlarında ya da buralara yakın yerlere 
yapmıştır. Bunun nedeni şu: Canlı için hayatın başlangıcını su teşkil eder. Geçmişe dönüp 
baktığımızda da dünya üzerinde yer almış ilk medeniyetlerin hemen hemen hepsi su kena-
rında, suya yakın yerlerde yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Büyük uygarlıkların bu duruma gel-
mesindeki en büyük faktör de su kenarına kurulmuş olmalarıdır. Su kenarlarında yaşamanın 
pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemli olanı elbette ki içme suyunun 
sağlanmasıdır. Su kaynaklarına yakın yerlerde bulunmak bu suya kolay ve çabuk erişebilmek 
demekti. Bu sebepten dolayı insanlar suya ulaşmak için günlerce yolu yürümek zorunda 
kalmayacaktı. Su Kenarına kurulan devletlerin diğer büyük avantajı da tarım alanında ol-
muştur. Suya kolay ulaşabildiklerinden dolayı tarım alanında gelişim göstermeleri ve tarım 
yapmaları da bir o kadar kolay olmuştur. Ayrıca su kenarına kurulmuş olan uygarlıklar dış 
tehditlere karşı da kendi güvenliklerini sağlamış olurlar. Çünkü su kenarında yer alan bir 
uygarlığın düz bir alanda kurulan uygarlıklar kadar kolayca saldırıya uğramaları mümkün 
değildir. (Hasankeyf ve Dicle Nehri) 

Suyun yerleşim birimleriyle macerasına bir bakalım. Tarihte ilk şehirlerden Mekke çöllük bir 
yerdi. Bu şehri ihya eden bir su kaynağı var. Bu kaynak Zemzem suyudur. Peygamberlerin 
atası Hz. İbrahim’in hanımı Hacer’i ve oğlu Hz. İsmail’i bıraktığı mevkidedir Zemzem. Hz. 
Hacer’in oğlu İsmail’e su bulma ümidiyle Safa ve Merve tepeleri arasındaki samimi arayışın 
karşılığında ilahi bir lütufla yeryüzüne çıkmış olsa da Zemzemin dünya gözü ile bulunama-
yan kaynağı, modern bilimin dikkatini çekmeye devam ediyor. 

Hz. Hacer, su boşa akmasın diye gölet yapıp orayı muhafaza etmiştir. Bir yandan da avuç-
larıyla kırbasına doldurmuştur. Bir hadis-i şerifte Allah’ın resulü Hz. Muhammed şöyle an-
latıyordu. “Allah (c.c), İsmail (a.s) annesi Hz. Hacer’e rahmet eylesin. Eğer o Zemzem’i kendi 
haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı. Muhakkak ki Zemzem akan bir kaynak olurdu.” 
(Buhari, Enbiya 9)

Hz. Hacer’in suyu bulmasından sonra Mekke vadisinde geçen Cürhumîlerden bir gurup va-
dinin üstünde bir kuş görürler. Bu kuşun ancak su olan yerlerde uçtuğunu bilen aşiret bil-
geleri “daha önce bu vadide bir su kaynağı yoktu. Acaba yeni bir su kaynağı mı bulundu?”  
diye içlerinden birisini kontrol etmek için göndermişlerdi. Cürhumîler, suyun çıktığını haber 
alınca gelip subaşına yerleşmek içi Hz. Hacer’den izin istemişlerdi. Hz Hacer, sudan bir hak 

2  Eyyüp Azlal, Efsane Nehir Fırat, İstanbul, 2007, s. 36-37.
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iddia etmemek şartıyla onlara izin vermişti. Böylece kabilenin yerleşimiyle orası ilk yerleşim 
yerlerinden biri olarak gelişmeye başlamıştır. 

Bir masalda nehri şehirle şöyle ilişkilendirmiş yazarımız. “Bir varmış, bir yokmuş. Kafdağı’nda 
çok güzel bir şehir; bu şehirde her yeri dolaşan bir nehir varmış. Bu nehir, sabah erkenden 
yola çıkar, şarıl şarıl akar. Nerede bir masal duysa hayran hayran dinlermiş. Şehir şehir gezen 
nehir, önce kendini tanıtmış, sonra da masalını anlatmış. Masalları dinleyen nehir, şırıl şırıl 
akarken bir gün yazarımızla karşılaşmasın mı? (Şehir Şehir Gezen Nehir, Bestami Yazgan)

Biz, bu tebliğimizde Dicle gibi Fırat’tan, Seyhan’dan, Kızılırmak’tan, Yeşilırmak’tan ve 
Munzur’dan birazcık olsa bahsedeceğiz. Eğer bir kaya parçasının bile canı olduğuna iman 
etmişsek şehre yolu düşmüş nehirlerin acıklı hikâyesiyle pekâlâ dertlenebiliriz. 

Kızılırmak ile başlayalım. Kızıldağ’dan çıkıp tam tamına on şehir gezip Bafra Burnundan 
Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’a sorabilseydik, “En keyifli hangi şehirde akarsın?” diye. İh-
timal “Avanos” derdi. Yeşilden, sudan mürekkep bu manzaranın Orta Anadolu’da gölgeye 
hasret bir bozkırın ortasında durduğunu da hatırlarsak, Kızılırmak’ın sadece ilçe halkı için 
değil o civarda yaşayan herkes için nasıl bir vahaya dönüştüğünü anlayabiliriz.

Yeşilırmak denilince akla ilk olarak Amasya şehri gelir. Bu şehir bir yönden içinden nehir ge-
çen şehirlerden ayrılır. Şehrin bütün tarihi nehrin iki yakasında sıralıdır. Irmağı bir görüp bir 
kaybederek; ama ondan gelen rüzgârı hep hissedersiniz. Nehrin kıyısında yürürken bir yanı-
mızda Harşena Kalesi, kral kaya mezarları, konaklar; diğer yandan II. Beyazıt külliyesi, Bimar-
hane, irili ufaklı camiler ve hamamlar uzanır. Başka hangi şehirde bir kordon boyu gezintisi 
sizi maziyle bunca sarıp sarmalayabilir?

Mısır’a hayat veren Nil nehrine gelirsek şunları söyleyebiliriz. Nil, her yıl aynı tarihlerde hazi-
rana doğru canlanır. Etiopya’nın yüksek dağlarında karlar erimeye başlar ve ayrıca Ekvator’a 
yağan şiddetli yağmurlar Nil’in sularının kabarmasına ve taşmasına yol açar. İlk taşıma gün-
lerinde güzel mavi rengi kaybolur. İçilmeyen su yeşil bir renk alır. Yeşil Nil birkaç gün sonra 
kırmızı kan akmaya başlar. Dağlık ve volkanik araziden sürüklenip gelen bu kırmızı su serin-
dir ve içilebilir. Ağustos ve Eylül aylarında nehrin yükselmesi tamamlanır, kasım ayında sular 
azalarak yatağına girer. Suların çekildiği yerlerde ortaya çıkan siyah topraklar hemen ekilir. 
Dört ay sonra zahmetsizce ürün hasat edilir. İlkbaharda ülkenin her yanı ürünlerle doludur. 
Bulutsuz ve güneşli günler insanlara mutluluk verir. Nil’in taştığı, ekin alanlarını sular altında 
bıraktığı dönemlerde geçici olarak işsiz kalan köylüler inşaat işlerinde çalıştırılıyorlardı. Bü-
yük mabetler ve piramitler bu arada inşa edilirdi. 

Nil’in şehirle hikâyesi bölgenin en büyük şehri Kahire ile başlar. Hz. Ömer döneminde Mısır 
fethedilmişti. Müslümanlar Kahire’nin fethi sırasında buranın ilkel ve trajik bir âdetiyle karşı-
laştılar. Bu âdete göre Haziran ayını on iki gece geçince, bakire bir kızı güzelce süsleyip giy-
dirilir. Sonra törenle bu kız Nil nehrine atılırdı. Böyle yapılınca güya Nil nehri taşıp, çevresini 
suluyormuş. Bu durum bir mektupla halifeye bildirdi. Hz. Ömer de bir mektupla birlikte neh-
re atılması içi bir pusula da gönderir.  Pusulada şöyle yazılıyordu: “Allah’ın kulu ve müminlerin 
emiri Ömer’den Mısır Nil’ine. Eğer sen kendiliğinden akmakta idiysen, şimdi de akmayıver! Fakat 
bir ve kudret sahibi Allah’ın emriyle akıyor idiysen, Allah u Tealâ’dan dileriz ki, seni akıtıp taşırsın.”  
Hz. Ömer’in gönderdiği mektubun içindeki pusula Mısır Valisi Hz. Amr tarafından Nil nehrine 
atılmış, genç kız yerine de bir tahta heykel nehre atılmıştır. Ve bir sabah nehrin yedi-sekiz 
metre kadar yükselerek taştığı müşahede edilmiştir. O günden sonra Nil’in bu hareketi, gü-
nümüze dek sürüp gelmiştir.
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Bazen nehirler de nehirler de şehirler gibi tarihin güçlü bir aktörü olur. D. Mehmet Doğan, 
Türk Kimliğinin Coğrafyaları adlı kitabında Amuderya nam-ı diğer Ceyhun nehrinden bahse-
der ki bu nehir 1576’da Hazar denizine akmaktan vazgeçer. Onun yerine Aral gölüne yönelir. 
Amuderya’nın karar değiştirmesi sonucunda tarihî Ürgenç şehrinin sonu olur. Böylece Hive 
şehri önem kazanır.3 

Tarihte Kerbela şehrinin önemi Hz. Hüseyin’in türbesinin orada bulunmasıyla olmuştur. Yine 
bu türbeden ve tarihî hatıradan dolayı Kanunî Sultan Süleyman Bağdat fethi sırasında oraya 
Fırat nehrinden bir kanal açmıştır. Söylentiye göre büyük şair Fuzuli padişah ile bir görüşme-
sinde Fırat suyundan Kerbela’ya bir ark açılmasını rica etmiş ve onun isteği kabul görmüştür. 
Önceleri bu su arkına Fuzuli arkı denilmiş ama daha sonra Hüseyniye cedveli adını taşımak-
tadır.  

Bu gün İslâm tarihi ile birlikte kurulan şehirler nehirlere uzak bir yere kurulsa bile oraya 
Kerbela’daki Hüseyniye kanalı gibi su kanalları açılmıştır. Basra şehri böyledir. Irak’ın güne-
yinde bulunan bu şehrinin mevkii ve planı bizzat Hz. Ömer (ra.) tespit edilmiş ve 10 mil 
mesafedeki Dicle Nehri’nden şehre kanal açılmıştır.  

Tahran şehri böyledir ki Tahran da bu kanallarda ki su büyük caddelerin her iki tarafında aç-
tırılan arklara akıtılır. Ve cadde boyunca bu arklar da akar. Böyle caddelere Hıyaban deniliyor 
ki Tahran da Hıyaban adlı bir cadde de vardır. 

Urfa şehrinde de böyle bir su kanalı vardır. Urfa’da Kahriz suyu şehre yer altı kanalları ile 
ulaşır. Daha sonra şehrin Hasan Padişah Camii, Gümrük Han’ından Tabakhaneye, oradan da 
Bey kapısı ve Paşabağını sulayarak şehirden ayrılır.

 Sonuç: 

Bu gün dünyanın ve insanların en büyük yedi ana sorunu 

1.Açlık ve yoksulluk

2.Ekolojik dengenin tahrip edilmesi 

3.Orman Yangınları

4. Çölleşme 

5.Çevre Kirliliği

6. Orman Yangınları

7.Çarpık Şehirleşme 

Şimdi meseleyi İslâm medeniyetine göre yorumlarsak şu sonuçlara varabiliriz. Su kaynak-
larının bilinçli kullanılması ekolojik dengeyi muhafaza edecektir. Ekolojik denge muhafaza 
edilirse çevre kirliliği oluşmayacak, Çölleşme oluşmayacak, ardından tarım alanları koruna-
cak ve tarım alanlarında elde edilecek ürünler sayesinde insanlar ne aç kalacak ne de yoksul.  

Mısır piramitlerinde ölünün yanı başında bulunan “Ölü Kitabında” Tanrıya hesap verilen he-
sapta “Çalmadım, adam öldürmedim, kimseyi aldatmadım” Gibi dizelerin yanı sıra “Suları kir-
letmedim.” Sözü günümüzde çoğu kişinin iç rahatlığı ile bir söz olarak dikkati çekmektedir.4 
Amacımız su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı önlemektir.

Büyük düşünür ve sosyoloji ilminin kurucusu İbn-i Haldun, ünlü “Mukkaddime” eserinde şe-

3  D. Mehmet Doğan, Türk Kimliğinin Coğrafyaları, Yazar Yayınları Ankara s. 76

4  Eyyüp Azlal, Efsane Nehir Fırat, İstanbul. 2007, s. 34.



550

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

hirlerin kurulmasına dikkat çeker. Savunmaya elverişli, temiz havalı, bol sulu mera ve tarım 
alanlarına yakın yerlerin seçilmesi gerektiğini düşünür ki havasız ve rüzgâra açık olmayan 
yerlerde hastalıkların baş göstereceğini söylemektedir. 5

 Son söz, nehirlere ve nehirlerden Fırat’a seslenerek bize geldiğin cenneti anlat diyoruz.
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Tarih Perspektifinde Şanlıurfa’da 
Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkisi

Av. M. Lamih Çelik

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Teftiş Kurulu Başkanı

GİRİŞ

Şanlıurfa, medeniyetlerin, inançların ve insanlığın ortak değerlerinin ortaya çıktığı ve geliş-
tiği en önemli merkezlerden birisidir. Şanlıurfa, çeşitli (coğrafik-stratejik) etkenlerden dolayı 
üzerinde birçok bağımsız devlet ve beyliklerin kurulduğu, değişik kültürlerin hayat buldu-
ğu bir yerleşim yeri olup, aynı zamanda, en eski medeniyet merkezlerindendir.1 İpekyolu 
üzerinde ve yerleşmeye elverişli doğal şartlara sahip olan Urfa, tarih boyunca Anadolu ve 
Mezopotamya’nın eski medeniyet merkezlerinden biri olmuş, istilaya açık coğrafik konu-
mundan dolayı birçok hâkimiyet savaşına sahne olmuş, Pers, Helen, Roma, Bizans, Arap ve 
Türk egemenliklerinden dolayı çok zengin bir kültürel biçimlenme taşımıştır.2 

Şanlıurfa merkez Örencik köyü içerisinde yer alan Göbeklitepe’de yapılan kazılarda Neoli-
tik dönemin Akeramik devresine ait dünyanın en eski heykel atölyesine rastlanmıştır. Kazı-
larda günümüzden 11.500 yıl öncesine ait tapınaklar gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Şanlıurfa, arkeoloji literatüründe “Bereketli Hilal” olarak bilinen Yukarı Mezopotamya’nın 
en eski yerleşim birimlerinden biridir ve bölgenin orta Fırat havzasında yer almaktadır. Şan-
lıurfa, M. Ö. 8 bin dolaylarında ilk tarımın yapıldığı ve yerleşik hayata geçtiği bölgede yer 
almaktadır.3

Urfa, çeşitli devletlerin kurulduğu, yıkıldığı, savaşların olduğu, barışlara tanık olmuş bir hav-
zadadır. Bu sebeple her iktidarın getirdiği yönetim şeklinden etkilenmiştir. Bu çalışmamızda 
tarihi tecrübeler açısından bu kadar zengin olan Urfa’nın “Belediye” sürecini, Mart 2014 dö-
neminde ‘Büyükşehir Belediyesi’ statüsüne kavuşturulduğu dönemi de kapsayacak şekil-
de, ele almaya çalışacağız. 

1. Urfa’nın Tarihi Önemi 

Çeşitli kaynaklarda4 ve halk arasında Musevi, Hristiyan ve İslâm peygamberlerinin atası olan 
Hz. İbrahim’in Şanlıurfa’da doğduğuna, Lut peygamberin, amcası Hz. İbrahim’in ateşe atıl-

1  Yıldız, Selami (2009). Peygamberler Diyarı Urfa, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 1

2  Akkoyunlu, Zahide (1989). Geleneksel Urfa Evlerinin Mimari Özellikleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.1.

3  Çapar, Selim (2015) “Osmanlı Taşra Yönetiminin Evrim,i http://www. tid. web. tr/ortak_icerik/tid. web/145/11-%20
Selim%20%C3%A7apar. pdf Erişim Tarihi:2 Ocak 2015, s. 1.

4  Oymak, Mehmet (2012) Hazreti İbrahim Halilullah (a.s.) Hazreti Eyüp (a.s.) ve Peygamberler Şehri Urfa, kendi yayını, 
Şanlıurfa.



552

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

dığını gördüğüne ve bu sebeple Şanlıurfa’dan ayrıldığına, İbrahim peygamberin torunu ve 
İsrailoğullarının atası Yakup peygamberin bir dönem Harran’da bulunduğuna, Hz. Eyyüp’ün 
Şanlıurfa’da hastalık çektiğine ve burada vefat ettiğine, Hz. Elyasa’nın Eyyüp peygamberi 
görmeye geldiğine, ancak göremeden burada öldüğüne, Hz. Şuayp’in Harran’a 37 km mesa-
fede yaşadığına, Hz. Musa’nın Soğmatar’da Şuayp Peygamberle buluştuğuna inanılmaktadır. 
Ayrıca birçok kaynağa göre; Hz. İsa, Şanlıurfa’yı kutsadığına dair mektubunu ve yüzünü sil-
diği mendile çıkan mucizevî portresini (Hagion Mandilion) Şanlıurfa kralı Abgar Ukkama’ya 
göndermiştir. Bütün bunlardan dolayı Şanlıurfa “Peygamberler Şehri” ve “Kutsanan Şehir” 
adlarıyla tanınmaktadır.5 

Bugün, dünya nüfusunun yarıdan fazlasının mensubu bulunduğu üç büyük dinin ortak atası 
olan Hz. İbrahim’in doğduğu, yaşadığı ve en önemli mesajını verdiği yer burasıdır. Yine bu 
dinlerce peygamberler silsilesinin önemli halkaları olarak görülen, Hz. Eyyüp, Hz. Şuayb. Hz. 
Musa gibi büyük peygamberlerin burada yaşamış olması dinler tarihinde Şanlıurfa’yı özel 
ve ayrıcalıklı kılmaktadır. Tarih boyunca sürekli ‘Peygamberler Şehri’ olarak dinî yönü öne 
çıkmıştır. Arkeolojik bulgular, kırk yıl öncesine kadar dünyanın en eski tapınağının (M. Ö. 
5000) Malta’da olduğunu gösteriyordu. Ancak 1997’de Göbekli Tepe’de yapılan kazılarda 
elde edilen bulgular, insanlığın en eski tapınaklarından birinin Şanlıurfa’da 11. 500 yıl önce 
inşa edildiğini gösterdi. 

Şanlıurfa da hüküm süren Orshone Krallığı da Hristiyanlık açısından büyük önem taşımak-
tadır. Orshone krallarından Abgar Ukomo’nun, Hristiyanlığı resmî din olarak kabul eden ilk 
kral olduğu bilinmektedir. Bu hükümdarın Hz. İsa’yı, dinini yaymak üzere Şanlıurfa’ya davet 
etmesi, İsa Peygamberin de yüzünü sildiği ve resminin çıktığı mendil ile birlikte Şanlıurfa’yı 
kutsadığına dair mektubu göndermesi, ilin “Blessed City-Kutsanmış Şehir” olarak anılmasına 
neden olmaktadır.6 Sümer, Akad, Huri-Mitanni, Hitit, Arami, Asur, Keldani, Med ve pers uy-
garlıklarının egemenliğinde kalan Şanlıurfa, Büyük İskender istilasıyla birlikte Helen kültürü 
ile tanışmış, daha sonra Seleukoslar, Edessa Krallığı ve Roma İmparatorluğu arasında el de-
ğiştirmiştir. Hz. Ömer zamanında Arap topraklarına katılan Şanlıurfa, sırasıyla Büyük Selçuk-
lu, Latin Haçlı Kontluğu, Zengiler, Eyyubi Devleti ve İlhanlıların yönetiminde kalmıştır. 1517 
yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılan Şanlıurfa, Birinci Dünya 
Savaşından sonra İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Fransızlara devredilmiştir.7 Cumhuri-
yetin ilanından sonra 1924 yılında vilayet haline getirilen şehir, tarihte birçok isim ve sıfat 
almıştır. Evliya Çelebi’nin “’Nazargah-ı İbrahim” dediği Urfa8  Araplar tarafından “Ruha” olarak 
anılmaktadır. Urfa suyu bol bir şehir olduğundan ismi hep su ile özdeşleşmiştir. Bir dönem 
adı “Coşkun Irmaklar Şehri” veya “Balıklar Şehri” anlamına gelen “Kaleriu” olarak anılmıştır. 
Süryaniler ise Orhoy olarak isimlendirmişlerdir. Büyük İskender, şehri fethettikten sonra şeh-
rin adını Makedonya’da doğduğu kasabanın adı olan “Edessa” olarak değiştirmiştir.  9, 10.Son 
olarak Kurtuluş savaşında gösterilen kahramanlıktan dolayı, TBMM tarafından, 1984 yılında 

5  Anonim, (2003) Şanlıurfa İli Gelişme Planı Envanter Çalışması, GAP BKİ, Ankara, s. 227.

6  Anonim, (2003) Şanlıurfa İli Gelişme Planı Envanter Çalışması, GAP BKİ, Ankara, s. 224.

7  Anonim, (2003) Şanlıurfa İli Gelişme Planı Envanter Çalışması, GAP BKİ, Ankara, s. 226.

8  Kurtoğlu, Mehmet (2012) Evliya Çelebi’nin İzinde İbrahim’in Nazargahı Urfa. Bengü yayınları, Ankara, s. 7.

9  Açanal, Hasan (1997) Urfa Tarihi, Şurkav Yayınları, Ankara, s. 3.

10  Kurtoğlu, Mehmet (2012) Evliya Çelebi’nin İzinde İbrahim’in Nazargahı Urfa. Bengü yayınları, Ankara, s. 36.
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“Şanlıurfa” olarak değiştirilmiştir.11 

Günümüzde tarihi yapılar ve çevreler12 bir yandan geçmişi anımsattıkları veya evrensel ve 
ulusal kültürel kimliği tanımladıkları için, bir yandan da estetik boyutlarıyla insan yaşamını 
görsel, duygusal ve zihinsel olarak zenginleştirdikleri ve daha yaratıcı mekânlar oluşturduk-
ları için korunmaktadırlar. Kültür varlıklarını ve tarihi çevreleri korurken geçmişimizi, dolayısı 
ile geçmiş ile bağını canlı tutarak geleceğimizi koruma altına almaktayız. Tarihî yapı ve çev-
relerin bir kenti öbür kentten farklılaştırarak kent kimliğine katkıda bulunur; tarihî yapıları 
ve çevreleri olmayan kentin yeterince “kimliği”ninde olmadığını söylemek gerekir. Başka bir 
deyişle, “Eski binalardan yoksun bir kent, anılarından yoksun bir adam gibidir”.13 

Günümüzde iletişim teknolojisinin getirdiği olanaklarla toplumda kent, kentin korunması, 
tarih ve kültür kavramlarının yeniden keşfedilmesi ve ele alınmasına yol açmıştır. Ancak, ye-
terli eğitimle bu bilinç toplumun tamamına aktarılmadığından, koruma uygulamaları, yavaş 
bir gelişim sergilemektedir.14 

2. Sancak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne Geçiş Süreci 

2. 1. Osmanlı Dönemi

2. 1. 1 Tanzimat Öncesi 

1516’da Mercidabık Savaşı sonrasında, Yavuz Sultan Selim döneminde Şanlıurfa ve çevresi 
Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Şanlıurfa, Osmanlı idaresi altındaki ilk zamanlar Diyarbakır 
eyaletine bağlanmıştır. Daha sonra, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Halep ve çevre-
si Dulkadiroğluları, Halep ve Rakka eyaletleri olarak üç eyalete ayrılınca Şanlıurfa, Rakka 
eyaletine bağlı bir sancak haline getirilmiştir.15 Şanlıurfa, Halep’e tayin edilen Hurşit Ahmet 
Paşa zamanında kaza haline getirilerek 1826 yılında Halep eyaletine bağlanmıştır. 19. yüz-
yılda Halep eyaletinin üç sancağı bulunmaktadır: Bunlar Halep, Urfa ve Maraş sancakla-
rıdır. Osmanlı ordusunun Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya yenilmesinin akabinde, Kütahya 
Antlaşması’yla, Şanlıurfa’nın yönetimi, 1833’te dört yıl süreyle Mısır’a bırakılmıştır. Bölge 
yeniden Osmanlı idaresine geçince Şanlıurfa, Maraş, Kozan ve Adana sancakları birleşti-
rilerek Halep vilayetine bağlanmıştır. 1846’da yapılan yeni idarî taksimatta Şanlıurfa, Halep 
vilayetinin Rakka sancağına (livasına) bağlanmıştır.16 Meşrutiyet sonrası hazırlanıp yayınla-
nan 1889 Salnamesi’nden anlaşıldığı üzere, Şanlıurfa, Halep vilayetinden ayrılarak bağım-
sız sancak haline gelmiştir Şanlıurfa Sancağına Birecik, Rumkale (Halfeti) ve Suruç kazaları 
bağlanmıştır. Bu idarî yapı 1903’e kadar devam etmiştir. 1903 yılında yapılan düzenlemeyle 
Harran kazası Şanlıurfa’ya katılmıştır.17 Bugün Şanlıurfa bağlı ilçeler olan Siverek ve Viran-

11  Anonim, (2003) Şanlıurfa İli Gelişme Planı Envanter Çalışması, GAP BKİ, Ankara, s. 226.

12  Oymak, Mehmet (2007) Edessa’dan Urfa’ya, c. 2, (Mehmet Çelik ve diğerleri), Şehrin Mimari Yapısı, Atılım Üniversitesi 
Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, no. 1. s. 407. 

13  Shaukland, G. (1996) “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız. ” Cogito dergisi, (8); 24.

14  Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2011) Tarihi Çevrelerin Korunması, Planlanması Ve Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 
Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 81-91, İzmir s. 82.

15  Karasu, Mithat Arman (2014) “Şanlıurfa’da Kentsel Gelişme ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, Adnan Mende-
res Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, s. 182.

16  Kapaklı, Kemal (1995), İşte Urfa, Güneydoğu Yayıncılık, Şanlıurfa, s.10.

17  Kapaklı, Kemal (1995), İşte Urfa, Güneydoğu Yayıncılık, Şanlıurfa, s.10.
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şehir ise Diyarbakır vilayetinin merkez sancağı sınırları içinde yer almaktaydı.18”

2. 1. 2 Tanzimat Sonrası 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın başlangıcında ülkenin mülkî yapısı, valilerin başında bu-
lunduğu eyalet, mütesellimlerin/kaymakamın başında bulunduğu sancak (liva), müdürlerin 
yönettiği kaza ve muhtarların başında bulunduğu köyler şeklindeydi.19 Merkezi idareyi ba-
sit işlerle uğraşmaktan kurtarmak ve kırtasiyeciliği önlemek (başka bir deyişle kısmi adem-i 
merkeziyet sağlamak) için eyalet ve sancakların birleştirilerek büyütülmesi, valiliklere yetki 
genişliğine sahip, tecrübeli ve muktedir yöneticilerin getirilmesi gerekiyordu. Tanzimat son-
rası süreçte, eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilmiştir. 

“Osmanlı devlet adamları taşra yönetiminde reformun kaçınılmaz bir hal aldığını görerek 
1863 yılı sonlarında yeni bir nizamname hazırlamak üzere harekete geçtiler. Bunun için Fuad 
Paşa’nın nezaretinde Midhat Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa’nın da katıldıkları bir komisyon teş-
kil edildi. Komisyonun çalışmaları neticesinde ortaya çıkan nizamname, yeni teşkil edilmiş 
olan Tuna Vilayeti’ne münhasıran 8 Kasım 1864’te resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
sokuldu. Tarihe Tuna Vilayeti Nizamnamesi olarak geçen bu nizamname aslında bütün im-
paratorlukta uygulanmak amacıyla hazırlanmıştı. Ancak Bâbıâli, bu hususta tedbirli hareket 
ederek, nizamnameyi bir ön uygulama alanında tecrübe etmek istemiştir. Bunun için eski 
Niş, Vidin ve Silistire eyaletleri birleştirilerek Tuna Vilayeti kurulmuştu. Yeni teşkil edilmiş vila-
yetin başına da Niş Valisi Midhat Paşa getirildi. Paşa kısa süren Niş valiliği sırasında başarılı bir 
yönetim sergilemiş ve eyaletin karışık durumunu düzene sokmuştu”.20,21 1864 tarihinde ya-
yınlanan vilayet nizamnamesi, Mithat Paşa’nın 1864–1871 yılları arasında Tuna vilayetindeki 
uygulamalarından sonra, ülkenin genelinde geçerli hale getirildi. Buna göre Osmanlı toprak-
ları vilayet, sancak, kaza ve köy’lerden oluşan yönetim birimlerine ayrılıyordu. Bu düzenleme 
ile yöneticilerin unvan ve atanmalarında da bir değişikliğe gidilmiş, eyalet adı vilayete dö-
nüşürken, vali yönetici olarak durumunu ve unvanını koruyacaktı. Sancak terimi yerine ise 
zaman zaman liva teriminin kullanıldığı görülecek ve sancak yönetimi kaymakam yerine 
mutasarrıfa bırakılacaktı. Kaza birimi ise 1842’deki statüsünü korumakla birlikte seçimle gö-
reve getirilen kaza müdürü yerine, kaza yöneticisi olarak kaymakam iş başına getirilecekti. 
Böylece en önemli değişiklik kaza yönetiminde yapılmıştır. 1871’e gelindiğinde nahiyeler 
de yönetim birimi olarak bu teşkilatta yerini alacaktır. Nüfusu 500’den fazla olan köy ve çift-
likler bir araya getirilerek nahiye birimi oluşturuldu. 1864 Vilâyet Nizâmnâmesi’nin, kısmî 
değişikliklerle 1866’da Halep eyaletinde de uygulandığı ve eyaletin idarî teşkilatlanmasının 
bu şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bu amaçla eyaletin yeniden teşkilatlandırılması gö-
revi Cevdet Paşa’ya verilmiştir. Buna göre eyalete, 1866 yılında Halep, Urfa, Maraş, Kozan, 
Adana, ve Tarsus sancakları bağlanmıştır. 1869 yılında Adana, Kozan ve Tarsus sancakları 

18  Erdem, Mahmut (2009), 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Urfa’da Sancak İdaresi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, s.23.

19  Sunay, Cengiz (2015) Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası http://kosbed. kocaeli. edu. tr/sayi3/sunay. pdf 
Erişim Tarihi:2 Ocak 2015.

20  Ekinci, Ekrem Buğra (2015) “Osmanlı İdaresinde Adem-İ Merkeziyet ve İmtiyazlı Eyâletler, ”http://www.ekrembugraekin-
ci.com/pdfs/osmanli_idaresinde_ademi_merkeziyet_ve_imtiyazli_eyaletler. pdf” Erişim Tarihi:2 Ocak 2015.

21  Gençoğlu, Mustafa (2011), ”1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1): 29-50, s. 34
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çıkarılarak, eyalet sınırları daraltılmıştır.22

1864 tarihinde yayınlanan Vilayet Nizamnamesi, Osmanlı mülki idaresi açısından bir dö-
nüm noktasıdır. Merkezin yükünü azaltmak için, kentin bayındırlığı, altyapı inşaası, temizlik, 
aydınlatma, narh, çarşı ve pazar işleri, itfaiye gibi konularda yetkili olmak üzere Belediye 
meclislerinin kurulmasına karar verildi. Vali ya da kaymakam tarafından atanacak olan “reis”, 
belediye meclisine başkanlık edecek, kararları uygulayacak ve vilayet ile belediye ilişkilerini 
düzenleyecekti. Kaza meclisleri kaymakam başkanlığında mal müdürü, tahrirat kâtibi, kaza 
hâkimi (naib), müftü ve gayrimüslim cemaat liderlerinden oluşmaktaydı. Seçilmiş üyeler, iki-
si Müslüman, ikisi Gayrimüslim olmak üzere dört üyeden oluşmaktadır.23 Şanlıurfa liva ve 
Birecik kaza meclisleri Antep, Antakya ve Kilis ile birlikte 1847’de kurulmuştur.24

“1864 Vilayet nizamnamesi ile taşra örgütlenmesinde görev dağılımı ayrıntılarıyla yeniden 
düzenlenmiş, vali en üst düzeyde hükümeti temsil eden ve çeşitli birimlerin yürüttükleri 
hizmetleri denetleyen bir görevli konumuna gelmiştir“.25Bilindiği üzere, 1850’li yıllara kadar 
Osmanlı devletinde bir belediye örgütlenmesi yoktu. Devletin ifa etmesi gereken belediye 
hizmetleri, vakıflar aracılığıyla görülüyordu. Bunlar arasında su işleri, temizlik ve aydınlatma 
işleri, parklar ve bahçeler, mezarlıklar, yol ve altyapı hizmetleri, halk sağlığını koruyucu çalış-
malar olarak sayılabilir. Osmanlı döneminde modern belediyecilik süreci Tanzimat dönemiy-
le (1839-1876) başlamıştır. Ancak bu dönemde belediyeler, bir “mahalli idare birimi olarak 
düşünülmemiş, sadece kentin temiz, bayındır ve aydın olması, kısacası kentlerin güzelleşti-
rilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.26 

Kırım Savaşı sırasında İstanbul’a gelen kalabalık sayıdaki İngiliz, Fransız ve İtalyan as-
kerlerinin barındırılması ve buna yönelik alt yapı yetersizliği, 1854 yılında Fransız tarzı 
Şehremaneti’nin kurulmasıyla sonuçlandı. 13 Haziran 1854 tarihinde yayınlanan nizam-
name ile belediye hizmetlerinde şehremini dönemi başladı. İlk kez İstanbul’da kurulan 
belediye teşkilatlarını ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlayan 1869 Nizamnamesi 
kapsamında, aynı yıl, Şanlıurfa’da belediye teşkilatı kurulmuştur. Şanlıurfa’nın ilk belediye 
başkanı, 1869 tarihli salnameye göre, Sıtkı Efendi’dir. Sıtkı Efendi, muhtemelen dönemin 
yaygın uygulaması sonucu seçimle değil, atamayla gelmiş olmalıdır. Bu konuda kesin bir 
bilgi mevcut değildir. (Şanlıurfa Valiliği, 1997: 48). 1877 yılında “Belediye Kanunu” çıkarılmış 
ve Cumhuriyet döneminde 1930 Tarihli 1580 Sayılı Belediye Kanunu çıkarılıncaya kadar 
yürürlükte kalmıştır. 1877 Sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelere, 1864 ve 1871 vilayet 
nizamnamelerinden farklı olarak kamulaştırma yetkisi ile nüfus sayımı ve nüfus kütüklerinin 
düzenlenmesi görevi de devredilmiştir. Ancak kanunda yazılı olmasına rağmen belediyeler 
bu görevi üstlenmediler. Yine, bu kanun, belediyelere hijyen kontrolüyle ilgili tedbirler al-
mayı, itfaiye teşkilatı kurmayı, dilsiz sağırlar için okul açmayı, kimsesiz çocuklar için sanayi 
okulları açmayı emretmektedir. Fakat bütün bunların tam olarak hiçbir zaman yerine getiril-

22  Eroğlu, Cengiz - Babuçoğlu Murat - Köçer Mehmet (2015) Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep http://www. orsam. 
org. tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/20121016_Halepe-book. pdf Erişim Tarihi:2 Ocak 2015.

23  Ortaylı, İlber (2000), Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), TTK Yayını, Ankara, s. 83.

24  Çadırcı, Musa (1991), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yayını, Ankara, s.260.

25  Çapar, Selim (2015) “Osmanlı Taşra Yönetiminin Evrim,i http://www. tid. web. tr/ortak_icerik/tid. web/145/11-%20
Selim%20%C3%A7apar. pdf Erişim Tarihi:2 Ocak 2015.

26  Keleş, Ruşen (2012) Kentleşme Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, s.110.
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mediği de bir gerçekti.27

2. 2. Cumhuriyet Dönemi

2. 2. 1. Tek Partili Dönem 

Cumhuriyetin ilanından sonra 491 sayılı ve 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nun 89. maddesine göre yeniden düzenlenen idarî yapı ile sancaklar (livalar) kal-
dırılmış, idari yapı Vilayet (il), kaza (ilçe), nahiye (bucak) ve köy olarak belirlenmiş ve mev-
cut vilayetlerin yanında sancaklar da vilayete dönüştürülmüştür. Bu yasayla Urfa Sancağı il 
olmuştur.28

Cumhuriyet döneminde belediyeciliğin öncülüğünü ise devletin yeni başkenti olan Ankara 
yapmıştır. Belediyecilik anlayışı çağdaş, modern bir kent yaratmakla birlikte, rejimi gerçek-
leştirme ve koruma doğrultusunda oluşturuldu. 16 Şubat 1924 tarihinde, “Ankara Şehrema-
neti Kanunu” çıkarıldı. Kanuna göre belediye, hükümet tarafından atanacak bir başkan ve 
seçimle oluşacak bir meclis tarafından yönetilecekti. 

1930 yılında, Temmuz 2005’e kadar yürürlükte kalan 1580 Sayılı Belediye Kanunu kabul 
edildi. Kanun, belediyeler için geniş bir görev alanı çizmekteydi. 1580 Sayılı Kanun, İstan-
bul ve Ankara için ayrı ayrı kanunların uygulanmasına son verdi ve belediyeler arasında 
bir eşitlik oluşturmayı amaçladı. Bununla birlikte kanunda İstanbul Valisi’nin aynı zamanda 
belediye başkanı olması ve Ankara Belediye Başkanı seçiminin, İçişleri Bakanlığına bırakıl-
ması gibi istisnalar bulunmaktaydı. 1580 Sayılı Kanun’da, yukarıda belirtilen bazı istisnalar 
hariç, belediye başkanının doğrudan hükümet tarafından atanması yerine, belediye mec-
lislerine üyeler arasından veya seçilme şartlarını taşıyan dışarıdan bir kişiyi başkan olarak 
seçme hakkı vermesiydi. Seçilen bu kişilerin başkanlığı illerde, İçişleri Bakanı’nın imzası ve 
Cumhurbaşkanı’nın onayı ile diğer belediyelerde ise valinin onayı ile kesinleşmekteydi. 

Tek parti döneminde (1923-1946), parti örgütü ile toplumsal ve yönetsel kurumlar iç içe geç-
miş, bazen parti başkanlığı ile belediye başkanlığı birleştirilmiş, bazen de mülkî amirler yerel 
yönetim işlevlerini üstlenmiştir. Zaman zaman belediye seçimlerinin yapılmış olmasına rağ-
men, belediye başkanının veya meclis üyelerinin görevden alınması ile sıkça karşılaşılmıştır. 
Tek parti döneminin sonuna doğru ise merkeziyetçilik iyice tırmanmıştır. 

2. 2. 2. Çok Partili Dönem 

Çok partili hayata geçişle birlikte belediye organları ve parti programları halkın beklenti-
lerine daha duyarlı hale gelmiştir. Bu dönemde belediye görevleri yeni kurulan kurumlar 
aracılığı ile giderek merkeze kaydırılmıştır. 

1960 Askeri Müdahalesi ile birlikte, belediye başkanlıkları 2 yıl süreyle vali ve kaymakamlık-
lara teslim edilmiştir. 1961 Anayasası, belediye organlarının organlık sıfatı kazanmalarının 
denetimini yargı yoluna bırakıyordu. 1963 yılında yürürlüğe giren 307 Sayılı Kanun’la, daha 
önce bakanlar kurulunda olan belediye meclislerini fesih etme yetkisi, Danıştay’a bırakıldı. 
Kanunla birlikte, belediye başkanları doğrudan halk tarafından, tek dereceli çoğunluk usu-

27  Tuncay, Mehmet (2013), Yeni Belediye Sistemi Yaşanabilir Kent Şanlıurfa, Mirbad Yayınları, Şanlıurfa, s. 11

28  Ögüt, Tahir-Ekici, Sena (2011), “Cumhuriyet Dönemine Geçiş Aşamasında Urfa’nın İktisadi ve Sosyal Yapısı”, e-sosder. 
com, S. 38. s. 1-22. 
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lüyle seçilmeye başlanmıştır. 1961 Anayasası ile yaratılan özgürlükçü ortam, belediyelerdeki 
demokrasi uygulamasını fonksiyonel hale getirememiş, merkezî yönetim elindeki idari ve-
sayet yetkisi, zaman zaman siyasî veya malî vesayete dönüşmüştür. 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle bütün belediye başkanlarının görevine son verildi, bü-
tün yerel meclisler dağıtıldı. 1982 Anayasası, merkezin vesayet yetkisini genişletti; anayasa 
görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında, soruşturma ya da kovuşturma açılan yerel yö-
netim organları veya bu organların üyelerinin, mahkeme tarafından kesin karar verilene ka-
dar, İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılmalarına olanak sağladı. Keleş’e göre “ilgi-
li vesayet yetkisini kapsayan Anayasa’nın 127. maddesi antidemokratik uygulamalara zemin 
hazırlamış ve demokratik gelişmemiz açısından bir geri adım olarak değerlendirilmiştir”. 

Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı 1984 yılında, Anayasanın büyük yerleşim yerlerinde yeni 
yönetim biçimlerinin geliştirilebileceğine ilişkin hükmüne dayanarak, 3030 Sayılı Kanun’la 
büyükşehir belediyelerinin kuruluşuna ve yönetimine ilişkin düzenlemeler yaptı. Uygula-
mada 1580 ve 3030 sayılı iki temel kanuna ek olarak, belediyelerin yetki ve hizmet alanlarını 
düzenleyen 40 civarında kanun mevcuttur. Bu durum ülkemiz belediye yönetimlerinin yasal 
çerçevesinin oldukça karmaşık olduğunu göstermektedir. Yerel yönetimleri güçlendirme-
yi amaçlayan reform söylemleri zaman zaman gündeme getirilmekle birlikte, bu konuda 
pek bir ilerleme sağlanamamıştır. Fakat 3 Kasım 2002 tarihli genel seçimler neticesinde ik-
tidara gelen Ak Parti’nin ülkede kamu yönetiminin yeniden yapılanması, merkeziyetçiliğin 
azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve demokrasinin geliştirilmesi amacıyla yerel 
yönetimlere büyük bir önem verdiğini, bu amaçla da, özellikle 2003-2005 yıllarını kapsa-
yan dönemde uzun süren tartışmalar neticesinde eski Belediye Kanunu’nu, İl Özel İda-
resi Kanunu’nu ve Büyükşehir belediyeleriyle ilgili yasayı değiştirdiğini görmekteyiz. Bu 
dönemde, geçmişte belediye başkanlığı da yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1980’li 
yıllarda Turgut Özal’ın yaptığı gibi, ülkede özellikle belediyeciliğin gelişimine özel bir önem 
verdiği görülmektedir. 

“Türkiye, 1980’1i yılların ikinci yarısında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile yeniden ve 
yalnızca proje alanını kapsayan iller için Atatürk Barajı Projesi ekseninde bir bölge planlama 
çabası başlatmış, bu amaçla da özel bir kamusal kuruluş olan GAP İdaresini oluşturmuştur. 
Bölge halkının planlama ve uygulama süreçlerine katılımına elverişli olmayan, bir yerel yö-
netim birimi olmaktan çok birden çok ili ilgilendiren bir alan ölçeğinde merkezi yönetimin 
bir tür uzantısı niteliğindeki bir yönetim örneği oluşturan GAP İdaresi’nin, kent planlaması 
açısından kent yönetimlerinin planlama ve yapı denetimi işlevlerine parseller düzeyinde ka-
rışma yetkisine sahip kılınmış olması nedeniyle de yerel yönetim kuramına ve geleneğine 
ters düşen bir yapıya sahiptir. ”29 

6360 Sayılı Kanun’la, daha önce 5216 Sayılı Kanun’la getirilen ve İstanbul ile Kocaeli için 
geçerli olan, belediye sınırlarının mülkî idarî sınırlarıyla aynı olması uygulaması tüm Büyük-
şehir belediyeleri için geçerli hale gelmiştir. Şanlıurfa’nın 6360 Sayılı yasa ile Büyükşehir 
Belediyesi haline getirilmesi kentteki idarî yapıyı tümüyle değiştirmektedir. Kentteki il özel 
idaresi ve 30 bucak kaldırılmakta, 15 belde belediyesinin ve 1. 153 adet köyün tüzel kişiliği-
ne son verilmektedir. 1871 yılında idari yapıda yerini alan nahiye/bucak teşkilatı önce büyük 
şehirlerde daha sonra 2014 yılında tüm illerde kaldırılmıştır. Kentte büyükşehir belediyesi ve 

29  Geray, Cevat, “Bölgesel Gelişme İçin Planlama ve Örgütlenme” s. 299-312 http://dergiler. ankara. edu. tr/dergi-
ler/42/480/5578. pdf Erişim Tarihi:2 Ocak 2015, s. 299.
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üçü yeni kurulan merkez (Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye) ilçeler olmak üzere on üç ilçe bele-
diyesinden oluşan ikili bir idarî yapı oluşmuştur. 

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir belediye sistemini önemli ölçüde 
değiştirmektedir. Aynı Kanun, Türk kamu yönetiminde köklü bir geçmişi bulunan il özel 
idaresi ve valilik müesseseleri için de önemli sonuçlar doğuran yeni hukukî düzenlemeler 
getirmiştir. Osmanlı Devleti’nden bu yana varlığını sürdüren valilik müessesesinin ildeki de-
netleyici rolü tartışmalı hale gelmektedir. Bu durumu seçilmişlerin atanmışlara karşı bir zaferi 
olarak niteleyip, demokratikleşme bakımından olumlu bir gelişme olarak görmek mümkün 
olsa da, asıl amacın bölge yönetimine geçiş hazırlığı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumu 
Türk siyasetinde devam eden merkez-yerel çatışmasının bir parçası olarak değerlendirmek 
de abartı olmayacaktır. Ayrıca bazı yazarlarca şehirlerin rekabet gücünün artırılması, nitelikli 
ve uzman personel istihdamı, yerel hizmetlerin standart ve kalitesinin yükseltilmesi ve yerel 
demokrasinin geliştirilmesi de Büyükşehirlerin kurulma gerekçeleri arasında sayılmıştır.30 

6360 Sayılı Kanunun Şanlıurfa bakımından doğurduğu idarî ve malî sonuçlar genel olarak 
değerlendirildiğinde, Şanlıurfa’nın sosyal ve altyapı eksiklikleri, köy ve mezra sayısının çok-
luğu, kentsel hizmet alanının büyüklüğü önemli bir olumsuzluk yaratmaktadır. Değişen idari 
yapı sonucunda kentin kamusal hizmet yükü tümüyle Büyükşehir Belediyesi’nin omuzla-
rına binecektir. Diğer taraftan, Büyükşehir belediyesinde önemli bir gelir artışı beklenmek-
tedir. Burada sorun, bu malî kaynağın artan hizmet yükünü ne ölçüde karşılayabileceğidir. 
Yeni malî kaynakların hizmetlerin yürütülmesi sürecinde ne ölçüde yeterli olacağını ancak 
uygulamada görmek mümkün olacaktır.31 

Değerlendirme

Tarihi bir perspektifle bakıldığında, belediyeleşme sürecinin, Cumhuriyet dönemine kadar 
yapısal ve işlevsel olarak olgunlaşamadığı; bundan dolayı da genç Cumhuriyete köklü, ku-
rumsallaşmış bir yerel yönetim geleneğinin aktarılamadığı görülür. Osmanlı Devleti Döne-
mindeki yerel yönetim anlayışı, Cumhuriyet’in ilanıyla hiçbir değişikliğe uğramadan aynen 
devam etmiştir. Demokrasi kavramının temel gerekleri olan halk katılımı, çoğunluk ilkesi ve 
seçmenlere karşı hesap verme sorumluluğu gibi değerlerin yerel yönetimlerde hayata geçi-
rilmesi daha kolaydır. Çünkü katılma yerel yönetimlerde ulusal düzeydekinden daha yoğun 
ve doğrudandır. Ancak Cumhuriyet idaresi, yerel yönetimleri demokrasinin ülkede yerleşme-
sini sağlayacak ‘halka en yakın kurumlar’ olarak görmesi gerekirken, bunun yerine, merkezi 
yönetimin politikalarına yardımcı ve destek verici kuruluşlar olarak görmüştür. Cumhuriye-
tin ilanından beri devletin birliği ve bölünmez bütünlüğü tehlikeye girer düşüncesi ile yerel 
yönetimlere idarî ve malî özerklik vermekte hep temkinli davranılmıştır. Türkiye, genel olarak 
merkeziyetçiliğin gerek uygulamada, gerekse zihniyet bakımından köklü bir şekilde kurum-
sallaştığı bir ülke durumundadır Bu merkeziyetçi tutum, anlayış ve uygulama Osmanlı’dan 
miras alınmış, Cumhuriyet döneminde de, pekiştirilerek devam ettirilmiştir. Tanzimat elitleri, 
gerileme ve reformlar döneminde Osmanlı’nın çıkış yolunu, merkezi güçlendirmekte gör-
müşlerdir. 

30  Güngör, Hayrettin (2012), Yeni Büyükşehir Yönetimi ve Geçiş Nedenleri, İller Ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler 
Birliği, Ekim-Kasım:19-31, s. 20-22.

31  Karasu, Mithat Arman (2013), “6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Olası Etkileri -Şanlıurfa Örneği”, Gazi Üniversi-
tesi İ. İ. B. F. Dergisi, C. 15, S. 1, s. 123-139.
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Bu zihniyet, Cumhuriyet bürokratlarına, siyasilerine ve akademisyenlerine de büyük ölçüde 
hâkim olmuş ve günümüze kadar varlığını korumuştur. Dolayısıyla, Türkiye güçlü bir merke-
ziyetçi siyasî ve idarî kültüre sahip bulunmaktadır.32 İlber Ortaylı; Tanzimat dönemi reformla-
rının Osmanlı Devleti’nde yerel yönetimlerin doğuşu için gerekli ortamı hazırladığını, fakat 
Tanzimat bürokratlarının, pek ‘siyasal demokrasi, halkın siyasal katılımı ve denetimi gibi me-
kanizmaları’ geliştirmek, kurumsallaştırmak niyetinde olmadıklarını, daha çok niyetlerinin 
“kanuni, düzgün işleyen, refahı ve bayındırlığı getirecek bir idari yapı kurmak olduğunu’ 
vurgulamaktadır.33 “Yerel yönetimler, özerk bir yapıya, tüzel kişiliğe, merkezden ayrı malî 
kaynaklara ve örgütlenme biçimine sahip ve demokratik bir birim olmasına rağmen hiz-
met sunumunda eşgüdümü sağlamak ve ülke bütünlüğünü korumak amacıyla, merkezin 
vesayet denetimi altındadırlar. Bir anlamda yerel yönetimlerin özerkliği, vesayet denetimi 
ile sınırlandırılmaktadır.34

Türkiye’de 2004 ve sonrası yapılan yerel yönetimler reformlarının var olan merkeziyetçi ya-
pının hafifletilmesi yolunda olduğu ancak uygulamada hâlâ merkeziyetçi yapının etkisinin 
hissedildiği görülmektedir. 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası ile il sınırlarının belediye sı-
nırı olması nedeniyle süreç sonunda, seçimli valilik olmadıysa belediye başkanlığı üzerinden 
tek yöneticili bir bölge-eyalet modeline dönüşeceği konusunda görüşler ileri sürülmüştür. 
Oysa yürürlüğe giren yeni yapısal düzenlemeler idarî özerklik açısından çok da bir gelişme 
sağlamamış, yerel yönetimlerin idarî ve malî açıdan merkeze bağımlılıkları devam etmiştir. 

Dünyada, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda yaşanan gelişmeler, klasik kamu yöne-
timi anlayışının hizmet sunumunda yetersiz kaldığını göstermektedir. Söz konusu bu geliş-
meler, devletin rolünün ve kamu yönetimi anlayışının yeniden değerlendirilmesi konusunu 
gündeme getirmiştir. Kamusal hizmetlerin sunulmasında halka en yakın birimlerin öncelik 
sahibi olması, merkezi yönetimin ulusal düzeyde bölünmezlik gerektiren kamusal hizmetler 
ile yerel nitelikli olmayan tüm görevlerin üstlenmesi sonucunu doğuracaktır ki bu da; hem 
devletin “aslî” görevine dönmesini hem de tüm hizmetler genelinde etkinlik ve verimlilik 
sorununun çözümünü sağlayacaktır. 

32  Elma, Fikret, (2015), Türkiye’nin Belediyecilik Deneyimi ve Azerbaycan Belediyeciliği  http://journal. qu. edu. az/artic-
le_pdf/1009_93. pdf Erişim Tarihi:2 Ocak 2015.

33  Ortaylı, İlber (1998) “Devraldığımız Miras”, Türkiye’de Yönetim Geleneği, Ed. Davut Dursun-Hamza Al, İlke Yay., İstanbul, 
s. 145.

34  Gündoğdu, Balamir, (2003) “Kamusal Alanda Yaşanan Gelişmeler: Yerel Yönetimlerin Denetimi” (Yerel Yönetim ve Dene-
tim Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 10, Ekim 2003) s. 6. ”
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Tarih Perspektifinde Şanlıurfa’da Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkisi

M. Lamih Çelik

Özet
Çalışmada yaklaşık 11.500 yıllık geçmişiyle üç semavi dinin müntesiplerince kutsal sayılan “Peygamberler Şeh-
ri Şanlıurfa’nın tarih içindeki yeri gözden geçirilmiş, ‘Urfa Sancağı”ndan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne 
geçiş sürecine yer verilmiştir. 
Güçlü bir merkezî yapının yanında, yine güçlü bir taşra teşkilatı üzerinde yapılanmış Osmanlı Devleti’nin, 
zayıflama sürecinde Tanzimat’la getirilen idarî değişikliklerin, günümüz Türk idare sisteminin oluşumundaki 
büyük etkisine geniş şekilde yer verilmiş, Cumhuriyet’le birlikte merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkisi tarih 
bağlamı içinde irdelenerek, belediye teşkilatında sağlıklı bir koordinasyonun sağlanabilmesi için gerekenler 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Şanlıurfa, Büyükşehir, Sancak,Vilayet Nizamnamesi. 
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Sinemasal Şehir Urfa

Mehmet Kurtoğlu

Sinema ve Şehir

Sinema diliyle anlatılan şehirler, hiçbir zaman gerçek şehirler değildir. Sinema dili, yazım dili 
kadar gerçekçi ve bütüncül olamaz. Sadece yönetmenin tasavvurunda oluşturduğu mekânı 
sınırlı bir şekilde perdeye aksettirir o kadar. Sinemasal şehirler dediğimiz, Paris, Roma, Ve-
nedik, İstanbul, Urfa vb. şehirler,  mekânsal olarak sinemaya aktarılmış olsalar da, gerçekte 
kameranın bakış açısı kadardır ve bu yüzden sınırlıdır. Yani kadrajın dışında kalan bambaşka 
bir dünya vardır. Sinemada mekânlar gelişi güzel verilmediğinden, yönetmenin bir seçiciliği 
ve bakış açısı söz konusudur. İyi bir yönetmen sinema diliyle klasik bir şehirden modern bir 
kent, modern bir kentten klasik bir şehir ortaya koyabilir.

Yönetmen, dünyasındakileri, bir mekân vasıtasıyla anlatır ve çoğu zaman soyutladığı bir imaj 
üzerinden görselliği sunar. Yani yönetmen, bir şehri mekân olarak seçtiğinde ona istediği an-
lamı yükleyebilir. Örneğin Paris gibi sanatın merkezi olmuş dişil ve kışkırtıcı bir şehri, oldukça 
mütedeyyin veya barbar bir şehre pekâlâ dönüştürebilir. Bunu yaparken, şehirle sosyal olgu-
ları birleştirir ya da ustaca ayırır o kadar. Oysa zihnimizde dişiliği,  güzelliği ve inceliğiyle yer 
etmiş olan Arzu Şehri Paris’ten sinemanın imkânlarıyla Barbar Şehir veya bir Tanrı Şehri ya-
ratmak mümkündür. Edebiyatımızın zihnimize kazıdığı Bohem Şehir Paris, mekânlarıyla bo-
hemdir. Baudleare’in Kasvetli Şehri Paris ise insan ve mekânıyla sıkıcıdır. Zira her iki Paris’ten 
Mutlu Şehir bir yaratmak mümkündür. Ama bu Paris, her zaman eksik Paris’tir. Bu anlamda 
sinemanın şehirleri, tek bir kişinin gözünden yansıtılan şehirler olduğundan taraflı ve eksik 
şehirledir. Hiçbir sinema filmi yoktur ki, anlattığı şehri tam olarak yansıtabilsin. Oysa edebi-
yat öyle midir? Bir şiirden bir şehrin ruhunu, bir romandan bir şehrin fotoğrafını görebili-
riz. Kemal Tahir’in romanlarındaki İstanbul tasvirlerinden bir dönemin İstanbul’unu görmek 
mümkündür. Hatta Kapalıçarşı yıkılsa bile Kemal Tahir’in tasvirinden hareketle yeniden imar 
edile bilinir diyorlar. Tanpınar’ın Beş Şehir’de tanımladığı şehirleri sinema diliyle tasvir etmek 
mümkün müdür? Hiçbir edebiyat uyarlaması tam olarak sinemaya aktarılamamıştır. Yazının 
görsele dönüşmesi imkânsız olduğu gibi mekân da imkânsızdır. Tek gözlü bir insanın görüş 
alanıyla sinemanın görüş alanı bir birine çok yakındır. Bu yüzden sinemanın şehirleri dar bir 
alanda gezinip durduğundan, özel ve güzeldir Örneğin bazı kaprisli oyuncular vardır,  boy-
ları kısa ise boy görüntüsü vermezler veya aşağıdan yukarıya doğru kameranın imkânlarıyla 
kendilerini olduğundan uzun ve heybetli gösterirler. Örneğin çok da uzun boylu olmayan 
Hüseyin Peyda, 1950’ler de başrolde oynadığı filmlerde olduğundan daha uzun ve heybetli 
görünür. Yine yan profilden çirkin görünüyorlarsa hep ön cepheden, ön cepheden çirkin 
görünüyorlarsa yan profilden poz verirler. Kameranın bize vermek istediği imkân çerçeve-
sinden oyuncuyu tanırız. Şehirler de tıpkı oyuncular gibi yansır perdeye. 

Sinema görsel kesitleri kullanan bir sanat olduğundan, anlattığı mekânlar da aldatıcı olabilir. 
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Sinema bizde bir tasavvur oluşturmak ister. Büyülü bir dili vardır. Renkler ve seslerden hare-
ketle bir mekânı/şehri istediği gibi gösterir Kasvetli bir şehir yaratmak istiyorsa, mekânları 
karanlık, korku ve yalnızlık atmosferi içinde verir. Şehrin izbe mekânlarını merkeze alır. Ve 
biz bu karanlık, korkulu ve yalnızlık ortamının atmosferine girerek seyrederiz filmi. Filmin 
zihnimize kazıdığı şehir ile karşılaştığımız şehir örtüşmez. İstanbul’da çevrilen siyah beyaz 
salon filmleriyle büyümüş bir insan, İstanbul ile karşılaştığında, zihnindeki İstanbul ile kar-
şılaştığı İstanbul çatışır. Salon filmlerindeki İstanbul, masmavi deniz, güzel yalıları ve köşk-
leriyle küçük hanımefendi ile beyefendiler şehridir. Aynı zamanda mutlu aşklar diyarı.  Yine 
1950’lerden bu yana genelde doğu, özel de Urfa’da çevrilen filmler vahşi yaşam koşullarıyla 
zihnimizde yer edinmiştir. Ağasız, şeyhsiz ve eşkıyasız bir Doğu düşünülemez. Oysa doğuda 
1980’lere kadar ulaşan bir Osmanlı kültürünü özümsemiş Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep 
şehirleri vardır. Bu bağlamda Urfa’ya baktığımızda sinemasal bir şehir olarak öne çıktığını 
görürüz. 

Sinemasal Şehir Urfa

Modernitenin hem mekanizması hem kahramanı olarak görülen sinema üzerinden şehirleri 
okumak, insana bambaşka şehir fotoğrafları sunmaktadır. “Sine-Masal Kentler” adlı kitabın-
da Mehmet Öztürk, Roma, İstanbul gibi kadim şehirler ile Paris, Berlin, New-York gibi mo-
dern kentleri sinema üzerinden yorumlarken sinemanın şehirlerden hareketle zihnimizde 
nasıl bir izlenim/fotoğraf oluşturduğu üzerinde durur. Mesela Paris’in arzulanan, İstanbul’un 
arabeskleşen şehir olması gibi sinemanın oluşturduğu izlenimlerle kentleri anlatır. Aynı oku-
mayı Feride Çiçekoğlu, Türk sinemasının kült filmlerinden  “Vesikalı Yarim” adlı eser üzerin-
den “Vesikalı Şehir” İstanbul okuması yapar.  

Sinema ve şehir olgusunun bu denli iç içe geçtiği, filmler üzerinden okunduğu günümüzde, 
sine-masal şehirler içinde Paris, Roma, Berlin, İstanbul sayılırken neden Urfa gibi kadim bir 
şehir sinemasal bağlamda ele alınmaz?  Bu saydığım şehirlere göre taşra sayılan Urfa’yı, si-
nema üzerinden okunmayı ileri sürmek abartılı görünebilir ama gerçekte Urfa, hem kadim, 
hem de birçok filme mekân olması dolayısıyla “sinem-masal” veya sinematografik şehirler 
kategorisinde değerlendirilmelidir. 

Ortaçağ kentlerini andıran ve 1950’lerden bu yana bir film platosu olan Urfa’da çevrilen film-
ler sayılamayacak kadar çoktur ve halen bu plato olma özelliğini korumaktadır. Geçmişteki 
birçok tarihi mekânını kaybetmesine rağmen, bugün dahi gerek sosyal yaşantısı gerek tarihi 
mekânlarıyla filmcilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Urfa,  edebiyat ve sinema üzerinden henüz tamamıyla yorumlanmamış bir şehirdir. Özellikle 
Urfa’da çevrilen filmlere baktığımızda, Paris’in “arzulanan”, İstanbul’un “fahişeleşen” izdüşü-
mü yanında, Urfa’nın feodal/vahşi bir izlenim oluşturduğunu görürüz. Urfa gibi kadim bir 
şehrin, belki de en büyük talihsizliklerinden biri mekânsal olarak Roma ve Paris ile yarışa-
bilecek güzellikte olmasına karşın, toplumsal olarak feodal bir yaşama mahkûm edilmiş ol-
masıdır. Urfa’nın birçok filme konu olması mekân güzelliği kadar şehrin sosyal yaşantısının 
sinemacılara sunmuş olduğu imkândır. Sanat, farklı, aykırı ve trajik olandan beslenir. Sine-
macılar için konu önemli olduğu kadar, mekân da önemlidir. Bir tarım toplumu olarak henüz 
sanayileşememiş, toprağa bağımlı ve feodal ilişkilerin siyaseti ve sosyal hayatı belirlediği 
Urfa; sinemacılar için mümbit bir alandır. Töre cinayetleri, kan ve namus davası, ağalık, tarım 



564

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

toplumundan sanayiye geçiş sürecinde yaşanılan sorunlar, Toprak Reformu ve Türkiye’nin en 
uzun kara sınırını oluşturan mayınlı araziler ve kaçakçılık olgusu Yeşilçam Türk sinemasının 
1950’den bu yana vazgeçilmez konusu olmuştur.  Bunun neticesinde aşiret ve ağa eksenli 
feodal/vahşi bir şehir zihinlerde yer etmiştir. Ağa, şeyh ve eşkıya ekseninde anlatılan Urfa, 
sinema izleyicisinin zihninde kadim bir şehir olmaktan çok “köy”, medeni olmaktan daha çok 
“bedevi” bir algı oluşturmuştur. 

Söyleyin Anama Ağlamasın, Mezarımı Taştan Oyun, Bekir Yıldız’ın hikâyelerinden sinemaya 
70’lerde aktarılan Kara Çarşaflı Gelin, yine aynı yazarın hikâyesinden uyarlanan ve Yılmaz 
Güney’in oynadığı Hudutların Kanunu ve diğer bir filmi Sürü,  Eşref Kolçak’ın oynadığı Erkek 
Ali, bu anlamda Urfa’ya sine-masal yaklaşımın ilk örnekleri olarak gösterilebilir. Urfa’nın sine-
masal şehir olarak, 1970 ve 80’lerden sonra da aynı çerçevede beyaz perdeye aktarılmış ve 
Düğün, Amansız Yol, Kan,  Eşkıya, Züğürt Ağa şehrin sinemada şöhretini pekiştirmiştir. Bu 
filmlerin sadece adlarına bakarak beyaz perdede nasıl bir feodal/vahşi Urfa imajı oluşturdu-
ğu anlaşılabilir.

Ağa/Şeyh/Eşkıya üçlüsünün bazen bir arada bazen tek başına işlendiği bu filmlerin Urfa ile 
ilişkili verilmesi, insanların zihninde modernizm öncesi zamanı yaşayan ortaçağ şehri algısı 
yaratılmıştır. Paris, Roma veya İstanbul aşk, kadın ve cinsellikle izleyicinin zihninde arzulanan/
fahişeleşen bir şehir izlenimi oluştururken Urfa -içinde çevrilen birçok filme rağmen- yalnızca 
feodaliteyle sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda Urfa, adeta sinemanın günah şehri olmuştur.  
Oysa Urfa, sine-masal bir şehir olarak, zengin çağrışımları içinde barındırmaktadır. Kameralar 
Urfa’nın kırsalına değil de, şehir merkezine; özellik de tarihi mekânları, dini, kültürel ve sosyal 
hayatına çevrildiğinde, hem Türk sineması konu ve mekânsal olarak zenginleşecek hem de 
Urfa sinemasal anlamda hak ettiği yeri bulacaktır. 

Hüseyin Peyda Urfa sineması

Urfa’nın sinemasal bağlamda beyazperdeye yansıyan yüzünü iki şekilde görmekteyiz. Birin-
cisi 1950’de Urfalı bir sinema sanatçı olan Hüseyin Peyda’nın yönetmenliğini ve oyunculu-
ğunu yaptığı “Söyleyin Anama Ağlamasın”, “Mezarımı Taştan Oyun” filmleriyle başlayan ağa 
ve beyliği güzel gösteren ve bol bol şehrin tarihi mekânlarının yer aldığı halk sinemacılığı…  
Özellikle “Mezarımı Taştan Oyun”  filmindeki “Abdo Bey” tiplemesiyle dönemin en meşhur 
jönü olmuş sinema eleştirmenleri tarafından Amerikalı oyuncu Valentino’ya benzetilmiş-
tir. Peyda’nın bu filmlerinin iş yapmasından sonra Yeşilçam yönetmenlerinin vazgeçilmez 
mekânı olur. Urfa ve ardı ardına filmler çevrilir. Öyle ki “sinema tarihine kapı pencere kırdıran 
film” olarak giren “Söyleyin Anama Ağlamasın” ve “Mezarımı Taştan Oyun” filminin daha son-
ra aynı adla üç, farklı adla iki çekimi daha yapılır. Hüseyin peyda bir Urfalı sinema sanatçısı 
olarak şehrin kapılarını sinemaya açan ilk isimdir. 70’li yıllarda solun yükselişiyle bu defa Urfa 
gerek konu gerek mekân olarak ve özellikle sol perspektiften sosyal olaylara bakan ideolojik 
filmlere ev sahipliği yapar.  Hudutların Kanunu, Kara Çarşaflı Gelin, şehrin feodal yapısına 
Marksist açıdan yaklaşan ve ağa-maraba ilişkisini derebeyi mesabesine indirgeyen filmler 
olarak tarihe geçer. Yurt içinde ve yurt dışında birçok ödüller alır. Aynı yıllarda dini yükselişe 
geçmesi sinemacıları dini film arayışına sürükler. Bu yıllarda ise Urfa, dini filmlerin çekildiği 
mekân olur. Hz. Eyüp’ün Sabrı, Veysel Karanı, Hz. Yusuf, Nemrut gibi filmler çevrilir. Dini film-
lerde öne çıkan isimler arasında yine Hüseyin peyda vardır. Peyda,  Hind felsefesi okumuş 
geleneksel dindarlık içinde yetişmiştir. Çektiği dini filmler daha çok halk inancını yansıtan 
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filmlerdir. Örneğin Hz. Eyüp’ün sabrı filminde Hz. Eyüp bir aşiret ağası gibi sunulmuş, talan 
edilen malların geri getirilmesi için harekete geçmiş bir ağa gibidir.  Bu filmin en orijinal 
yöne ise 1960’lın Harran’ını gösteren karelerdir.  Filmin ilk beş dakikasında Peyda kamerayı 
buradaki doğal yaşam koşullarına çevirmiş ve o dönemin susuz, ilkel ve bedevi Harran gö-
rüntülerini kayda almıştır…

Yeşilçam Sinemasında Urfa Algısı

Yeşilçam Türk sineması Urfa’yı birçok filmde olumsuz bir şekilde göstermiş ve bunun sonucu 
olarak zihinlerde kötü bir Urfa algısı oluşmuştur. Sanat farklı ve trajik olandan beslenir ama 
bunun aktarıldığı dil çok önemlidir. Ne yazık ki Urfa, sinemada vahşi ve kaba bir şehir olarak 
algılanmış ve böyle de yansıtılmıştır. Bunda Urfa’nın yaşamış olduğu tarihi geçmiş, şehrin 
feodal yapısı ve son yıllarda yaşadığı sancılı değişim önemli rol oynamıştır. Özellikle son on 
beş yirmi içinde çevrilen Kibar Feyzo, Züğürt Ağa, Eşkıya gibi filmler bu değişime parmak 
basan filmlerdir.

Örneğin Urfa, son zamanlarda çevrilen dizilerle ilgi odağı olmasına rağmen, yine de bu feo-
dal/vahşi olgudan kurtulamamış; Yaralı Yürek dizisinde tartışmalara neden olan tecavüzcü 
ağa fotoğrafıyla zihinlerde yer almıştır. 1960’larda çevrilen Hudutların Kanunu’nda kaçakçı-
lık üzerinden anlatılan Urfa, köylü kurnazlığı, ağa-maraba ilişkisi üzerinde durur. 80’li yıllarda 
çevrilen Kan filmi ise at/avrat/silah üçlemesiyle kadın olgusu üzerinden, kan davasını ağa/
aşiret ekseninde gelişir.  Züğürt Ağa’da ise ağa/şeyh ilişkisi yanında modern zamanlara ayak 
uyduramayan bir ağanın düştüğü gülünç durum dramatize edilir. Türk-Alman Saklı Yüzler 
filminde ise töre cinayeti ele alınır, Urfa- Almanya arasında gidiş-gelişlerle genç bir kızın tra-
jedisi anlatılır. 

Urfa, Hamidiye Alaylarından bu yana feodalitenin tahakkümünden kutulamamıştır. Moder-
nizmin bütün değerleri darmadağın ettiği bir süreçte şehrin her geçen gün feodaliteye tes-
lim oluşu da ayrı bir talihsizliktir. Urfa köyden kente yoğun göç almış, sosyo-kültürel olarak 
değişime uğramıştır. Bu değişim kitle iletişim araçları ve modernizmle ileriye gitmesi gere-
kirken, ne yazık ki, geriye dönük işlemiş, bir anlamda sinema ve televizyon bu olguyu kırmak 
yerine özendirmiştir. Urfalı, geçmişte bu şehirde çevrilmiş filmlerle övünürken, bu filmlerin 
insanların zihninde nasıl bir izlenim oluşturduğunu düşünememiştir. 

Gerçekte Urfa sinemasal bir şehir olarak çevrilecek filmler için hazır bir platodur ama ne 
yazık ki, bu platoyu beyaz perdeye aktarmakta zorluk çekmektedir. Mesela Venedik’te Ölüm 
ve benzeri filmlerde perdeye aksettirilen şehrin mekânsal görüntülerini düşündüğümüzde, 
Urfa’nın neden böylesine şehir merkezini yanıtsan filmler çevrilmiyor diye insanın sorası ge-
liyor. Çünkü Urfa düşsel bir şehirdir, bu anlamda sinema için vazgeçilmez imkânları bağrın-
da saklamaktadır.

Türk sinemasının yıllar önce sine-masal şehir olarak keşfettiği Urfa’yı, bazı filmlerde eşkı-
yalarla, bazılarında kırsaldaki kan ve toprak davalarıyla bazen de dini filmlerle tanıyoruz. 
Şehrin kuruluş mantalitesi dinsel kökenli olduğundan ve geçmişinde köklü pagan kültürü 
barındırdığından halen bu şehirde su ve ateş kutsaldır. Pagan dönemindeki kutsiyet, İslâm 
ile birlikte değişime uğramış ateş ve su İbrahim Peygamberle özdeşleşerek Müslümanlaş-
mıştır. Şehrin bu dini havası aynı zamanda peygamber filmlerinin Urfa’da çevrilmesine ze-
min oluşturmuştur. 
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Hüseyin Peyda ve Yılmaz Güney’in bu şehirde açtığı çığır, zincirleme olarak diğer yönet-
men ve oyunculara ilham olmuş o günden bugüne şehir sinemacıların vazgeçilmez mekânı 
olmuştur. Sadece 2007 yılında otuz film, belgesel ve klip çekimi yapılmış, 2008’in henüz 
başında beş çekime ev sahipliği yapmıştır. Urfa’nın mistik ruhu, egzotik yapısı ve orta çağ 
görünümlü mekânlarıyla dünya sinemasında ses getirecek filmler yapılabilir. Geçmişte bu 
şehirde çevrilen iki filmle uluslararası ödül alınmıştır. Urfa’nın gerek sosyo-kültürel birikimi 
gerekse mekânsal zenginliği sinema diline aktarıldığında, bu şehir yalnız kırsalındaki feodal 
/vahşi görünümüyle değil, aynı zamanda kadim bir şehir olarak zengin görselliğiyle zihinler-
de yer edecektir. 

Modernizme rağmen henüz kabuğunu kıramadığı gibi, sine-masal olarak da bu feodal 
şehir imgesini aşamamıştır. Şehrin sine-masal olarak yeni bir izlenim oluşturabilmesi için, 
sosyo-kültürel ve sosyo-politik anlamda değişim geçirmesi biraz da şehrin kendi kabuğunu 
kırıp, kendi değerleriyle yüzleşmesiyle gerçekleşecektir. 1950’lerdeki İstanbul’un “hüzünlü 
orospu” imgesinin yerini 1990’larda “kışkırtıcı orospu” imgesi almıştır. Urfa ise 1950’lerden 
bu yana hiç değişmeden feodal/vahşi imgesiyle beyaz perdede kalmış; 1950’lerdeki Abdo 
Bey tiplemesinin yerini ancak 1980’lerde Züğürt Ağa’ya bırakabilmiştir. Şehir mekân olarak 
(rant uğruna tahrip edilerek) değişmiş ama ağası hiç mi hiç değişmemiştir. Şehir sine-masal 
anlamda kırsaldan/köyden, kendi içine/şehre dönerse ancak bu oryantalist bakıştan kurta-
rabilir.  Belki o zaman sanayileşmeyle fabrika çarkları arasında feodallerin silahları çiğnenir, 
Saklı Yüzler’deki töre kurbanı kızın yaşadığı trajedi yaşanmaz, Düğün filminde olduğu gibi 
Urfa’dan İstanbul’a değil, İstanbul’dan Urfa’ya göç başlar. Böylece sine-masal Urfa’yı ağasız 
okuma imkânı yakalar ve şehrimize yeni açılımlar kazandırmış oluruz…

Ve Bir Teklif

Yeşilçam Türk sinemasının Urfa’yı keşfinde Hüseyin Peyda’nın önemli bir rolü vardır. Yönet-
men ve oyuncu olarak ilk defa Urfa’yı mekân olarak beyazperdeye aktaran Hüseyin Peyda, 
Urfalı bir sanatçı olarak birçok filmin bu şehirde çevrilmesine öncülük etmiş, zengin bir aile-
nin çocuğu olarak bütün mal varlığını bu yolda harcamıştır. Urfa’nın böylesine önemli bir sa-
natçısı olan Hüseyin Peyda’nın ismi Urfa’da bir mahalle, sokak veya caddeye verilmeli, ayrıca 
en çok film çevrilen şehirlerden biri olan Urfa’ya bir Sinema Müzesi açılmalıdır. Bu müzede 
Urfa’da çevrilmiş filmler, Urfalı sinema sanatçıları ve onların özel eşyaları yer almalıdır. Ayrıca 
açılmasını teklif ettiğimiz bu müzenin adı da Hüseyin Peyda Urfa sinema Müzesi olmalıdır. 

Ayrıca görselliğin öne çıktığı çağımızda sinema, şehirlerin tanıtılmasında önemli bir rol üst-
lenmektedir. Bundan dolayı Antalya’da Altın portakal, Adana’da Altın Koza, Gazi Antep’te 
Altın Dilim film festivalleri olduğu gibi Urfa’da da Sinema festivali yapılmalı,  ödüller dağıtıl-
malıdır. Urfa’nın sinemasal anlamdaki potansiyeli göz önüne alındığında Sinema Müzesi ve 
Film festivallerinin bir an önce yapılması ve bunun gelenekselleşmesi önem arz etmektedir. 
Kültür ve sanat şehri olan Urfa, bu bağlamda Antalya, Adana, Gaziantep gibi şehirlerden geri 
kalmamalıdır, diye düşünüyorum.
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Bir Şehir Kültürü Olarak Şanlıurfa 
Sıra Gecesi Geleneği1

Mahmut Kaya
Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi,

Bilâd-ı hayr-ı halkullâh olan şehr-i Ruhâ’dır bu2

Zülâl-i mu‘ciz-i cârî makâm-ı enbiyâdır bu

Hicâz-ı kudsden gayrı makamlardan ulâdır bu

Letâfette şerâfette müzeyyen dil-güşâdır bu

Bu mevlid-i Halilu’llâh nazargâh-ı Hudâ’dır bu

Halîl’e âteşi “berden selâm” eden Ruhâ’dır bu..

Fenâyî

Kültür Mirası Olarak Sıra Gecesi Geleneği
Kadim bir kültürel ve tarihi birikime sahip olan Anadolu coğrafyası bünyesinde birçok örf, 
âdet ve geleneği barındırır. Toplumsallığın bir tezahürü olan sıra gecesi, Barana, harfene/
herfene, yaren/yaran sohbeti gibi geleneksel sohbet toplantıları; sayıları, yaş sınırı, toplan-
ma sıklıkları yörelere göre değişen erkek gruplarının özellikle kış aylarında belli kurallar çer-
çevesinde kapalı mekanlarda bir araya gelerek hikâyelerin anlatıldığı, çeşitli oyunların gös-
terildiği ve musîki icra edilen önemli kültür unsurlarıdır. Bu geleneğe Çankırı ve Kütahya’da 
“yaren/yaran sohbeti”, Şanlıurfa’da “sıra gecesi”, Elazığ’da “kürsü başı sohbeti”, Balıkesir’de 
“barana sohbetleri” verilmekte olup farklı adlarla başka illerde de rastlanmaktadır.3

Şanlıurfa sıra gecesi geleneği, yılların sosyal ve kültürel birikiminin bir sonucu olarak gelişen 
bir geçmişe dayanır. Otantik İnsanî değerlere kaynaklık etmesi nedeniyle 2010 yılında UNES-
CO sıra gecesi geleneğini İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kabul 

1 Bu makale, “Mahmut KAYA (2000), Şanlıurfa Folklorunda Sıra Geceleri Geleneği- Mikro Sosyolojik Analizi. (Basılmamış 
lisans bitirme ödevi), Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü, Elazığ” künyeli çalışmanın bazı bölümlerinin 
geliştirilmesiyle oluşturulmuştur.

2 Ekrem BEKTAŞ, “Nâbî’nin‘Bu’ Redifli Gazeline Urfalı Şairler Tarafından Yapılan Tahmis Ve Yazılan Nazireler,” GaziTürkiyat 
Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Güz 2008, Sayı 3, Ankara, 2009.

3 Muhsin Macit, “Urfa Sıra Gecelerinde Ve Musiki Meclislerinde Okunan Gazellerin İşlevi”,  Millî Folklor, 2010, Yıl 22, Sayı 87, 
http://www.milliifolklor.com, 2010., TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geçmişten Geleceğe Yaşayan Kültür Mirasımız Türkiye 
Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 3434, Yayına haz. Solmaz Karabaşa, 
Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2014, s.99.
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etmiştir.4 Sıra gecesi ve benzeri gelenekler dayanışma, yardımlaşma, eğlenme, bilgilenme 
temelli toplumsal kültür unsurlarıdır. Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddî ve manevî 
değerlerden teşekkül eden öyle bir bütündür ki toplumdaki her türlü bilgi, tutum, değer öl-
çüleri, görüş ve zihniyetle her çeşit davranış şeklini içine alır. Ve bütün bunlar toplumları diğer 
toplumlardan ayıran özgün bir hayat tarzı tesis eder.5 İnsanî bir çaba olarak kültür; insanın bir 
toplum üyesi olarak edindiği, bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlâk, töre ve tüm diğer yetenek ve 
alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. Başka bir deyişle kültür “düşünüş, duyuş ve dav-
ranış tarzlarını” içeren toplumların gerek bilinçli ve gerekse bilinçsiz belleğidir.6 Toplumların 
dayanışma, bilgilenme, eğlenme, nitelikli vakit geçirme gibi etkinlikleri de kültürün önemli 
bir parçasıdır. Bu etkinlikler zamanla kurumsallaşarak belirli ritüelleri sahip, norm ve değerler 
içeren kültürel öğeler haline dönüşür. Kültürün bu süreklilik gösteren uygulama biçimleri za-
man içerisinde gelenekselleşir. Şanlıurfa sıra gecesini açıklamadan önce gelenek olgusunun 
ne olduğuna yakından bakmakta fayda vardır. Gelenek; bir topluluğun kendinden önceki 
nesillerden devralıp kısmen dönüştürerek sonraki nesillere aktardığı inanç, kurum ve sere-
monileri içeren her türlü toplumsal pratik olarak tanımlanmaktadır.7 Gelenek savunucuları R. 
Guénon, Fridhjof, Schuon, Hintli ünlü sanat tarihçisi Ananda K. Coomarasvamy, S. Hüseyin 
Nasr, Martin Lings, L. Northborne gibi düşünürler geleneği ilahî bir öz olarak tanımlamakta 
ve savunmaktadırlar. Mesala Guénon, başlangıcında sözlü olmak zorunda kalmış olan ancak 
sözlü olduğu kadar yazılı da olan geleneğin etimolojik olarak “intikal eden” bir yapıya sahip 
olduğunu ifade eder. Nitekim İngilizce sözcüğün kökeni, bir şeyi saklaması için bir başkasına 
iletme ya da verme anlamını taşıyan Latince tradere teriminden gelmektedir.8 

Gelenek, yapı olarak bir “sürekliliği”, “aktarma” (rivayet) ve “istikrar”ı bünyesinde taşıyan özel-
liklere sahiptir. Bu anlamda insan hayatını kapsayan ve düzenleyen yönüyle gelenek “kolek-
tif bir bilgelik”tir. Geleneksel davranış ve uygulamaların meşrutiyeti ve sahihliği seleflere (ilk 
uygulayıcılar) benzeme ve uyuşma ölçütü ile belirlenir. Zamanla geleneksel uygulamalarda 
bir değişim olacağı için ilk uygulayıcı (selefler)’ya en yakın tarz, sahih ve meşru kabul edilir. 
Farklı olan değişiklikler “bid’at” diye tanımlanır ve bunların gelenekten ayıklanması zorunlu-
dur. Bir öğenin veya kurumun geleneksel hâle gelebilmesi için o şeyin geçmişte var olmuş 
olması, en az iki nesil boyunca uygulanmış olması ve o kurumu, o öğeyi en azından bazı 
kimselerin sürdürmeyi arzu etmeleri gerekir.9

Sıra gecesi, olgusu etimolojik olarak iki durumu belirtmektedir. “sıra; tertip, düzen, intizam 
ve belli ölçülere göre dizilmiş olma hali”ni karşılar.10 “gece” ise, güneşin batışından doğu-
şuna kadar ki zamanı kapsar. Gece aynı zamanda “kutlama, toplantı, eğlence”yi de içine 
alan bir anlama sahiptir. Şanlıurfa’da uygulanan Sıra Gecesi Geleneğinde grupların toplanış 
vakitlerini gece ve toplanmaların “sıra” ile olması bu geleneğe “sıra gecesi” denmesinin se-
beplerinden kabul edilmektedir. Geleneğin ilk defa ne zaman uygulandığı hakkındaki yazılı 
kaynak olarak daha önce Şanlıurfa’da müftülük yapmış olan Hasan Açanal’ın aktarımı esas 

4  TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.99.

5  Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay, İstanbul 1987., s.48

6  Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, (Çev.:Ş.Tekeli). 4. Basım., Varlık Yay. İstanbul 1995.

7  Ömer Demir, Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1997, s.115.

8  Mahmut Kaya, Aşiret Modernleşmesi. Çıra Yay., İstanbul. 2015, s. 59-60. 

9  Mustafa Armağan, Gelenek, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1992, s.56-57.

10  D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İz Yayıncılık, 1996, s.980.
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alındığında bir asırdan daha çok bir geçmişe sahip olduğu görülür. Nitekim o, “19.yy sonla-
rında Urfa’da Sosyal Hayat” adlı makalesinin girişinde: “Sultan Abdulaziz’in saltanatını son 
günlerinde...” diye başlayan ve 1875 diye belirtilen Urfa’nın sosyal hayatını anlatan yazıda: 
“tatil günlerinde yapılan sohbet toplantılar, müzikle canlandırılırdı, sefahat yoktu, işret (içki 
içmek) menfur idi. (nefret edilirdi)”.. “Kış geceleri11 evlerde ‘sıra’ denilen toplantılar yapılırdı. 
Ulema, Salı ve Cuma geceleri, esnaf, çoğunlukla gece aşırı toplanırdı. Bu toplantılar nöbet-
leşe yapılırdı. Bu gece toplantılarında sohbet edilir, çeşitli oyunlar oynanırdı. Yaşlılar Battal 
Gazi hikâyeleri okurlar. Sıra Gecesinin ayrılmaz faaliyeti müzik icra etmekti.”12 Ulaşabildiğimiz 
bu bilgiler, yazılı olarak geleneğin bir asrı aşan bir geçmişinin olduğunu bize bildiriyor. An-
cak bir uygulamanın gelenek haline gelmesindeki yerleşme ve olgunlaşma sürecini düşü-
nürsek daha gerilere gitmek mümkündür. 

Sıra grupları, gönüllü olarak katılımın sağladığı, ilişki biçimine göre de “cemaat duygusu”nun 
hâkim olduğu sosyal gruplardır. Bu tür gruplar “..kendiliğinden meydana gelen, kan birliğine 
müşterek duygu ve yaşayış esaslarına dayanan gruplardır.”13 Tönnies’in topluluk (cemaat) ve 
toplum (cemiyet) tasnifinde topluluklar, kendi arasında çeşitli kriterlere göre ayrılır. Bunlar 
kan bağına göre; aile, akrabalık, klan, komşuluk ve yere bağlılık anlamında gelişen gruplar, 
dostluk, fikir birliği ve duygu denkliğine bağlı olarak gelişen gruplar gibi çeşitlenmektedir.14 
Sıra grubu, dostluk, fikir birliği ve duygu denkliği gibi ölçütlere bağlı olarak birincil gruplar 
yani topluluk içerisinde sayılabilir. Nitekim Tönnis’e göre: “Bu yapılanmaları oluşturan psiko-
lojik cevher; bütün ruhi kıpırdanışlar, hisler, kanaatler, şahsî eğilimler, hissî bağlılık, sadakat 
ve sevgidir.”15 Grupların oluşmasındaki hâkim atmosfer, geleneksel bağlar olmasına rağmen, 
grup bireylerinin “meslekî, fikrî ve ruhî farklılıkları” grupların genel karakterini belirleyen de-
ğişkenlerdir. Kişi kendisine ilgi, eğilim ve zevk açısından en uygun kimselerle bir grup oluş-
turur. Bu anlamda meslek, ilgi ve fikir ölçütlerine göre çeşitli gruplar görmek mümkündür. 
Mesela, esnafın sıra grubu, edebiyatçıların sıra grubu sohbet ve müzik grupları gibi. Gruplar, 
doğal seyri içerisinde oluşur. Önceden düşünülüp, tasarlanmaz. 

 Genel hatlarıyla, sıra geleneğinin oluşumu grupların nitelikleri ve grupların temel karakteri 
hakkında bilgi verdikten sonra sıra geleneği hakkındaki tanımlara geçebiliriz. Yapılan bir ta-
nıma göre: “Kış gecelerinde birbirine yakın yaş grubundaki arkadaş gruplarının her hafta bir 
arkadaşın evinde olmak üzere belirli bir niteliğe ve düzene göre sıra ile yaptığı toplantılara 
Şanlıurfa’da “sıra gecesi” denmektedir.16 Diğer bir tanımda sıra gecesi; “ses, saz ve söz üstü-
ne sohbet yapılan bir meclistir. Sıra gecesi, baştan sona muhabbettir, musikidir, edebiyattır. 
Ariflerin söze geldiği, çırakların dize geldiği, gönül güzelliklerin göze geldiği, şiirlerin saza 
geldiği gecelerdir”17 şeklinde açıklanmaktadır.

11 Yarenlik geleneği de, Ekim ayından Mayıs’ın ortalarına kadar hep kış geceleri bir yârenin evinde sıra ile icra edilir, gelenek 
bu yönüyle Sıra gecesi ile ortak nitelikler taşır.(bkz.Cenikoğlu, a.g.e. s36).

12 Açanal Hasan, Urfa Tarihi, ŞURKAV Yayınları No:17, 1. Basım, Ankara, 1997, s.123-126.

13 Yümni Sezen, Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tartışmalar, Marmara Üniversitesi, İFAV Yayınları, Nu:39, 
İstanbul, 1990, s.17.

14 Duverger,a.g.e, s.47.

15 Akt. Sezen, a.g.e.

16 Abuzer Akbıyık, “Şanlıurfa Folklorunda Sıra Gecesi Geleneği”, Edessa Dergisi, 1999, s.21.

17 Cemil Gülseren, “Şanlıurfa’nın Sıra Geceleri ve Yatılı Kır Günleri”, İçel Kültür Dergisi, S.7, 1991, s.28.
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Sıra gecesi geleneği köken olarak Fütüvvet18 ve Ahilik19 oluşumlarından önemli izler taşır. 
Doğu şehirlerinde her zaman şehir toplumunun derin özelliğini taşıyan çeşitli topluluk-
lar vardır. Öz olarak fütüvvet, bir kurum; genel yapısal bir unsur ve Ortaçağ şarkının şehir 
toplumunun temelidir. Fütüvvet, önceleri tasavvufi dünya görüşü ile bağ kurarken daha 
sonra meslekî teşekküllerin düşünce ve töre sistemi olmuştur.20 Ahiliğin fütüvvetle ya-
kın bir ilişkisi vardır ve Ahiliğin yapılanmasına bakıldığında meslek ve ahlâk kurallarını 
fütüvvetnâmelerden aldığı görülmektedir. Nefsine hâkim olmak, Allah’ın emirlerine uy-
mak ve yasaklarından sakınmak, iyi kalpli, iyiliksever ve cömert olmak, konuksever olmak 
ve konuğu ağırlamak, din ve mezhep gözetmeksizin bütün insanlara karşı sevgi beslemek, 
hile yapmamak, yalan söylememek, iftira ve dedikodudan sakınmak, hak ve adalet sever 
olmak, zulme, zalime ve haksızlığa karşı koymak gibi erdemler ahilerin uyması gereken ahlâk 
prensipleri olarak fütüvvetnâmelerde yer verilen bazı hususlardır.21 Sıra gecesi geleneğinin 
bu köklü kültür unsurlarından esinle teşekkül ettiği belirtilmektedir. Nitekim Macit (2010), 
Anadolu şehirlerindeki halk meclislerinde esnaftan insanların katılımıyla düzenlenen çeşitli 
eğlencelerin bezm ve işret geleneğiyle olduğu kadar fütüvvet ve Ahilik’le de ilgisi olduğunu 
ifade etmektedir. Yine Cenikoğlu (1998) Yâren geleneğinin Ahiliğin bir uzantısı ve Ahiliğin 
başlangıcında da İslâm ülkelerinde egemen olan Fütüvvetnâmelerin etkisi ve rolü olduğunu 
belirtmektedir.22 

Fuad Köprülü ve Abdülbaki Gölpınarlı gibi araştırmacılar Ahiliği, fütüvvetin Anadolu’da al-
dığı biçim ve değişik bir yapılanması olarak yorumlamışlardır.23 Anadolu’daki Ahilik gelene-
ğinin de bu fütüvvet kültüründen doğduğu yaygın bir görüştür.24 Kayaoğlu, fütüvvet teşki-
latının kurallarını benimseyen ahiliğin Anadolu’ya gelen göçler sonucu kurulup geliştiğini 
belirtir.25 Fütüvvet teşkilatı ortadan kalktıktan sonra da Ahilik, Anadolu’da varlığını uzun süre 
devam ettirmiştir. Ahilerin haftanın belirli günleri sıra gecesini çağrıştıran motiflere benzer 

18 Fütüvvet Arapça fetâ kökünden türetilmiştir. Fetâ yiğit, cömert, mert anlamında. Fütüvvet ise, bu değerlerin hakim 
olduğu dini ve mesleki bir örgütlenme, bir organizasyonudur. Tasavvufî yönü olan bir meslek teşkilatıdır. Ahilik mesleği, 
yiğitlik ve cömertlik mefkûresi (ülküsü) olarak İslâm’ın doğuşu ve yayılması ile “Futuvva” (yiğitlik ve cömertlik) mefkûre-
sinin daha hicrî 2. yüzyılda özellikle Horasan ve Maveraünnehir’de etkili olarak yaygınlaşmıştır. Mutasavvıflardan, fütüv-
vet (fotowwa) ilkelerini bir tam uzunlukta içeren Kitabü’l-fütüvve (Ketāb al-fotowwa) ismindeki eseri ilk yazan Horasan’lı 
Ebu Abdurrahman Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed Sülemi (Sufi ب Abd al-Rahman Solami)’dir. Anadolu’ya, 
Horasan’dan Orta Doğu’ya, Bağdat’a, Selçukîlerle Anadolu’ya gelmiş fütüvvet teşkilatı çok canlı olarak yaşamıştır. (Bkz. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCt%C3%BCvvet, Erişim Tarihi: 17.03.2015.)

19 Ahilik, İslâm dünyasında Abbasi halifesi Nasır Lidînillâh tarafından kurumlaştırılan “fütüvvet” kurumunun, Anadolu’da 
XIII. yüzyıldan itibaren millî ve yerli unsurlarla donanmış bir şeklidir. Anadolu esnafının hayat anlayışına uygun olma-
sı sebebiyle daha çok esnaf arasında gelişmiş olmakla birlikte, fütüvvetnâmelerde yazılı kaidelere uymayı kabul eden 
herkesi bünyesinde bulundurmaktadır. Fütüvvetnâmelerde yer alan insani erdem ve dini ilkeleri benimseme, savunma 
anlamında bir kavram olan Ahilik, esnaf ve sanatkârların mesleki örgütlenmesi esas olmak üzere, bireylerin kişilik ve ah-
laki yapılarına da müdahale eden mesleki bir kurumdur. Ahilik, esnaf ve sanatkârların mesleki yapılanmasına yön veren 
kural ve prensipler olmasının yanında hem ahiler hem de toplumdaki herkes için esas teşkil edecek insani erdem ve dini 
ilkeler içermektedir. Kırşehir’de fütüvvetin pîri Ahi Evran olarak bilinmektedir.(Bkz. Muharrem Çakmak,Ahiliğin Tasavvufi 
Temelleri ve Ahilik-Fütüvvet İlişkisi,Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 13, Ocak – Haziran 2014/,http://www.ahikirsehir.com/
ahilik-ve-futuvvet.html, Erişim Tarihi: 17.03.2015.)

20 İsmet Kayaoğlu, İslam Kurumları Tarihi, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları. No: 168 Ankara Üniversi-
tesi Basımevi, Ankara-1985., s.132.

21 Çakmak, a.g.m,s.144.

22 G. Tarıman Cenikoğlu, Akşehir’de Sıra Yârenleri. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul-1998, s.60.

23 Çakmak, a.g.m.

24 http://www.ahikirsehir.com/ahilik-ve-futuvvet.html, (Erişim Tarihi: 17.03.2015.)

25 Kayaoğlu, a.g.e.
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sohbet toplantıları yaptıkları aktarılmaktadır.26 

Her iki gelenek de insanların ruh ve beden eğitimlerini geliştirmeyi amaçlayan meslekî ve 
tasavvufî özellikler taşır. Esnaf ve sanatkârlar sınıfının bu tür örgütlenmeler yoluyla gruplaş-
malarının üzerine Şanlıurfa’daki köklü müzik ve mutfak geleneğini de kattığımıza sıra ge-
cesinin kodlarını yakalamış oluyoruz. Nitekim Şanlıurfa’da; “çeşitli sohbetlerin yapıldığı sıra 
uygulamalarının sazlı ve sözlü olarak yapılanlardan farklı olarak tef’le müzik icra edilen dini 
muhtevalı sohbet grupları da mevcuttur.”27 Bu gruplar da geleneğin sıralı, sohbetli, musikili 
niteliklerini taşımaktadır.

 O halde, yapılan tanımlardan şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: 

 a) Sıra gecesi, köklü ve yaygın bir gelenektir. 

 b) Sıra gecesi, insanların zamanlarını toplumsal yapıya uygun tarzda değerlendirdikleri 
bir gelenektir.

 c) Sıra gecesi, bir grup faaliyetidir. Gruplar, kendi içinde büyük ölçüde homojendir.

 d) Bireylerin ortak özellikleri, aynı zamanda grubun genel yapısını da belirlemektedir. 

 e) Gelenek, belli bir zaman kesitinde (kışın/gece) belirli bir düzende ve önceden belirlen-
miş kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. 

 f ) Sıra gecesi, yazılı olmayan norm ve değerlere sahiptir.  

Sıra gecesi geleneği birçok fonksiyona sahiptir. (dayanışma, dostluk, sosyalleşme, geleneğin 
sürdürülmesi vs.) “Sıra gecesi, içinde belirli katı kurallar taşımamakla beraber hakim kültür 
ve geleneğin etkisiyle bazı değerler kendini geleneğe yansıtmıştır. Bu değer yargıları: adap 
ve erkân, saygı ve sevgi anlayışıyla pekişen eğlence ve ikramlar”28dır. Genel itibariyle gelene-
ğin çerçevesi bu şekilde çizilmektedir. Yapılan betimlemelerden yola çıkarak şöyle bir tanım 
geliştirilebilir: 

Sıra gecesi geleneği, Şanlıurfa yöresine ait bir gelenek olup, çeşitli akran gruplarının belirli za-
man ve mekanlarda bir düzene göre gerçekleştirdiği, kendine özgü norm ve değerleri olan infor-
mel gruplardan müteşekkil sosyal ve kültürel bir olgudur. 

Sıra gecesi geleneği, daha önce de belirtildiği gibi belirli bir zaman ve süreklilik ağı içinde 
uygulanır. Gelenek; zaman, mekân gruplar ve uygulama farklılıklarını taşıyan özelliklere sa-
hiptir. Şanlıurfa ikliminin karasal olması –yazların çok sıcak ve kışların soğuk ve uzun oluşu- 
geleneğin doğuşunu etkileyen faktörlerdendir. Bu nedenle sıra gecesi geleneği mevsim iti-
bariyle kışın uygulanır. Mekân olarak sıra geleneği, sıra gezenlerin evlerinde grup için ayrılan 
kısımda gerçekleşir. Sıra, evin dışında başka bir mekânda pek nadir görülür. Bunun nedeni, 
ev halkının, hane reisinin dostlarını yakından tanıyıp bir güven sağlamasıdır. Böylece kişinin 
ailesi, ev reisinin kimlerle oturup kalktığını öğrenir. 

Sıra Gecesi Geleneğinin sıra gezenlerin evinde yapılmasının bir diğer nedeni de gruptaki-
lerin kendi arkadaşının ev içi durumunu yakından görüp ve gerekirse ihtiyaçları karşılamak 

26 Yaşar Duru, Sıra Gecesi. Şehir, Zaman,Mekan,İnsan Yazıları.: Barla Basın Yay., 2007, s.19.  

27 M. İkbal Suman, “Şanlıurfa’da Sıra Gecesi Geleneği” (Basılmamış Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Şanlıurfa, 1997), s.13.

28 a.g.y., s.3-4.
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için yardım girişimlerinde bulunmaya yöneliktir. Ancak günümüzde şehrin büyümesiyle bu 
tür toplantılar için ev ya da bürolar kiralanıp kullanılmaktadır. Gruplar, duygu ve düşünce yö-
nüyle mutabık olacaklarını kabul eden kişilerden oluşur. Her grup, kişilerin ortak amaç ve dü-
şüncelerine göre biçimlenir. Bireylerin genel eğilimleri, sıra grubunun karakterini de belirler.

Sıra Gecesi Geleneğinin Fasılları
Sıra gecesi geleneği, genel olarak sohbet, müzik, oyun ve ikram gibi çeşitli bölümlerden 
oluşur. Sohbet, müzik, yemek ve oyun faslı ayrışmamış olmakla birlikte grupların yapısına 
göre farklılar gösterebilir. Söz konusu fasılların tümü her sırada görülmeyebilir ancak bir sıra 
gecesi modelinden bahsedilecekse bu model, her dört faslı da içerir. Sıra grubu, mevsim bo-
yunca hangi yemek ve tatlı türlerinin ikram edileceğini belirler. Grubun ortalama ekonomik 
durumu, baz alınarak sıra gezenlerin de onayı ile nelerin ikram edileceği kararlaştırılır. Ka-
rarlaştırılan ikramlardan farklı olarak daha zengin ve çeşitli şeyler sunarak düzeni bozanlara 
ceza verilir. Buradaki incelik diğer sıra gezenlerin incinmemesi ve bir minnet altında kalma-
masıdır. Sıralar başlarken eğer bu ilk defa oluşan bir grup ise gruba bir başkan ve bir de “kasa” 
denilen, ekonomik faaliyetlerden sorumlu kişiler seçilir. Şayet grup daha önceden kurulmuş 
bir grup ise, önceki başkan tekrar oylanarak seçilir. Başkan, çekilmek istiyorsa yeni bir baş-
kan gruba seçilir. Başkan; burada sembolik bir statüye sahiptir. Grubu organize eder ve grup 
normlarını sözlü olarak hatırlatma işlevini görür.

a. Sıra Gecesi Geleneğinde Sohbet Faslı

Sohbet ortamındaki dekor ve oturma düzeni Şanlıurfa geleneğini yansıtır. Büyükler, üst baş 
denilen, odanın üst köşesinde oturur. Gençler ve yaşça küçükler, alt baş denilen kapıya ya-
kın odanın alt kesiminde otururlar. Bu arada ev sahibi, misafirlerine “mırra” ikram eder. Bu, 
Şanlıurfa’ya özgü belirli şartlarda yapılan şekersiz kahvedir. “Mırra”; Arapça “acı” anlamında-
dır. Mırranın Urfa’da kendine has içiş tarzı vardır. Kahve sıra gezenlere iki defa ikram edilir. 
Fincan, elde tutulur, yere bırakılmaz. Fincanı yere bırakma ve kahveyi bir defa içmek, bu usu-
lü ve geleneği bilmemek aynı zamanda kahveyi dağıtana da bir saygısızlık olarak addedilir.29

Sohbet ortamında çoğu kez önceden belirlenmiş konular yoktur. İletişim ve diyalog doğal 
bir etkileşimle ortaya çıkar. Gruptakilerin meslekî özellikleri ve eğilimleri sohbet konularını 
da etkiler. Sohbetler; mesleki, mahallî, bölgesel, ulusal düzeyde olmak üzere geniş bir yelpa-
zeyi kapsar. Eğer sıra grubu gençlerden oluşuyorsa evlilik, askerlik, okul ve iş gibiaktüel ko-
nular, şayet yetişkinlerden oluşan bir grup ise, grubun yapısına göre siyaset, tarih, edebiyat, 
müzik,  dinî konular vs. konuşulur. Sırada bilgi ve görgüce güngörmüş kimse varsa o, diğer 
kişilere tecrübesinden hatıra ve anılarından pasajlar anlatır. Böylece bir tür bilgi alışverişi ve 
kültürlenme olur. Her kişi konuşulan konu hakkında kendi görüş ve değerlendirmelerini dile 
getirir. Sohbet, diyalogdan öteye gitmez. Tartışma ve çatışma hemen hemen hiç görülmez. 
Ancak böyle bir durum olursa sıra arkadaşları konuyu dağıtıp havayı yumuşatırlar. 

Sohbet faslında kitap okuyan gruplar da mevcuttur. Okuyuşu ve yorumlaması güçlü olan biri 
kişi eline kitap alıp gruptakileri bilgilendirir. Okunan kitaplar sıra gruplarına göre değişmekle 
birlikte genel olarak; Risale-i Nur, Marifetnâme, Mesnevi, İlmihal ve Fıkıh kitapları, cenkler, 
divanlar, tarihi, edebi eserler ve çeşitli tefsir kitaplarıdır. Sıra grubu, gündemdeki veya pra-
tik hayatta ihtiyaç duyulan herhangi bir konu hakkında o konunun uzmanı kişileri sıraya 

29  Halit Karatay, “Şanlıurfa’da Sıra Geceleri” (Basılmamış Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitim Anabilim Dalı, Ankara, 1999), s.27-28.
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davet edebilir. İhtiyaç duyulan konuda sıra grubu bu uzman kişi tarafından bilgilendirilir. 
(akademisyen, din adamı, doktor, avukat vs) Sohbet faslında bireyler birbirlerinin bilgi ve 
becerilerinden istifade ederler. Diğer yandan mahallî kültürün öğeleri olan Şanlıurfa ağzı, 
sosyal hayatın incelikleri, şehre özgü efsaneler, müzik ve mutfak birikimi kültürel aktarım 
yoluyla gruba nakledilir ve grup içinde yeniden üretilir. Bu anlamda Sıra grubu sosyalleşme 
ve kültürlenmenin önemli bir yönünü oluşturur.

b. Sıra Gecesi Geleneğinde Müzik Faslı

Sıranın diğer bir faslı olan müzik her grupta görülmemekle birlikte uygulamayı yapan grup-
lar da mevcuttur. İster sohbet ağırlıklı olsun, ister müzik ağırlıklı hemen hemen her grup 
Şanlıurfa müziği ve ahengini sırasında icra eder. Sıra gecesinde okunan türler; gazel, türkü, 
şarkı ve ilahi’dir. Kullandıkları müzik aletleri ve okudukları eserler çeşitli olmak üzere mu-
siki icra eden birçok grup vardır. Çalgı aletlerinin olmadığı tefle sınırlı sohbet gruplarında 
ilahi, kaside ve gazeller, sesi ve nefesi kuvvetli kimseler tarafından okunur. Bunun yanı sıra 
bizzat çalgı aletleriyle –saz, cümbüş, tambura- müzik icra eden gruplar da bulunmaktadır. 
Şanlıurfa’daki bu musikişinaslık geleneği hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Bir 
yoruma göre “20.yy.’in ilk çeyreğine kadar Sıra Gecesinde enstrüman kullanılmadığına dair 
güçlü bir görüş var. İlk defa bu tarihlerde kibrit kutusuna parmak tıklatmaya ve tef çalmaya 
izin verilmiş. Tefe izin verilmesi Hz. Muhammed’in (sav) düğünlerde tef çalmasını tavsiye 
etmesi dolayısıyladır. Bu durumda enstrüman (ud, tambur, kanun, darbuka vs.) kullanımının 
çok eskilere dayanmadığı anlaşılıyor. Tek parti döneminin ağır baskıları altında dinî kültürü 
çocuklarına ve sonraki nesillere aktarmada güçlüklerle karşılaşan Urfalılar belki de bir kül-
tür mirasını devam ettirme –hatta kimilerine göre bir muhalefet dili geliştirme- saikiyle Sıra 
Gecesinde divan okumayı öne çıkarıp Fuzuli, Nabî, Ziya Paşa, Nezihe Hanım ve şair Abdi’nin 
divan ve gazellerini okumaya başlamışlar.”30 

Sıra gecesi geleneğinde müzik belli bir makama göre tertip edilir. Ve öylece okunur. Buna, 
Şanlıurfa’da “makam geleneği” denir. Gazel, türkü ve hoyratlar bu düzene göre okunur. 
Şanlıurfa’da görülen halk müziği, tasavvuf ve sanat müziği sıra gruplarında da sürdürülüp 
icra edilir. Müzik ortamında usta çırak ilişkisi mevcuttur. Gençler, bu mekanlarda ses ve ens-
trümanlarını nasıl kullanacaklarını öğrenirler. “Kulak alışkanlığı” burada kazanılır. Şanlıurfa’da 
birçok sanatçı sıra eğitimi ve terbiyesinden geçerek müzikte belli bir noktaya ulaşmıştır. 

Müziğin önemli bir boyutunu oluşturan gazelhanlık geleneği Şanlıurfa’da köklü bir gele-
nektir. Geleneğin önemli temsilcilerinden bazıları şunlardır: Dede Halil, Kirişçi Halil, Curre 
Mehmet, Saatçi Yusuf, Hacı İbiş, Kekeç Muhittin, Damburacı Derviş, Kuşçu Yusuf,  Herli Ah-
met Ağa, Hafiz Ahmet, Bekçi Bakir, Hacı Mahmut Ağa, Halil Hafiz, Kel Hamza, Demir lzzet, 
Mukim Tahir, Hacı Nuri Hafız,  Bozeyinoğlu Ahmed, Cemil Cankat, Tenekeci Mahmut ve Ka-
zancı Bedih’tir.31 Şanlıurfa gazelhanlarının büyük çoğunluğu esnaf veya zanaat erbabıdır. Az 
sayıda da devlet memuru bu sanatı icra etmektedir. Klasik Türk müziğinin ustaları gibi gazel-
hanların da önemli bir kısmı müezzin veya hafızdır. Aralarında mevlithanlar da vardır. Orta 
sınıftan bu insanların usta-çırak ilişkisine dayalı meşk sistemiyle geleneğe dahil oldukları 
ifade edilmektedir. Geçmişten günümüze gerek sıra meclislerinde ve gerekse diğer musiki 
meclislerinde icra edilen gazeller, Fuzulî, Nabî, Abdî, Kânî, Kuddusî, Furügî, Hatayî, Ziya Paşa, 
Ahmet Paşa, Yaşar Nezihe Bükülmez gibi kişilerin eserlerinden oluşmaktadır.32

30  Bulaç, a.g.m.

31  Macit, a.g.m., Bulaç a.g.m.

32  Macit, a.g.m.,s.86.
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Görüldüğü gibi, müzik Şanlıurfa kültüründe çok kadim bir yere sahiptir. Bu geleneğin ak-
tarılması ve yeniden üretilmesinde sıra gecesi geleneği tarihsel olarak önemli fonksiyonlar 
icra etmiştir. Sıra gecesi geleneğinde müzik sadece gruba yönelik ve sanat amacıyla sunulan 
bir etkinliktir. Piyasada kâr amaçlı sunulan ve adına sıra grubu denilen müzik icrası gelenek-
te bulunmamaktadır. Özellikle konukevi ve otellerde yapılan sıra gecesi’nin icra ortamı, icra 
şekli ve fonksiyonları bakımından geleneksel Şanlıurfa sıra gecesi ile ilgisi yoktur. Bu geceler 
“sıra gecesi” adıyla yapılan Şanlıurfa türküleri ve popüler parçaların icra edildiği “müzik eğ-
lence” geceleridir.33 Son yıllarda müzik faslını öne çıkarıp sırayı salt müzik ve eğlenceden iba-
ret bir tüketim metası olarak ortaya koyma anlayışı geleneğin dejenerasyonunu hızlandırmış 
ve yozlaşmaya yol açmıştır.

c. Sıra Gecesi Geleneğinde İkram Faslı
Sıranın ikram faslı diğer fasıllarda olduğu gibi belirli bir geleneksel arka plana dayanmakta 
ve işleyiş bir çerçevede gerçekleşmektedir. Sıra gecesinde ikram edilen yemek mükellef bir 
ziyafet değil, standarttır. İsmi üstünde “sıra yemeği” olup davet yemeği değildir. Mükellef 
sofra açanlara bundan vazgeçinceye kadar ceza verilir. Ceza, sıra gecesinin üst üste onun 
evinde düzenlenmesidir. Dolayısıyla Şanlıurfa kültüründe yemek törensel olup yemeğin 
kendisinden çok onun malzemesi ve yapılış şekli önem taşır.34 Sırada ikram çeşidi olarak he-
men hemen her sıranın baş ikramı olan çiğ köfte en ön sıradadır. Evlerde yapılan sıralarda 
bu seçicilik devam ederken odalarda veya kiralık evlerde yapılan sıralarda pratikliği açısın-
dan kebap da ikram olarak tercih edilir. Çiğ köftenin her sırada olmasının nedeni yapılış ve 
hazırlanışının erkekler tarafından kolay olması ve bunun Şanlıurfa geleneğindeki önemidir. 
Çiğ köfte, efsanevî bir ikram türü olup, Şanlıurfa halkı için büyük kıymet taşımaktadır. Nite-
kim ilde çeşitli zamanlarda ödüllü en iyi çiğ köfte yoğurma yarışmaları yapılır. Şanlıurfa’da 
çoğu erkek çiğ köfte yapmasını bilir. Çiğ köfteyi en iyi yoğurana toplumca bir prestij atfedi-
lir. Gençler ve çocuklar çiğ köftenin yapılışını sırada gözlemleyerek öğrenirler. Sırada içecek 
olarak ayran, çay ve mırra ikram edilir. Medyada ortaya çıkan boyutuyla alkollü içecekler ke-
sinlikle sıraya özgü bir uygulama değildir. Geleneğin fütüvvet ve Ahilik’le olan bağı, Açanal 
(1997) ve Duru’nun (2007) aktarımı ve gözlemlerimize dayalı olarak şunu kesin ifade edebi-
liriz ki alkollü içeceklerin sıra geleneğinde yeri yoktur. Şanlıurfa toplumsal yapısının değer 
sistemi ve sıra gruplarının hassasiyeti buna uygun değildir. 
Sıra gecesi geleneğinde ayrıca Şanlıurfa’ya özgü tatlı çeşitleri de ikram edilir. Önceden grup-
ça kararlaştırılan türlerin dışında Şanlıurfa’da; katmer, cennet çamuru, şıllık, palıza, kadayıf 
vs. türü tatlılar sırada ikram edilir. Sıra gecesi geleneğinin toplamında olduğu gibi yemek 
faslında da bir incelik ve düzen hakimdir. Yemekler, doymak ve acıkma dürtüsünü gidermek 
için değil, samimiyeti ve beraberliği sağlamlaştırmak için sembolik bir mahiyettedir. Yemek 
yapılışı ve yenilişinde şayet sırada küçükler varsa büyüklerini gözlemleyerek sosyalleşirler. 

d. Sıra Gecesi Geleneğinde Oyun
Sıra gecesi geleneğinde her grup ilgisi ölçüsünde çeşitli oyunları icra eder ancak oyunun her 
sırada olduğu söylenemez. Oyunlar, Tolaka, Yüzük-Fincan, Tombala vs.dir. Oyunlar eğlence 
ve vakit geçirmek için oynanır, kumar amaçlı değildir. Oyunlarda ortaya konan bahis olursa 

33 Akbıyık Abuzer, Urfa Sıra Gecesinde İçki ve Dansöz var mı? http://www.abuzerakbiyik.com.tr/ author_ article_detail.
php?article_id=30, (Erişim Tarihi:18.03.2015).

34  Ali Bulaç, “Sıra Gecesi”, Zaman Gazetesi, 22. Nisan.2000.
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bu gruptakilerin ortak menfaatine kullanılmak üzere grubun kasası denilen para işleriyle il-
gilenen kişiye verilir ve bu paralarla fakir ve mağdur kimselere yardımda bulunulur. Artanıy-
la da kır gezileri düzenlenir. Oyunlar da müzik gibi her grupta görülmez. Bu konuya duyarlı 
sıra gruplarında oyunlar oynanır. Tüm bu faaliyetler gerçekleşirken gerekli olan edep ve ölçü 
elden bırakılmaz, arkadaşlık ve dostlukları bozacak her türlü tutum ve davranıştan kaçınılır. 
Sıra gruplarında gecenin ilerleyen saatlerinde çay ve kahveler içildikten sonra grup başkanı 
bir sonraki sıranın tarihi ve kimde olacağını belirtir. Sırayı yapacak kişinin durumu sorulur. 
Sırayı yapmaya engel bir durum var ise, sıra ondan sonraki kişiye devredilir. Daha sonra baş-
kan ev sahibinden arkadaşları adına müsaade ister ve böylece sıra sona erer. 

Günümüzde Sıra Gecesi Geleneği 
Bir zamanlar mahalledeki insanların sorunlarının konuşulup karara bağlandığı gelenek, gö-
renek ve ahlâkın öğrenildiği müzik ve yemekle süslenen sıra gecesi geleneği, acaba halen 
otantik ve özgün yapısını korumakta mıdır? Doğrusu bu soruya “evet” cevabını vermek çok 
zordur. Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve modernleşme gibi de-
ğişim süreçleri karşısında Şanlıurfa’daki sosyal kültürel hayat da çeşitli biçimlerde dönüş-
mektedir. Geleneksel kurum ve hayat tarzları bu değişim karşısında kimi yerde direnç sağ-
layarak kimi yerde çözülerek değişmektedir. Şanlıurfa toplum ve kültür hayatında meydana 
gelen bu değişimler, sıra gecesi geleneğinde ciddi bir dönüşüme yol açmıştır. Avlulu evlerin 
kıymetten düşmesiyle apartmanlara sığınan Şanlıurfa insanı bu geçiş süreciyle birlikte ge-
lenek ve göreneklerini de değiştirme sürecine girmiştir. Şanlıurfa sıra gecesi geleneği, gü-
nümüzde seleflerin uyguladığı tarzla haleflerinin uyguladığı tarz arasında çeşitli değişimler 
geçirmiştir. Buna etki eden birçok faktörler vardır. Teknolojik gelişmeler, sıra gecesi gelene-
ğinin uygulanmasında bazı değişikler yapmıştır. Soğutma cihazları, sıra gecesinin yazın da 
uygulanmasını sağlamıştır. Ancak, şehirleşmenin doğurduğu apartman hayatı sıranın icrası-
nı zorlaştırmıştır. Eski Şanlıurfa evleri yapı ve dekor açısından sıra uygulamalarının geleneğe 
uygun icrasını sağlıyordu. Ancak apartman daireleri gerek yapı ve gerekse dekor itibariy-
le sıra geleneğinin özüne aykırı kalmaktadır. Böylece sıra geleneğini icra etmek isteyenler 
oda kiralamak durumunda kalmışlardır. Bu da sıranın uygulanış tarzını ve sıklığını olumsuz 
etkilemiştir.35 Teknolojik imkanların arttığı günümüzde televizyonların, teyplerin, radyoların 
ve cep telefonların sıra yapılan mekanlara girmesiyle toplantı yerleri sohbet etmekten zi-
yade dinlenme ve seyir mekanı haline gelmiştir.36 Dolayısıyla sıra gecesi geleneği, nüfusun 
artmasıyla, kentleşme ve konut tiplerinin değişmesi, modernleşme gibi nedenlerden dolayı 
uygulama tarzı ve sıklığında değişimler görülmektedir. 
Sıra gecesi geleneğinde değişen hatta yozlaşmaya varan bir diğer alan da, müzikle ilgili uy-
gulamalardır. “bugünkü sıra gecesinin müzik faslında makam geleneğine uyulmamaktadır. 
Bunun nedeni gençlerin eskisi gibi musikişinasların gecelerinde usta çırak ilişkisiyle müzik 
icrasının öğrenmemeleridir. Gençler tarafından bu makam geleneği bilinmediği için her-
hangi bir sıraya tâbi olmaksızın çalınıp söylenmektedir. Böyle olunca sıra gecesinin müzik 
faslını icra eden ve bunu meslek edinen gruplar ortaya çıkmıştır. Makam geleneğine uygun 
müzik icra etmeyen bu gruplar bugün sıra gezmesi geleneği içerisinde öne çıkmaktadır. 
Böyle olunca sıra geleneği bilmeyenler tarafından sadece eğlence ve müzik olarak anlaşıl-

35  Karatay, a.g.e, s.44.

36  Suman, a.g.e, s.38.
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makta. Sıranın diğer fasılları göz ardı edilmektedir. Cemil Gülseren’in ‘Şanlıurfa Sıra Gecesi 
ve yatılı kır günleri’ adlı yazısında: Sıra Gecesinde bahsederken ‘bugün gençler arasında ya-
pılan eğlencelerle sıra gecesi karıştırılmıştır. Gençlerin yaptığı kebaplı, içkili ve müzikli eğ-
lencelerin sıra geleneği ile bir ilişkisi yoktur.’ Bu sıra geleneğinin yanlış tanıtılmasına neden 
olmaktadır.”37 Netice itibariyle sıra gecesi geleneği yaşanan değişim koşulları karşısında öz-
günlüğünü maalesef koruyamamaktadır. Geleneğin, herkesçe uygulanabilir bir yaygınlığa 
ve açıklığa sahip olması onun yanlış uygulamalardan dolayı olumsuz imajlarının oluşmasına 
neden olmuştur. 
Sıra gecesi geleneğindeki yozlaşma da medyanın da büyük etkisi vardır. Sıra gecesi gele-
neği, Şanlıurfa sosyal hayatının rutin parçası iken medya ve bazı kesimlerce hayatın doğal 
akışından çıkarılıp suni ortamlarda vitrinlik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şehirleşme ve 
GAP projesinin etkisiyle çeşitli değişimler geçiren Şanlıurfa, bu değişimlerle birlikte hayatı 
algılayış ve yaşayış tarzında da çeşitli değişimler yaşamaktadır. Aşağıda Şanlıurfalı bir esnafla 
yapılan sohbetten alınan satırlar, Şanlıurfa’daki geleneksel hayatın hangi boyutlarda değişi-
me uğradığını ortaya koymaktadır: 
“Urfalı, eski Urfalı değil. Urfalı keyfini, zevkini bilen bir adamdır. Yaşamasını bilen bir adamdır. 
Biz şimdi Urfalı değiliz. O, hayatlı (avlulu) evleri madam ki sattık, gittik o beton yığınlarının 
arasında hapsolduk biz, Urfalılıktan çıktık. Haftada bir, yirmi günde bir kıra gideceğiz veya 
bağa gideceğiz. Arkadaşlarımızdan naza çekenler var. Çünkü televizyon karşısında şartlan-
mış, zevki de kalmamış. Babasından, akrabasından, abisinden bu gelenekleri görüp öğre-
nenler devam ettiriyor.”38 Sıra gecesi geleneğinin yozlaştırılmasında ve medyatikleştirilme-
sinde çeşitli sıra gruplarının etkisini de görmek gerekir. Maddî çıkarlar nedeniyle bir araya 
gelmiş geleneksel sıra ve onun değer dünyasından uzak bu gruplar sıra geleneğinin yanlış 
anlaşılmasına sebep olmuşlardır. Kendi şahsi eğilimlerini, -ki bunlar genelde sıranın yapısıyla 
uyuşmayan durumlardır- sıra geleneğinin bir parçasıymış gibi yansıtan bu gruplar gelene-
ğin salt müzik ve eğlenceden ibaret bir “alem sefası” imiş imajının oluşmasını sağlamışlar-
dır. Medyanın özellikle kültür değerlerini bir tüketim ve tatmin aracı olarak gören kesimi, 
Sıra Gecesi Geleneğini bağlı olduğu geleneksel damardan koparan tanıtımlar yapmaktadır. 
Dolayısıyla Sıra geleneği, düğün törenlerinde, konferanslarda açılış törenleri ve yerli ve ya-
bancı turistlere nostalji yaşatmak için yapılan müzik seremonileri imajından kurtarılmalı-
dır. Geleneğin, salt bir kısmını kapsayanmüziğin abartılarak bu kadar ön plana çıkarılması, 
geleneğin diğer kısımlarının kısır ve işlevsiz kalmasına neden olmaktadır. Bu da geleneğin 
sosyo-kültürel fonksiyonundan uzaklaştırılarak, sadece zevk ve eğlence etkinliği olarak an-
laşılmasını doğurmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler
Şanlıurfa toplumsal dokusunda hayati bir işleve sahip olan sıra geleneğinin bir kurum ve 
gelenek olarak işleyişi ve fonksiyonlarını bu makalede ortaya koymaya çalıştık. Sıra Gecesi 
Geleneği diğer bütün geleneksel kurum ve mekanizmalar gibi toplumun fonksiyonel işleyi-
şinde sosyal hayatı ayakta tutan bir unsurdur. İnsanları bir araya getiren özelliğiyle gelenek, 
birincil ilişkilerle toplumsal diyalogu arttırırken, sohbet, müzik, yemek ve oyun fasıllarıyla 
kişinin sosyalleşmesini mahallî kültür, örf ve adetlerin yaşamasını ve boş vakitlerin en iyi 
biçimde değerlendirmeyi, eğlenerek öğrenmeyi sağlamaktadır. 

37  Karatay, a.g.e, s.44.

38  Saadettin Özçelik, Urfa Merkez Ağzı, TDK Yayınları, Nu:666, Ankara, 1997, s.174.
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Tarihsel süreç içerisinde sıra geleneği de çeşitli değişimlere maruz kalmıştır. Geleneğin gü-
nümüzde geldiği noktaya bakacak olursak, iki yönlü bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Bir yö-
nüyle sıra geleneği tüm yozlaştırma çabaları karşısında halen kendisinden söz ettirecek güç-
tedir. Gerçekten debugün sınırlı gruplarla da olsa sıra, geleneğe uygun icrasını sürdürmek-
tedir. Diğer yönüyle medyanın ve çeşitli kültür ajanlarının etkisiyle dejenere olma noktasına 
getirilen ve kamuoyuna olumsuz imajlarla sunulan sıra geleneği, büyük bir tehditle karşı 
karşıyadır. Daha önce de değinildiği üzere çeşitli kişi ve gruplarca kamuoyuna salt müzik 
ve çiğ köfteden oluşmuş bir tüketim ve eğlence metası olarak sunulan sıra imajı geleneğin 
yanlış anlaşılmasını ve tanınmasını doğurmuştur.
Müzik faslının abartılarak fantazik ve nostaljik anlamlar yüklenerek ön plana çıkarılması 
Şanlıurfa gelenek ve kültürünün sadece müzik ve bol acılı çiğ köfteden ibaret olduğu gibi 
haksız bir görünüme neden olmaktadır. Bu nedenle sıra geleneğinin aslına uygun formu ile 
uygulanıp tanıtılması için ilk önce bu alandaki otorite ve yetkili kişilerden elde edilmiş geniş 
kapsamlı teorik çerçeveye sahip yazılı kaynaklar oluşturulmalıdır. Dahası medyaya yansı-
yan tarzıyla vur patlasın çal oynasın formundaki sıra programlarının verdiği olumsuz ima-
jı ortadan kaldıracak yönde kamuoyunu bilgilendirici, geleneğe uygun doğal mekanlarda 
yapılmış sıra uygulamaları toplumsal dimağa sunulmalıdır. Bu anlamda geleneğin yozlaşıp 
bozulmasını önlemek amacıyla tescil ve akreditasyon mekanizmaları geliştirilmelidir. 
Şanlıurfa toplum ve kültür hayatının bir parçasını oluşturan sıra geleneği ve grupları 
Şanlıurfa’nın prototipini yansıttığından yöneticiler ve bürokratlar sıra gruplarından istifade 
etmelidir. Halkın yapısı, değerleri ve hassasiyetleri bu gruplardan öğrenilebilir. Toplumsal 
diyalogun ve barışın bir öğesi olarak sıra geleneği desteklenmeli, geleneği devam ettirici ve 
destekleyici her türlü olanaklar yöneticiler tarafından teşvik edilmelidir. Ancak tüm bunları 
yaparken geleneği, törensel bir seremoni parçası ve nostaljik doyumun aracı olarak değil, 
geleneği bir kültür öğesi olarak tüm yönleriyle toplumsal hayatı ayakta tutan yapısıyla orta-
ya koymak önem taşımaktadır. 
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Bir Şehir Kültürü Olarak Şanlıurfa Sıra Gecesi Geleneği
Mahmut Kaya

Özet
Bu makalenin konusu, Şanlıurfa şehir hayatının önemli bir kültür öğesi olan sıra gecesi geleneğidir. Şanlıurfa 
toplum hayatında yardımlaşma, dayanışma, eğlenme ve nitelikli vakit geçirmenin önemli unsuru olan sıra ge-
cesi geleneğinin yapısı, işleyişi ve son yıllarda gelenekte görülen değişimler ilgili literatür taraması ve gözlem-
lerimize dayalı  olarak ele alınmaktadır. Sıra gecesi, kökeni itibariyle fütüvvet ve Ahilik geleneğinin tasavvufi 
ve mesleki öğretilerine dayanır. Şanlıurfa müzik ve mutfak kültürünün gelenekle sentezlenmesi sonucu sıra 
gecesinin yöreye  özgü biçimi gelişmiştir. 
Şanlıurfa toplumsal dokusunda hayati bir işleve sahip olan sıra gecesi geleneği, diğer bütün geleneksel ku-
rum ve mekanizmalar gibi toplumun fonksiyonel işleyişine çeşitli katkılar sağlar. İnsanları kaynaştıran özelli-
ğiyle gelenek, birincil ilişkilerle sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırırken, sohbet, müzik, yemek ve oyun 
fasıllarıyla kişinin sosyalleşmesini, mahalli kültür, örf ve adetlerin sürekliliğini, boş vakitleri iyi bir biçimde de-
ğerlendirmeyi ve eğlenerek öğrenmeyi sağlamaktadır. Günümüzde sıra gecesi geleneği, değişen toplumsal 
ve teknolojik koşullara bağlı olarak yozlaşma riskiyle de karşı karşıyadır. Son zamanlarda sıra gecesi geleneği-
nin müzik boyutunun öne çıkmasıyla, düğün, karşılama ve ağırlama törenlerinde, yerli ve yabancı turistlere 
nostalji yaşatmak için icra edilen bir eğlence metasına dönüşme tehlikesi yaşamaktadır. Geleneğin sadece bir 
yönü olan müziğin çeşitli gruplarca baskın hale getirilmesi, diğer kısımlarının kısır ve işlevsiz kalmasına neden 
olmaktadır. Bu da geleneğin sosyal ve kültürel işlevinden uzaklaştırılarak, sadece zevk ve eğlence etkinliği 
olarak anlaşılmasına yol açmaktadır.
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Şehir İnsan İlişkisi Bağlamında 
Urfa Üzerine Eleştiriler

S. Ahmet Kaya

Giriş Yerine
Bir Şehir Eleştirisi Yapmanın Gerekliliği

Şehir, saygı duyulması gereken büyük ve canlı bir organizasyondur. Saygıyı ve her türlü 
övgüyü hak ettiği için de her açıdan eleştirilmesi gerekiyor. Çünkü şehir, görünen şekliy-
le sadece beton bloklarından, kesme taş yığınlarından, sokaklardan, caddelerden, park ve 
meydanlardan müteşekkil değil… Bunlarla birlikte ve bunlardan da öte anlamlar içeriyor 
şehir imgesi… Kendini öyle kolay ele vermeyen, karmaşık ilişkiler bütünü içinde bireyler, 
aileler/topluluklar federasyonudur aynı zamanda şehir. Bu yapısıyla şehir, en zor ve karmaşık 
denklem ve problemlere bile çözümler üretme kabiliyet ve imkânıyla, bizleri her gün kendi-
ne hayran bırakmaya devam ediyor… Böyle olmakla bir şehri, tüm boyutları ile ele almak ve 
anlamak mümkün olabilir mi? Şehir bize, kendisine anlamamızı sağlayacak imkânlar sunu-
yor mu? Veya böyle bir imkân var mıdır? 

Evet, böyle bir imkân vardır. Çünkü şehrin doğası, anlamayı ve anlaşılmayı kolaylaştıracak 
dinamiklere sahip. Tıpkı bir insan bedeni gibi her gün yenilenen, değişen ve gelişen doğal 
yapısıyla, kafamızın içindeki tüm sorulara cevaplar üretebilecek kabiliyet ve üretkenliğe sa-
hip aynı zamanda şehir imgesi...

Şüphesiz bu açıdan bakıldığında şehirlerin birçok anlaşılma biçimleri olduğu görülecektir. 
Gelenekçi şehirler olsun, modern şehirler olsun, onların ana damarlarını besleyen kodların, 
anlamayı ve anlaşılmayı zihinsel olarak çözecek ipuçlarını kendi içinde barındırdığını be-
lirtmek durumundayız… Sıradan her insanın belki sezgileri ile hissetmediği veya bir tanım 
getiremeyeceği şehri, aklı başında her insanın anlamaya yönelik zihinsel bir çabası, bir dü-
şüncesi veya en azından merakının var olduğunu da belirtmeliyiz…

Şehir üzerinde düşünmek sorumluluk gerektiren bir eylemdir. “Şehir” ve “kültür” ilişkisi, bir-
birini çağrıştıran iki nesnel kavram olarak şehirlinin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 
Eski çağlardan günümüze, dünya şehirleri mimarî, estetik, şehirleşme düzenlemesi açısın-
dan birbirilerinden farklıdırlar. Ama bu hususiyetlerine rağmen şehirler, dinamik insan ya-
pısıyla birbirilerine yakın dururlar.  İşte bu yakınlık, kültür dediğimiz olayı doğurur. İçeriği 
dolayısıyla birbirinde farklı dinamiklere sahip olan kültürün daha doğru bir deyimle bizdeki 
anlamıyla irfanın sınırları, bir yerde tutulmuyor, belli norm ve kalıplara hapsedilmiyor. Dola-
yısıyla sonsuz tanımlarıyla kültür, fizikî görüntünün tersine zengin içeriğiyle şehirler arasın-
da bir yakınlık kurar. Böylece şehirler için yeni kimlikler, yeni imgeler oluşturur.  

Kültürel kimliği sayesinde şehir, bütün sınırların ortadan kalktığı, dileyenin daha fazla hazlar 
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almak için yaşamsal alanlarını genişletecek şartları zorladığı ütopik şehir olmaktan çıkmış-
tır... Çünkü “metropole özgü hayat, metropol insanındaki bir bilinçlilik düzeyinin ve zekanın 
baskınlığının temelini teşkil etmektedir.”1 Şehir, bir bakıma kendisinin ürettiği sorunları yük-
sek bir bilinç ve zekâ performansıyla, yüksek bir sadakat ile çözecek argümanlar ürettiğine 
göre; şehirleri, iyi-kötü huylar gösteren canlı bir organizma gibi telakki etmemiz de mümkün 
olacaktır… Bu yüzden Farabi, şehirleri erdemli şehirler, erdemsiz şehirler şeklinde ikiye ayır-
makta; fazıl şehir, cahil şehir, değişmiş şehir, şaşkın şehir2 gibi türevleriyle de şehirleri çeşit-
lendirmektedir… Bu ayırım, bize şehirlerin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracak imkânlar da 
sunuyor bir... 

Şehirler, sınırları serbest olan mekânlar… Yani durağan bir yapıya sahip değiller. Ne zaman, 
nerede duracağı, ne tür bir refleks ortaya koyacağı önceden kestirilemeyeceğinden dolayı 
erdemli temayüllerle birlikte basit, bayağı tepkiler de gösterebiliyor. Zenginlik, toplumsal 
statü, cinsellik, meslek, para gibi insanî faaliyetler, şehrin doğasında vardır. Şehrin doğası, 
bunların elde edilmesi için her yolun denenmesini mubah kabul edebilir. Madde ve eşya 
öncelikler arasındadır bu durumda. Öte yandan şehir, yüksek erdemler göstererek etik kural-
ların öncülüğünü de yapar; hasetlik, hırs, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık 
vesaire benzeri nahoş hareketlerin toplumdan soyutlanması için ahlaki ve hukuki disiplinler 
geliştirilmesi de bu bağlamda ele alınabilir…

Şehir, bir kültür ve irfan yuvasıdır. Robert E. Park’ın ifadesiyle “medeni insanın yaşam alanı”dır 
şehir ve bu yönüyle statülerin arz-ı endam ettiği yüksek bir organizasyondur. Farabi’nin şe-
hirli tiplerini belli bir hiyerarşik düzen içerisinde konumlandırması da bu yüzden. Bu yüzden 
yüksek bir maliyet (maddî-manevî) ve sadakat gerektiriyor şehirde yaşamak… 

Şehirlilerin hayatlarındaki her türlü davranış ve düşünce biçimleri,  sosyal ilişkileri, politik ve 
dini tercihleri, sosyal-siyasal örgütlenme biçim ve özellikleri ile birlikte mimari ve estetiksel, 
sanatsal tercihleri, kendine özgü bir şehir kimliği meydana getiriyor.  

Şehir ve kültür ilişkisi ile birlikte oluşan şehirli kültürü, o an yaşanırken veya geleceğe ak-
tarılırken dinamiklerinden soyutlanmadan, olduğu gibi korunup yaşatılması gerekir. Çün-
kü şehirde birçok insan grubu yani çeşitli kültürler geleneklerinden ve inançlarından ödün 
vermeden yaşamaktadırlar. Dolayısıyla şehir hayatı içinde farklı kültürlerin kendilerini ifade 
edebilecekleri politik ve sosyal zeminin veya zeminlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu 
zemin ancak özgür bir düşünce, geniş ve engin bir gönül, adil bir anlayışla gerçekleşebilir.

Şehrin bu kadar yoğun anlamlar içermesinden dolayı üzerinde düşünülmesi ve yazılması 
gerekiyor. Şehir aydınları, yöneticileri, sakinleri, cemaat ve sivil kuruluşları ile yaşadıkları bu 
yerin hakkını vermek için şehir ve şehirli tipi üzerine kafa çatlatırcasına düşünmeliler şehre… 
Çünkü şehir, bunu ziyadesiyle hak ediyor… Çünkü şehir, daha iyi bir yaşam için, daha iyi bir 
gelecek için, her gün sonsuz imkânlar yaratma uğraşı ile insanlığa ve doğal çevreye hizmet 
etmeye devam ediyor… 

Zira Hz. Ali, köyleri mezar olarak görmesinin nedenini, şehri özgür düşüncenin kalesi olarak 
kabul etmesinden kaynaklanıyor. Yunanlı filozoflar da bu minvalde köyleri murdar, şehri ise 
bilimin, sanatın, felsefenin, yönetimin vs. yeri olarak görmeleri de bu kabilden… 

İşte bu yüzden şehre saygı duymak gerekiyor… İşte bu yüzden yaşadığımız şehri değer-

1  Georg Sımmel. “Metropol ve Zihinsel Yaşam.” (Türkçesi Ahmet Aydoğan, Şehir ve Cemiyet) İstanbul 2000

2  Farabi. Medinet’ül Fadıla. Ankara 2002 
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lendirirken erdemi ön plana almak durumundayız. Sadece peygamberler ve evliyalar şehri 
olmak yaşadığımız şehri yüceltmez. 

*******

Elbette ki (bu ifadelerden yola çıkarak) bir şehri çeşitli yönleriyle ele almak mümkün. O şeh-
ri, bu yönlerden ele alıp değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çıkacak sonucun da bizi iki 
yönden etkileyeceğini belirtmek gerek. Evet, yaşadığımız şehir, yani Urfa, bizi bir yandan 
gururlandırırken, öbür yandan derinden yaralıyor.

Bizi gururlandıracaktır; çünkü her zaman ve her yerde peygamberlerin, evliya ve alimlerin, 
udebanın bu toprakları şereflendirerek ruhumuzu, kalbimizi, havsalamızı zenginleştirdiğini 
söyleyip duruyor; ama aynayı ters çevirince gerçekte işin hiç de öyle olmadığını görüyoruz.

Peygamberler, niçin bir şehre veya beldeye gelirler? Tatil yapmak için mi?.. Kendilerine güzel 
bir yurt edinmek  için mi?.. vesaire, vesaire....

Burada bulunan herkes peygamberlerin bir beldeye niçin geldiklerini az çok biliyorlardır. 
Dolayısıyla Hz. İbrahim gibi bir peygamberin bu toprakların bağrından çıkması, Nemrudi-
likten dolayıdır. Yani İbrahim’in varlığı övünç kaynağı olması ile birlikte, aynı zaman da bu 
durum hanemize yazılan kötü bir nottur. Zira İbrahimî zihniyetle beraber, Nemrudî zihniyet 
de var demek ki.

Peygamberlerin Risâlet vazifelerinin gereği, Hz. İbrahim de Nemrudî zihniyeti düzeltmek 
için bu beldeye gönderilmiştir. Başka bir deyimle, sapkınlığın diz boyu olduğu bu şehirde, 
Hz. İbrahim, bu sapık, bu zulüm düzenini değiştirmek; bu düzenin yerine Tevhid inancını 
yerleştirecek, ikame edecekti. Zira Peygamberlerin geliş amacı bu değil midir? Eğer her yer 
güllük gülistanlık olacaksa peygamberlere ne gerek var.

Urfa’ya başta Hz. İbrahim olmak üzere birçok peygamber gelmiş veya bir şekilde burayla iliş-
kilendirilmişse, burada biraz durup düşünmek lazım. Övündüğümüz peygamberler diyarı 
söylemi, acaba doğru bir söylem olarak vicdanlarımızda bir yer edinmiş midir?  Bu söylem 
doğru mudur değil midir, sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Buradan hareketle; konunun başına dönmek istiyorum. 

Urfa, kadim bir şehir. Öyle olduğu için, burada birçok medeniyet kurulmuş. Öyle olduğu için, 
buraya birçok ırktan, kültürden insan gelmiş... Bu kültürlerin, bu insan yığınlarının bıraktığı 
izler, şehirlerin hafızasının oluşmasında başat olduğu gibi ister-istemez burada yaşayan in-
sanların kimliklerinin oluşmasında da etkili olmuş. Böyle olmakla birlikte insan psikolojisini 
derinden etkilemiş ve karşımıza deyim yerindeyse şizofrenik, nev’i şahsına münhasır insan 
tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur, dersek, herhalde yanılmış olmayız. 

Bir yanda İbrahimî diyebileceğimiz insan tipleri bu topraklar üzerinde boy gösterirken, diğer 
yanda Nemrudî insan tipleri bu toprakları kalabalıklaştırıyor. Bunların yanında hem İbrahimî 
hem de Nemrudî özelikleri bir arada sürdüren insan tipleri... 

Böylesine çok kimlikli insan tiplerinin arz-ı endam ettiği bir şehirde işlerin doğru bir biçimde 
yolda yürüdüğünü söylemeye imkân var mı?

Bilen insanların fark edeceği gibi bu sorunların daha çok bu zihniyet sonucu oluşan ve ne-
redeyse memleketin bütün sorunlarının temel alt yapısını doldurduğunu ve bu sorunların 
halledilememesinin nedeninin de bundan kaynaklandığını fark edeceklerdir. Asıl ve tek ba-
şına bütün sorunların kaynağını oluşturan bu zihinsel sorun halledilmeden, diğer sorunların 
çözüm bulması da söz konusu değildir. En azından bu, şu anda mümkün görünmüyor.
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Böyle olduğu için, bu şehir;

Sorunlarının ve çözüm yollarının ipuçlarını öyle kolay ele vermeyen, kendi içine kapanık, 
kibirli, haset, kendini beğenmiş bir şehir Urfa… Yani her şeyiyle zor bir şehir ve kendini öyle 
kolay kolay ele vermeyen bir şehir… Kendini kolay teslim edecek bir yapıda da değil... Zaten 
bu yüzden, sorunlu bir şehir ve bu yüzden sorunları, kolay kolay halledilemiyor… 

Hak ve batıl, iyi ile kötü mücadelesi hep sürmüş bu topraklarda, halen de sürüyor…

Başkalarının övgüye layık olan işleri ve başarısı karşısında, ben daha iyisini yaparım deyip 
yapmak yerine, onun işlerini bozmayı hep başarı olarak görmüş...

Urfa, bir zihniyet bunalımı yaşıyor… Üstelik bu savımızı doğrulayacak yığınla gerekçe söz ko-
nusu. Bu gerekçeleri tekrar etmenin gereği yok. Esas burada önemli olan bu sorunları sayıp-
dökmek değil, bu sorunlara kaynaklık eden zihniyetin ne olduğu ve neden bu kadar etkili 
olduğu gerçeğini… Asıl irdelenmesi ve çözüme kavuşması gereken nokta da bu… 

Zengin tarih ve kültürüyle Urfa, kıskanılacak bir şehir olarak, çevresine fiyaka atmaya hakkı 
olduğunu söyler dururuz. Bu haleti ruhiye bize, beraberinde müthiş bir özgüven ve haklı bir 
övünme gerekçesini sunarken, aynı zamanda da çok tehlikeli ve içinden çıkılmaz bir girdaba 
da bizi sokmuyor değil... Önümüze ördüğü kalın duvarlarla dış dünya gerçekleriyle adeta 
irtibatımızı kesiyor, hatta kendi kendimizle bile bir araya gelmemize engel oluyor. 

Urfa’nın sahip olduğu zenginlikler, aynı zamanda Urfa’nın kibirlenmesine sebep olmakta ve 
geri kalmanın gerekçelerini Urfa’nın aleyhine olacak şekilde oluşturmaktadır.  Çünkü sadece 
kendini beğenen insan nesnelliği bir kenara iter, eşyaya ve gerçekliğe bakışı kibirli olur. Her 
şeye tepeden bakar, küçük görür. Kibirli olmayı, vakar sahibi olmak gibi görmeye başlar. Çok 
tehlikeli bir durumdur bu. Zira sahip oldukları onda böyle bir psikolojinin oluşmasına sebep 
olmuştur ve kendini bu şekilde görmeye başlamıştır. 

Urfa, aslında böylesi bir psikolojinin çok tehlikeli olduğunun farkında. Gelişmenin, erdemleş-
menin, medenileşmenin önündeki engel olduğunun da. Ama bu durum kendisinde öylesi-
ne kuvvetli bir etki bırakmış ki, bir türlü bu etkiyi kırıp üstünden atamıyor. Bir türlü kendine 
gelemiyor. Akl-ı selim ile hareket edemiyor, düşünemiyor. Bunun farkında olan ve bu soruna 
mantıklı çözümler getiren aydınları da kendi içinde barındırmıyor. Bu sebeplerden ötürü 
Urfa’dan hicret eden Şair Halil Gülüm, “İçin cennet, dışın cehennem olsa, sana asla dönmem” 
diyerek Urfa’ya karşı içindeki kırgınlığı anlatıyor.

Urfa’yı terk eden birçok aydın, eminim ki aynı duygularla Urfa’dan ayrılmıştır. Onların bir 
daha geri dönme özlemi içinde olmaması da bunu gösteriyor… Onları Urfa’dan soğutan ve 
uzaklaştıran, bu duygunun kuvvetli bir şekilde oluşmasına sebep olan şey ne olabilir? 

Urfa, haset bir şehir… Eminim, sosyologların bu konuda söyleyecekleri bir şeyleri vardır mut-
laka… 

-	 Vefasızlık… Urfa, kendi içinden çıkmış evlatlarına karşı her zaman vefasız olmuştur. 
Onu hep görmezden gelmiştir.. Urfalı’nın terazisinin Urfalıyı hafif tartması da her-
halde bundan olsa gerek. 

-	 Kıskançlık, görmezden gelme, kendini beğenme, kibir… Urfalı’nın yakasını bırak-
mayan hasletler… Şikâyetçi olduğumuz ve doğru düşünmeyi, ilerlemeyi, özgün-
lüğü, sevgiyi, kardeşliği engelleyen bir zihniyetin oluşmasına zemin hazırlıyor bu 
hasletler ne yazık ki…
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Sonuç
Şehir, bizden aldıklarını tekrar bize geri verecek kadar cömerttir. Urfa üzerine söyledikle-
rimiz de bu cömertliğin bir tezahürüdür bir yerde. Böylesi bir eylemin şehir–insan ilişkisi 
açısından Urfa üzerinden gerçekleşmesi, Urfa adına elbette önem arz ediyor. Çünkü Urfa, 
kadim bir şehir; evrensel değerleri adına yakışır bir vakarla göğüslüyor.

Urfa adına önem arz eden bu konuda düşünmek, ve bu düzlemde tartışmaya açmak, Urfa 
örneğiyle bu kavramların somuta indirgenmesini sağlamak şehir-insan etkileşimi konusun-
da düşünenleri sevindireceğinden eminim. Çünkü şehir insandan, insan şehirden etkile-
niyor… ayna ve nesnede olduğu gibi. Ve bu etkileşim sonucunda şehir, insani temayüller 
gösterebiliyor. Mesela kötü kurgulanan bir şehir, insanı bunalımlara sokarken, aynı zamanda 
eğer şehir doğayla ve insanın iç dünyasıyla barışık bir şekilde tanzim edilmişse, bu hastalık-
ları tedavi edecek imkânlar da sunuyor. Bu, oldukça önemli bir çıkarsamadır. Mevlana şöyle 
diyor: 

 “Cihan bir dağdır, yapıp ettiklerimiz ise bir ses. 

                      Dağa nasıl seslenirseniz, size yankısı da o nispette olur.” 

Yani rüzgâr ekip fırtına biçmek, ne ekersen onu biçersin mantığında olduğu gibi, şehir ve insan 
arasında birbirine misliyle dönen karşılıklı bir alışveriş var. Çünkü şehir, insanın aynasıdır. 
Ayna neyi görürse onu yansıtır.. Bu, şunu gösteriyor: İnsan, şehre iyi huylarını verdiğinde 
şehir, ona güzellikler veriyor; kötü huylarını verdiğinde ise ona kötülükler, bunalımlar, has-
talıklar veriyor.



590

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Tarihi Seyir İçersinde Şehr-i Urfa 

Mehmet Akbaş
Eğitimci Yazar, Şanlıurfa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi TYB Urfa Yönetim Kurulu Üyesi

Adet-i şehr budur mü’min ü kâfir bulunur.
Şair Nabi

Farsça’da “şehr” 1 kökeninde gelen şehir kelimesi Soğdça’dan  dilimize geçen kent kavramıyla 
aynı anlamı taşımaktadır. Ayrıca Arapçada “vilayet” kelimesi yine dilimize “il” ile aynı anlam-
lıdır. İngilizcede “city”, İtalyanca “citta”, Fransızcada “cite”, İspanyolca “ciudad”, Almancada ise 
“stad” şeklinde ifade edilmektedir. Yunanca karşılığı ise “polis” kelimesidir. Uygar ve medeni 
bir şehir hedeflenmiştir. Türkçedeki uygar sözcüğünün yerleşik bir toplum hayatı süren Uy-
gurlardan türetildiği söylenir.2

“Medeni” kelimesi ise kent anlamındaki “Medine” kelimesinden köken alır. Medeniyet kavra-
mı Avrupa’da karşılığı olabilecek “civilisation” kelimesi 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. 
Osmanlı aydınları arasında ise, Fransızca “civilisation” kelimesinin karşılığı olarak “medeniyet” 
kelimesinin kullanılması, yine aynı zamana (Tanzimat dönemi) rastlar. Kelimenin lügat an-
lamları, kavramın seyrini izlemek bakımından önemlidir. Medeniyet kelimesi, “me-de-ne” 
kökünden gelmektedir. “Me-de-ne”, “şehre gelmek” anlamına gelmektedir. Bu kökten gelen 
“el-Medeniyye” kelimesi de “medeniyet, uygarlık” anlamlarına gelmektedir. İbn Haldun, Mu-
kaddime adlı eserinde, şehirlilik anlamında “hadarilik3” kelimesini kullanır.
Şehir  toplulukların bir ruh halidir. Her şehrin bir ruhu vardır. Ruh bedenden çıktığı zaman 
insan ölür. Şehirlerde de öyledir. Her medeniyet hayatta kalmak için şehirleri imar etmeyi 
bir çözüm olarak görmüştür. Şehre ruh ve kimlik kazandıran medeniyet ve kültürdür. Ruh 
ve medeniyet çökertildiği zaman şehirler de cansız ve kansız kalır. Tarihte yüzlerce ölü şehir 
olduğunu biliyoruz. Kendi yaşadığımız şehir ölü mü sağ mı bu kararı verebiliriz. 
Medeni olmak Medine olmaktan geçer. Her şehir bir medeniyet getirmelidir. Medeniyetin 
kendine mahsus şehirleri vardır. Önemli olan bu şehirlerde o ruhu yakalamaktır.
Batı medeniyetinde Paris, Atina, Roma, Venedik, Moskova, Pekin, Prag, Newyork sayılabilir. 
İslâm medeniyetinin şekillendiği şehirler Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, Şam, İskenderiye, 
Semerkant, Buhara, Beyrut, İstanbul, Konya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kayseri…
Urfa; milattan önce Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hurri-Mitanniler, Arâmîler, Assur, Keldâni, Med, 
Pers, Makedonya Krallığı, İskender, Seleukos Krallığı, Parth Krallığı dönemlerini geçirmiştir.   
Milattan sonraiseEdessa Krallığı, Roma, Bizans, Sâsâni Krallığı dönemi geçirmiştir.
Hz. Ömer zamanında İyad b. Ganem Urfa’yı 639 tarihinde fethetmiştir.4 Böylece Urfa 639-661 

1 Tdksözlük

2  http://www.biltek.tubitak.gov.tr/dergi/01/kasim/kentler.pdf

3 ibn-i haldun’un mukaddimesinde bahsettiği ve sosyal tespitlerine, baz alarak şerh düştüğü yerleşik yahut medenileşmiş 
toplumlar anlamına gelir.

4 Belazuri, Fütuhu’lBuldan,Trc.Zakir Kadri Ungan, İstanbul,1955, S.1.277 
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dönemi içinde İslam dininin hâkimiyetinde kalmıştır. “Bölge ve şehirde oturan halk bu tarih-
te İslâmiyet’i kabul eder. VII yüzyıl ortalarına doğru Urfa’nın İslâmlaşması ile kültürel yaşam 
formasyonu büyük ölçüde değişir”. 
İslâm medeniyeti ile Urfa birçok esere sahip olmuştur. Ama bu kültür yapısının tamamen de-
ğişmesiyle Urfa da doku çok fazla bir değişim geçirmemiş. İslâm medeniyeti câmi, medrese, 
han ve hamam gibi yapılar önceki dokular üzerine inşa edilmişler. 
Urfa geçmişte değişik dinler ve mezhepler tarafından kutsal bir şehir olarak kabul edilmiştir. 
Binlerce yılık tarihi bir geçmişe ve köklü bir kültüre sahip olan Urfa tarih boyunca belli ara-
lıklarla değişime uğramıştır. Tarihi seyir içinde kendine özgü hayat tarzı, geleneği, kültürü ile 
her zaman büyük ilgi uyandırmış bir Medinedir. Bu hüviyetini ve tarihini bugüne kadar asla 
unutmamıştır. 20. yüzyıl başında şehirde ikamet eden Süryani ve Ermenilerin, bu dönem-
de şehri terk etmeleri, şehir içinde ayrı bir mahalleye sahip olan Yahudilerin 1950’li yıllarda 
İsrail’e yerleşmeleri sonrasında Urfa şehir hayatını yine değişiklikler görüyoruz.
Bu şehre kim hâkim olmuşsa kendi kültürünü yansıtmıştır. Bu kültürün varlığını daha çok 
mimari yapılar ve eserler üzerinde görebiliyoruz. M.s 430 yılarında Ulu caminin yerinde St. 
Stephan kilisesinin çan kulesidir. Zengiler zamanında (1170-1775 yılarında ) kilisenin yerine 
ulu cami inşa edilince çan kulesi de minare olarak değerlendirilmiştir. Urfa’daki yapılarının 
çoğu bu şekilde bir dönüşümden geçmiştir. Halil-ür rahman Camii Meryem Ana Kilisesi’nin, 
Yusuf paşa camisi Aziz Sirakus Kilisesi’nin, Fırfırlı Câmi, Oniki Havari Kilisesi’nin, Selahaddin 
Eyyubi Camii, Vaftizci Aziz Yahya Kilisesi’nin Hasan Padişah Câmisi eski bir sinagog üzerine 
inşa edildiklerini görüyoruz.
Bu tür değişimler tarihin seyri içinde çok örneklerini görebiliriz. Her çağ her kültür şehre 
kendi damgasını vurur ve şehre bir ruh verir. Ama son dönemlerde bu değişimlerin yerini 
yıkıma bıraktığı ve bu yıkımların zihinleri parçaladığı gibi mimari yapılarıda yok etmeye de-
vam ettiği görülüyor.
1924 yılında Urfa valisi Fuat Bey, Halil-ür Rahmandan Samsat kapısına giden yolu açarken 
çok sayıda tarihi evi yıktığı anlaşılmaktadır. Butarihte Urfa artık şehirden kente dönüşüm 
başlanmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar, “şehir inşa eder, kent ise imha”  derken Urfa için imha-
nın miladı olmuştur. Şehir Doğu’nun, kent ise Batı’nın simgesidir. Urfa artık yüzünü batıya 
çevirmiştir.  İstanbul şehir, Ankara’yı kent olarak biliriz. Şair boşuna, “Ankara’nın nesini sevi-
yorsunuz” sorusuna, “İstanbul’a dönüşünü seviyorum” cevabını vermemiştir.
1939 yılında Hasan Padişah Cami kuzeyindeki yolun açılması için Sakıbiye tekkesi ve hasan 
padişah medresesi imha edilmiştir. Yine 1957-1959 yılarında vali kadri Eroğan Karameydan 
Haşimiye meydanına kadar açılan yol genişletme çalışmalarında birçok tarihi mimari do-
kuyu imha etmiştir.1970 lerdevalifuat caddesini Halepli bahçesine bağlamak için Molla Ali 
Tetirbesive birçok tarihi evile 4. Murat kapısıda buna yola feda edilmiştir.
Şehrin dışında yeni yapılar yapılması gerekirken şehri yıkarak sorunların çözülmeyeceği 
zamanla dahada anlaşılmıştır. Yeni kent şehrin dışında modern bir tarzda inşa edilebilirdi. 
Tarihi şehri yıkarak tarihi kent yapamasınız.
1915 Urfa’sı ile yüz yıl önceki Urfa arasında kanaatimce kültür ve şehircilik arasında çok fazla 
fark yoktur. 2015 yılındaki Urfa arasındaki farkı bizzat müşahede ediyoruz.
Binlerce yılın tarihleştirdiği müze şehir Urfa’yı bir müzeye koyabilirsiniz ama oluşan yıların 
kültürünü nasıl yaşatacağız.
Urfalı Şair Nabi ne diyor: Adet-i şehr budur mü’min ü kâfir bulunur. Şehirlerin âdeti odur ki, 
orada hem inanan hem inanmayanlar bir arada yaşarlar. Her şehrin bir geçmişi; tarihi olmalı, 



592

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

geleneği, yaşama biçimi olmalı, mimari yapıları,  kültür ve sanat merkezleri, iyi bir havası ol-
malıdır. Bir Alman atasözü ‘kent havası özgür kılar’ derken şehirden kente dönüşen kentlerin 
havası insanı gerçekten özgür kılıyor mu?
Urfa’da 58 Meydanı vardır, hiç gördünüz mü bilmiyorum. Orada hem kilise hem camii hem 
okul hem de medrese vardır.
1850 yılarında Urfa’da Türk, Arap, kürt, Ermeni, Süryanive Yahudiler yaşıyordu. Urfa nüfusu-
nun çoğunluğu da Müslümandı.5

Musevî, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından tanınan Hz. İbrahim (A.S)’ın Urfa’da doğup ya-
şadığına inanılmış olması bu kentin her üç dine mensup topluluklarca kutsal olarak tanın-
masına neden olmuştur.  Hoş görünün merkezi olması bu yönüyledir.
1649 tarihinde Urfa’ya gelen Evliya Çelebi, şehirde “... Çarşı içinde Yetmiş Hanı kargir yapıdır. 
Büyük Han olup İbrahim Halil Nehri içinden geçer. Hacı İbrahim Hanı, Samsad Kapısı Hanı, 
Bey Kapısı Hanı, Bey Kapısı dışında Sebil Hanı...” olduğunu söylemektedir.6

Urfa hanlarının büyük çoğunluğu, bugün de ticari aktivitelerini devam ettirmektedir. Bu 
hanların ticari yer olarak kullanılmasıyla gelen yabancılar misafir olarak evlerde karşılanırdı. 
Hatta hac vazifesi karayolu ile olduğu dönemlerde çoğu hacı Urfalılar tarafında evlerinde 
misafir edilirdi. O dönemde Urfa’da iki tane ayıp sayılan meslek vardı. Birisi “Otelcilik” diğeri 
de “Lokantacılık”  şimdi tabii bizim bu geleneğimiz güzeldi ama zaman değişti. Bir de böyle 
kültür varlığına sahip şehrimiz bu kültürü nasıl devam ettirecek. Tarihi eserlerin üzerine ku-
rulan otellerle bu ihtiyaç giderilmemeliydi.
GAP ile ekonomik gelişme ve nüfusun patlamasıyla şehrin mimari dokusunu ortadan kal-
dırarak Urfa kenti oluşturulmaya çalışılmıştır. Şehir plancıları, var olanlarına sahip çıkma-
dan,  Kent  üzerine odaklanıyorlar ve kentleşme politikaları üretiyorlar. TOKİ denen devasa 
inşaat şirketinin yaptıkları aslında bir kentleşme politikasının sonucudur.
Surlar içinde sıkışan şehir, 90’lı yıllarda uygulamaya konulan GAP projesi ile birlikte devasa 
bir hamle yaparak bu tarihi yapının dışına taşmış; ancak elde ettiği bu olanağı daha büyük 
bir fırsata dönüştürmeyi tehir etmiştir. Hızlı kentleşmeyle birlikte yeni yapılara yönelik artan 
talepler haddizatında rant alanlarının çoğalmasına ve imara aykırı kaçak yapılaşmaya neden 
olduğunu belirtmek gerekir. Bu alandaki idari zafiyetler şehir hayatını ciddi anlamda tehdit 
eder boyutlara ulaşmıştır. Söz konusu bu çarpık yapılaşmalar bireylerin zihniyetine de sirayet 
etmiştir.  İç göçlerle şehir kültürel bir değişim sürecine girmiş ve şehir içinde modern kent 
dönüşümleri olmadığından sosyo- ekonomik depremler devam etmektedir. TOKİ’ nin insafı-
na kalmış çağımız insanları artık Farabi’nin “Medinetü’lfadıla “ sını hayal edemiyor.
Prof. Dr. Metin Sözen’in söylediği gibi “birkaç yıl sonra binlerce yıl içerisinde oluşmuş Urfa 
ortadan kalkar özelikleri belli olmayan, geçmişle gelecek arasında bağ kurmamıza olanak 
vermeyen yepyeni ve kişiliksiz bir Urfa oluşturursak bunun sorumluluğu belkide bizim ku-
şaklarımızındır ama tarih önünde bulunan cevabı kimse veremez.”Sezai Karakoç’un deyişiyle 
“Ufala ufala, balığın sırtındaki bir pul kadar kaldığını söyler.
Dünyada eşi benzeri az bulunan bu şehir belki düşman işgalinde kurtuldu ama bu defa plan-
sız şehirleşmenin, gecekondulaşmanın eski eserleri yok etme anlayışının, tarihi değerleri ko-
rumama ve ona sahip çıkmama anlayışının işgaline terk ettik.

5 Olivier, Türkiye Seyahatnamesi, tercüme Oğuz Gökmen İstanbul 1991kitap II, s120

6 ‘ Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi. (Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı), 3. Kitap, İstanbul 1999, s. 93.
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Köyden şehre gelenler ilk önce sur içine girmediler. Köyde doğayla iç içe olanlar müstakil 
yapılara yöneldiler. Eyyubi’ye Süleymaniye de oturanların çoğu şehre ilk yerleşim yeri olarak 
görüyorlar. Köylü nüfusun kente gelmesi kültürel bir değişim geçirmesine neden oldu. Zen-
ginleşen toplumda kültürel gecikme yaşanıyor.
Apartmanlara uyum göstermeyen Urfalılar ise yazlık evlerini ve bağ evlerini ikinci ev olarak 
kullanıyorlar.  Diğer zamanlarda boş olan bu yapılar devlete olan zararı kadar arazilere de 
zararı oldukça yüksektir.Urfa’da dikey yaşam olmayacağı ve apartman kültürü Urfa’ya uy-
gun olmadığını görüyoruz. Apartmanların altında açılan işyerleri urfanın hayatlı evlerindeki 
mahremiyeti ortadan kaldırıyor. Ancak bu kadar zorluklar insanları şehirde yaşamaktan vaz-
geçirmedi. Kent hayatını eleştirenler ancak birkaç saatliğine veya bir iki günlüğüne uzaklaş-
mayı göze alabiliyor.
Modern zaman, şehirleri birbirinden ayıran farklılık ve güzellikleri birer birer yok etti. Tek 
tip şehirleşmeye kervanına Urfa’da katılıyor.  Şehirlerin içinde yaşadığı varsayılan bu ruhlar 
artık kitaplardan başka yerdeyaşamaktadır. Bir medeniyetin özü, özetidir şehirler. Şehir, ait 
olduğu medeniyetin bir nevi kimlik kartı gibidir. Medeniyetinin ilk şehri olan Medine, aynı 
zamanda İslâm âleminin ilk model şehridir.
Modernizmin tahrik gücü olan kapitalizm, şehirleri daha çok tüketim daha çok kar etme 
uğruna ruhlarını aldı. Bugün şehrimize baktığımızda geçmiş medeniyet kopuşlarının izlerini 
net bir şekilde görmek mümkündür. Kimliksiz hâle gelen şehirlerimiz, büyük kısmı itibariyle 
bugün herhangi bir medeniyeti hatırlatmamaktadır. Yeni medeniyet tasavvurcuları bu mo-
dern zamanda nasıl bir şehir imar ettikleri ortadadır. şehirlere bakarak şimdiki medeniye-
timize karar verebiliriz. Medeniyet tamirdir, imardır, terakkidir. Bunun da müşahhas emsali 
şehirler idi.
Kentleşme hızının ve kentsel büyümenin adeta bir keşmekeş haline geldiği günümüzde ar-
tık geçmişe bakıp doğuştan marka şehir söylemleriyle avunma zamanı geçmiştir.  Çünkü 
şehir doğduğu zaman marka idi. Biz şimdiye bakalım hangi markayız.
Şehirler temiz sokaklara, geniş caddelere, fabrikalara, makinelere, teknolojiye, yüksek bina-
lara sahip olduğu zaman değil ruha ve medeniyete kavuştuğu zaman kalkınmış, gelişmiş ve 
dirilmiş olur. Şehirler ruhlarına kavuştukları zaman imar edilmiş olurlar. Ruhu ve medeniyeti 
olmayan şehirler kuru gürültüden ve kuru maddelerden oluşan beton yığınlarıdır.
Urfa’yı bekleyen bir diğer tehlike ise kültür ve turizm bakanlığınca ilan edilen turizm gelişim 
bölgesi sınırları içerisinde bulunan kentsel arkeolojik sit alanı olan Germuş Köyü ve Germuş 
Kilisesi çevresine verilen  (1/100.000 ölçekli çevre düzeni)imar izinleri endişelerimizi artırıyor.
Bununla birlikte Harran Ovası’nın kuzeyinde konuklu beldesi ve çevresinin 1. Sınıf tarım ara-
zilerinin imara açılması Urfa’nın tarım şehri olma özelliğini de tehdit eder boyutlara gelmiştir.
Ayrıca gerek Urfalılar gerekse de Urfa’da her hangi bir sebeple bulunmak zorunda kalanlar 
tarafından şehre eleştirel bir gözle bakmak alışkanlık yapmış bir bakış açısı haline gelmiştir. 
İnsanların kendilerini yaşadıkları şehirle özdeşleştirememesi, kendisini o şehre ait hissetme-
mesinin sonucu kente karşı bir sorumluluk duygusu oluşmadı. Kenti yalnızca kendisinden 
çıkar sağlanacak bir nesne olarak gören çevreler oluştu. 
Şehir yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, şehrin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 
hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak gere-
kir. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak içinde şehir meclislerine ihtiyaç 
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vardır. Bağdat ABD tarafında işgal edildiğinde en çok zararı hemşerilik bilinci gelişmemiş 
insanlar zarar verdi.
Bu bakımdan yöneticiler, manevi sarsıntılar içinde bir sığınak olan; tarihi ve estetik değer 
olarak İslam medeniyetine yönelmelidirler. Çarpık kentleşmeye, çıkar mahfillerine dur de-
melidirler. Günübirlik, göz boyamayı kendinden marifet bilen, yapbozdan başka bir marifeti 
olmayan yerel yöneticiler şehirlerin var olan değerlerini göz göre yok etmemeleri gerekir. 
Bunlardan ziyade şehirlerin manevi bakımdan kalkındırılması, şehre ruh ve kimlik kazandırıl-
ması demektir. Şehirlerin de bir ruhu, bir şahsiyeti vardır, olmalıdır. 
Urfa Modern çehresini ve tarihi hüviyetinimutlaka bir arada yaşatmalıdır. Çünkü Bugün 
Urfa’ya baktığımızda geçmişle olan kopuşun izlerini net bir şekilde görmek mümkündür. 
Şehrin havasını derinlemesine nüfuz edememiş, kodlarını ve fabrika ayarlarını bilmeyen kişi-
lerin imar edecekleri Urfa,  kimliğinin ne kadarını yansıtacağı tartışma konusudur.
Kentsel dönüşümü sosyolog, psikolog, şehir tarihçisi, kamu idarecisi, iktisatçı, mimar, mü-
hendis, arkeolog ve şehir plancılarının katkılarıyla tasarlamalıyız. Zihinseldönüşümden son-
ra kentsel dönüşümlere başlamalıyız. Bizim meselemiz kendi medeniyetimizin izini sürdür-
mektir.

Tarihi Seyir İçersinde Şehr-i Urfa 
Mehmet Akbaş

Özet
Urfa geçmişte değişik dinler ve mezhepler tarafından kutsal bir şehir olarak kabul edilmiştir. Tarihi seyir içinde 
kendine özgü hayat tarzı, geleneği, kültürü ile her zaman büyük ilgi uyandırmış bir Medine’dir. Bu hüviyetini 
ve tarihini bugüne kadar asla unutmamıştır. 20. yüzyıl başında şehirde ikamet eden Süryani ve Ermenilerin, 
bu dönemde şehri terk etmeleri, şehir içinde ayrı bir mahalleye sahip olan Yahudilerin 1950’li yıllarda İsrail’e 
yerleşmeleri sonrasında Urfa şehir hayatını değişiklikler görüyoruz.
Surlar içinde sıkışan şehir, 90’lı yıllarda uygulamaya konulan GAP projesi ile birlikte devasa bir hamle yaparak 
bu tarihi yapının dışına taşmış; ancak elde ettiği bu olanağı daha büyük bir fırsata dönüştürmeyi tehir etmiştir. 
Hızlı kentleşmeyle birlikte yeni yapılara yönelik artan taleplerin haddizatında rant alanlarının çoğalmasına ve 
imara aykırı kaçak yapılaşmaya neden olduğunu belirtmek gerekir. Bu alandaki idari zafiyetler şehir hayatını 
ciddi anlamda tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Söz konusu bu çarpık yapılaşmalar bireylerin zihniyetine de 
sirayet etmiştir.  İç göçlerle şehir kültürel bir değişim sürecine girmiş ve şehir içinde modern kent dönüşümleri 
olmadığından sosyo - ekonomik depremler devam etmektedir.
Şehir modern ve tarihi olan çehresini mutlaka bir arada yaşatmalıdır. Bugün Urfa’ya baktığımızda geçmişle 
olan kopuşun izlerini net bir şekilde görmek mümkündür. Şehrin havasını derinlemesine teneffüs edememiş, 
kodlarını(fabrika ayarlarını) anlayamamış kişilerin imar edecekleri Urfa’nın kimliğini ne kadarını yansıtacağı 
tartışma konusudur. Bu bildiri  `kutsal şehir`, Eddessa´,’urha’nın  vePeygamberler şehri olan Urfa’nın değişen 
zamanlardaki şehir havasını ve bunun insanı ne kadar özgürleştirdiğini tartışacağız.

Anahtar terimler:  Urfa ve şehir tarihi, Urfa şehir havası, kent havası özgür, şehir kimlikleri ve medeniyet, yeni 
şehir dönüşümleri
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Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’ya 
Kültürel,  Sosyal ve Şehircilik Açısından 
Bakış ve Düşüncelerim

Mehmet Emin Ertan

Yrd. Doç. Dr. Batman üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Urfa’nın tarihi bir şehir olduğu biliniyor… Acaba ne kadar tarihidir? Tarih açısından ele alınırsa, 
ne kadar önemlidir? Eski olmak, önemli olmak için yeterli midir? Taş devri, Hitit, Asur veya 
Komagene döneminden olmak Urfa’ya neler kazandırmaktadır? “Göbekli Tepe” örneğiyle- 
görüyor ve anlıyoruz ki- Pagan dönemini yaşamış olması hangi gerçekleri ifade etmektedir? 
Bilim açısından (bu husus) incelendiğinde, insanlık tarihindeki birçok değerlendirmelerin 
yeniden gözden geçirilmesi, yeni tasniflerin yapılması gerekiyormuş. Bizim hedefimiz bilim 
veya insanlık tarihi olmadığı için bu hususu ilgililere havale ederek,  söylenilecekleri sabırla 
beklemenin yanı sıra, Urfa’nın  (medeniyet olarak) geçmişi ve geleceği konusunu masaya 
yatırmaktır. Bu konudaki görüş ve düşüncelerimizi olabileceğimiz ölçüde kronolojik sırayla 
ele almaya çalışacağız. 

2015 Yılının Nisan ayında Şanlıurfa’ya,  Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Arkeolog 
Prof. Dr. Kamil Levent Zoroğlu’yla birlikte (araştırma-inceleme yapmak üzere) Merkez 
Eyyûbiye Belediye Başkanlığı’nın davetlisi olarak gittiğimizde: “Göbekli Tepe” tapınağını 
tekrar görme fırsatını bulduk. ”Yapılan çalışmaları nasıl buldunuz?” sorusuna, Hocamızın 
verdiği cevap ilginçti: “Bu tapınak bir açık hava tapınağıdır; üstünün kapanması, tabiatına 
aykırı olduğu gibi, yapılan çatının dayandığı direkleri desteklemek amacıyla yığılan taşların 
görüntü kirliliği yaptığı gibi, orjinalitesini de bozmuştur.” Hocamızın bu yorumu üzerine 
Göbekli Tepe’ye yeniden bakınca, burasının açık hava tapınağı olduğunu, etrafında yerleşik 
mekânın bulunmadığını, devasa tapınak taşlarının açık havada zarar görmesinin söz konusu 
olmadığını anlamak güç olmadı. Prof. Dr. Kâmil Levent Zoroğlu’nun bu konuda bir hayli bilgi 
sahibi olduğunu, bu alanın sorumlusu olan bilim adamlarının da hocamızın öğrencileri 
olduğunu, uzun zamandır bu konuyla ilgilendiklerini, hatta müteveffa Klaus Schmidt’ten 
önce Göbekli Tepe’yi tespit eden arkeologun Prof. H. Hauptmann’ın olduğunu öğrenmiş 
olduk.

Önemli olan, Urfa’nın Putperest dönemini yaşamış olması mı, yoksa ilahî dinleri temsil eden, 
Allah’ın birliğini ispata çalışan büyük Peygamber Hz. İbrahim’in başlattığı vahdet inancına 
rehber olacak bir kültür ve medeniyete sahip olması mıdır? Eğer Urfa’ya şanlı bir geçmiş 
aranıyorsa, bu dönem: Hz. İbrahim ile başlamaktadır. İlim adamlarının, arkeologların, tarih 
temsilcilerinin, hatta Hz. İbrahim’i hemşehri olarak kabul edenlerin görevi: Hz. İbrahim’in 
nerede doğduğu, Nemrut’la olan mücadelesinin nerede vuku’ bulduğu hususuna açıklık 
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getirmesidir. Hz. İbrahim’in kabrinin Filistin’deki “El-Halil” şehrinde olduğunu biliyoruz. 
Urfalı’ların çoğunun, Hz. İbrahim’in kabrinin “El-Halil”de olduğunu bilmedikleri gibi, Suriye, 
Irak, Ürdün, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan ve Yemen gibi İslâm devlet ve ülkelerinin halkının 
da Hz. İbrahim’in doğduğu, yaşadığı, Nemrutla mücadele ettiği yerin neresi olduğunu 
bilmediklerine şahit olduk. İşin doğrusu Hz. İbrahim’in mekânı konusunda arkeolojik ve 
coğrafi bir çalışmanın yapılmamış olması esef verici bir durumdur. Ürdün, Filistin, Hicaz 
bölgelerinde yaptığımız araştırmalarda: Hz. İbrahim’i ecdad olarak bilen toplulukların Urfa’yı 
tanımadıklarını, bilmediklerini, Hz. İbrahim’in (Irak bölgesinde olduğunu iddia ettikleri) 
“Reha, (veya) Ruha” denilen bir yerde doğmuş olduğunu söylemekten ileri gidemediklerine 
bizzat şahit olduk. O dönemin coğrafya ve bölge anlayışına dikkat edilirse, Urfa’nın Irak 
bölgesinde yer aldığını kabul etmek ve yorumlamak güç olmayacaktır.

Hz. İbrahim’in Şanlıurfa’da doğduğundan (bizim) şüphemiz yoktur. Ne var ki, tarihi süreçte 
Urfa o kadar değişikliğe ve yıkıma şahit olmuştur ki, bizi Hz. İbrahim’e götüren belgeler de 
bu arada yıkılmış, yok olmuştur. Bu ilgisizlikten veya bilgisizlikten yalnız Hz. İbrahim değil, 
Nemrut da nasibini almıştır. Mesela: Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı iddia edilen (Urfa Kalesi 
üzerindeki) “Mancınıklar” aslında M.Ö. 240-242 dönemine Edessa Kralı IX. Manu tarafından 
dikilmiş anıt sütun olup, Hz. İbrahim ile ve mancınıkla da alakası yoktur. Yine halk arasında 
rivayet olarak söylenen “Nemrut’un Tahtı” veya “Nemrut’un Sarayı”  harabeleri aslında “Deyr 
Ya’kub Manasıtırı” nın günümüze ulaşabilen kalıntılarından başka bir şey değildir. Bu manastır 
da Bizans döneminin eserlerindendir. “Balıklı Göl” ün ne zaman peyda olduğu hususu 
bilinmemektedir. Kaynar bir göl olan bu mekân yakın tarihe kadar Urfa’nın su ihtiyacını 
karşılamakta idi. Ayrıca Hz. İbrahim’in doğduğu rivayet edilen mağaranın (bazı kaynaklara 
göre kuyunun) Hz. İbrahim’in doğumu sürecinde, annesi Azer’in (hamileliğini gizlemek için) 
saklandığı mekân olarak kabul edilmektedir. H. Azer’in Hz. İbrahim’i bu mekânda doğurmuş 
olduğunu, kimsenin dikkatini çekmemek için günlük hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam 
ettiğini, zaman, zaman bu mağaraya gelerek çocuğu Hz. İbrahim’i emzirdiği rivayetleri devam 
eder gider. Urfalılar bu mekâna kutsiyet atfederek: “Dergâh” deyimini kullanmaktadırlar. 
Kadirî tarikatı Şeyhlerinden Dede Osman Avni’nin kabri de burada bulunmaktadır. Kadiri 
tekkesinin ve zaviyesinin burada bulunması da: “dergâh” ifadesine sebep olmuş olabilir. 
Mağaramızın içindeki kaynak suyun, Hz. İbrahim’in ve annesinin su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Allah tarafından peydâ edildiği rivâyetleri herkes tarafından söylenmekte, hatta 
“Şifâlı Su” olarak kabul edilmektedir. Hz. İbrahim ve Nemrut ile ilgili olarak: “Balıklı Göl” ile 
“Dergâh” dışında herhangi bir rivâyete veya delile doğrudan ve belge olarak herhangi bir 
işaret bulamamaktayız. Bu döneme ait bir proje veya arkeolojik çalışma da mevcût değildir. 
Avrupalılar, Pagan döneminin unsurlarını (Göbekli Tepe örneğindeki tapınak taşlarını) kültür 
olarak yaşatma gayreti dikkat çekici değil midir? , İsveç’in baş şehri Stockholm’da Göbekli 
Tepe tapınak taşları tarzındaki anıt gökdelen (Victoria Tower’ı) yaparak dünyaya mesaj 
vermektedir. Neden biz, Urfa’nın içinde olduğumuz halde ne Hz. İbrahim dönemini ne de 
daha sonraki Urfa’nın tarihi şahsiyetini koruyabilmiş değiliz.   

Hz. İbrahim ve O’na inan yakınları (Nemrut’un tehdidi ile) Urfa’dan, Suriye, Filistin üzerinden 
Mısır’a göç mecburiyeti, Mısır’daki Firavun’un  (veya Nemrut )tehdidi sebebiyle Filistin’e 
dönüşü, yerleşmesi bu günkü “El Halil” şehrinin doğmasına sebep olmuştur. Ömrünün 
sonuna kadar bu bölgede yaşamış olan Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’i annesi Sâre ile birlikte 
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(Allah’ın emri gereği)Arabistan bölgesine (daha sonra Kabe-i Muazzam’ın yapılacağı yere) 
götürüp bırakmıştır. Bu hicret, Mekke adıyla bilinen şehrin kurulmasına sebep olmuştur. Hz. 
İbrahim’den, Hz. İsa’ya kadar Urfa’da birçok peygamber yaşamıştır. Bu Nebi veya Rasulleri: 
Hz. Lut (AS), Hz. Yakup (AS), Hz. Eyyûb (AS), Hz.Musa (AS) Hz. Şuayb (AS) vb. daha nicelerini 
sıralamak mümkündür. Bu süreçte Urfa,  Asur, Hitit, Sümer, Komagene olmak üzere inanç ve 
kültür olarak pagan dönemini yaşamıştır. Hz. İsa’nın gelişiyle bölgede din savaşları başlamış, 
o günün putperestleri ve Yahudileri Hz. İsa’ya inanlara savaş açmış, imha girişiminde 
bulunmuştur. Hz. İsa’ya inananları imha ve korku dolu hayat, Hristiyanlık ve Kilise’lerin 
hâkim unsur haline gelişine kadar devam etmiştir.

Urfa ve Urfalılar Emeviler ve Selçuklular döneminde huzurlu bir hayat sürmüştür. Bu 
dönemde (yaptırılması Hz. Ömer’e dayandırılan) Ömeriye Camii ile Ulu Camii inşa 
ettirilmiştir. Haçlı Seferleri döneminde büyük felaketlere ve yıkıma maruz kalmıştır. Fransız 
Haçlı Kantoluğu bu bölgede bir süre hüküm sürmüş; kendi unsurlarını öne çıkarmağa 
çalışırken, İslâmî eserlere ve topluluklara da büyük zararlar vermiştir. Katolik Fransızlar, Haçlı 
Seferleri bahanesiyle Urfa’ya geldiklerinde İslâmî eserlere ve Müslümanlara olduğu kadar, 
Ortodoks Ermeni, Süryani Kiliselerine ve halklarına zarar verip, maddî ve manevî yıkımda 
bulunmuşlar.

Selçuklu ve Osmanlı dönemi (şehircilik açısından) Urfa’nın altın çağı olmuştur. Bu dönemde: 
Hasan Paşa Camii, Pazar Camii Halilü’r-Rahman Camii ve Medresesi, Rızvaniye Camii ve 
Medresesi, Yusuf Paşa Camii, Tuzeken (Düzeken) Camii, Nimetullah Camii (Ak Cami), v.b. 
ile sayılamayacak kadar çok hanlar ve hamamlar yapılmıştır. Bedesten Pazarı, Sipahi Pazarı, 
Kazancı Pazarı, Nacar Pazarı, İsotçu Pazarı ile yine sayılamayacak kadar çok tekke ve zaviye 
yapılmıştır. Bu imarla Urfa hem kadim, hem de İpek Yolu ticaret merkezi bir şehir hüviyetine 
bürünmüştür. Bu süreçte kiliseler,  havralar zarar görmemiş, müntesipleri de huzur içinde 
ibadetlerini yapmıştır. Çünkü bu yapıların büyük bir çoğunluğu halen ayaktadır. Kilise 
ve Manastır olarak duranlar bulunduğu gibi (cemaati bulunmadığı için) cami olarak 
kullanılanları da mevcuttur. Yukarda zikrettiğimiz yapılardan Kızıl Kilise (Kırklar Kilisesi) 
tabii sebeplerle yıkılmıştır. Bu eserin duvar ve temelleri halen Urfa Ulu Camii’nin avlu ve 
mezarlık bölümünde görülebilir durmdadır. Selçuklu döneminin (bazılarına göre Eyyûbiler’ 
döneminin eseri olan) Ulu Cami, Kızıl Kilise’nin yıkılmış olan yerine değil, avlusuna inşa 
edilmiştir. Kızıl Kilise’nin günümüze ulaşan kalıntıları bizi doğrulamaktadır. 

Selçuklu ve Osmanlı dönemde Müslüman Urfa’ya özgü bir ev tarzı gelişmiş, Hayatı (avlusu), 
Zerzenbe’si (bodrumu, kileri), Tandırlık’ı (mutfağı), Eyvanı, Çardağı, Kuyusu, Havuzu, Kuş 
Takası (evi) ve nice ayrıntıları ile çok güzel, müstakil bir hayat ortamı vücuda getirmiştir.1 Bu 
medeniyet farklı kültürlere özel hayata rahatlık, huzur, güven sağlayacak konumdadır. Her 
ev bir kale kadar güvenli, hayatı doyasıya ve sınırsız yaşayacak kadar hür bir ortamdır. Fakir 
ailelerin evleri bu kadar müştemilatlı (detaylı veya teferruatlı) olmasa da ortak değerleri 
temsil edecek düzendedir. Eski, sur içi şehirlerin bütün özelliklerine sahip olan Urfa, dar 
sokaklarıyla -kendine özgü- klasik ve bir kadim şehirdir. Taş yapı özelliğiyle şehre bir başka 
güzellik ve şahsiyet kazandırmıştır. Bu özgün özellikler Urfa’nın çarşı, Pazar, han, hamam, 
tekke, zaviye, medrese, cami ve mescitlerine de aynen yansımıştır.

1  Günümüzde Mutfak Müzesi olarak kullanılan Hacı İbanlar’ın Evi’ni örnek olarak gösterebiliriz.
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Urfa, yakın tarihimizde (20. Asırda) büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Bunların ilki 
1920’lerde önce İngilizlerin, sonra Fransızların Urfa’yı işgaliyle başlamıştır. İstedikleri 
yerleri istila eden müstemlekeciler kendi emniyetleri için lüzum gördükleri değişikliği 
yapmaktan, istedikleri cami, han, hamam ve konakları işgal etmekten çekinmedikleri gibi 
kendilerine zarar vereceğini tahmin ettikleri şahsiyetleri tutuklamaktan, iftira ve tahkirde 
bulunmaktan kaçınmamışlar2. O günkü Ermeni vatandaşlarımızın evlerini Fransızlar) 
kendilerine siper yaparak, ilgili mekânlarda konuşlanarak Müslüman halkın üzerine ateş 
açmaktan çekinmemişler. Birçok evin, caminin, medresenin, minarelerin duvarları top, 
tüfek mermileriyle yaralanmış, zarar görmüştür. Bu gazi duvarların bir kısmı hâlâ ifademize 
şahitlik etmektedir. Bunların içinde en dikkat çekici olanlardan biri de: Fransızlar, Urfa’yı 
işgal ettiklerinde (bir Ortodoks Ermeni Kilisesi olan) Azize Meryem Ana Kilisesi’ne el koyup, 
Kiliseyi: “Elektrik Santral Binası (“Şirket”) olarak kullanmalarıdır. Katolik olan Fransızlar 
komutanların, Ortodoks Ermeni, Süryani vatandaşlara karşı düşmanlıkları tarihi yapıya 
oldukça zarar vermiştir. -İşin en acı ve komik tarafı zarar verdikleri kilisenin mensubu olan 
Ermeni ve Süryani vatandaşlarımız, ( bu işgalde) Fransızlara rehberlik ve mihmandârlık 
yapmış olmalarıdır….! Bu hususta: gafleti ve dalaleti olanları tarihe havale etmek en doğru iş 
olacaktır. Biz biliyoruz ki: insanlar affeder; tarih affetmez..! 

“Cumhuriyet Dönemi”, Urfa için bir yıkım dönemi olmuştur. Balıklı Göl ile Urfa Kalesi arasında 
yapay bir göl vardır. Urfalılar bu göle: “Anzelha Gölü” derler; 1924-1928 Yılları arasında Vali 
Fuad Bey zamanında Urfa’da Cumhuriyet Parkı adıyla düzenlemeler yapılırken, Anzelha 
Gölü’nün güney kısmına da bir oyun, eğlence sahnesi yapılmış, daha sonraki yıllarda burada 
konserler, oyun, eğlence ve benzeri programlar icra edilmiştir. Bu mekânlar halk tarafından 
kutsal kabul edildiğinden, mekânla yapılan iş tezat teşkil etmiş, geçmişi ile ters düşmüştür!

1940’lı yıllarda o günün iktidarı, çıkardığı kanun ve yönetmeliklerle birçok cami, tekke ve 
zaviyeyi ve bunların vakıf mallarını açık artıma yoluyla satmıştır. Böylece bu tarihi eserlerin 
amaçları dışında kullanılmalarına, hatta: tarihi dokularının (yeni sahiplerinin keyfine göre 
yıkılmasına, değiştirilmesine) bozulmasına sebep olmuştur. Hiçbir denetime korumaya tabi 
tutulmayan bu eserler, 1950’den sonraki zamanda (yeni sahiplerinden) para karşılığında 
ve rızaya dayalı olarak geri alınarak eski haline ve hizmetine dönüştürülmeye çalışılmıştır. 
Mevlana Mescidi’ni (Tekkesi’ni), Abdülvahid Tekkesi’ni bunlara örnek göstermek mümkündür.  
Halen asıl amacı dışında ve şahısların mülkü olarak kullanılan birçok eser: himmet ehlinin 
ilgisini, gayretini beklemektedir! O günün siyasi sorumlusu,  kendi yandaşlarına fırsat 
sağlamak isterken, büyük bir yıkıma da imza atmıştır. Vakıf malları yağma edilmiş, yönetim 
de bu talana öncülük etmiştir. Bu tekrarımızın sebebinin anlaşılması için Yusuf Paşa Camii’ni 
sıradan bir örnek olarak vermek faydalı olacaktır: Yalnız Yusuf Paşa camiinin vakfiyesinde 
50’den fazla dükkân, onlarca ev, han, hamam, bir Adalet Sarayı, 150 civarında da tarlanın 
olduğunu Osmanlı Arşivindeki belgelerden öğreniyoruz3. Satılan diğer eserlerin kim bilir ne 
kadar vakfiyesi vardı? Yok oldu(!).

Balıklı gölde (bazı) şahsiyetlerin kayık gezintileri yapması;  balık avlayıp, içki âlemleri 
yapması da cabası…! Anzelha’daki bu ibret sahnesi, daha sonraki belediye yetkililerince 

2  Mutasarrıf Nusret Bey’e ve Belediye Başkanı Küçük Mustafa Efendi’ye attıkları iftira ve “Der Saadet”e düzmece şikâyetleri gibi.

3  Dr. Mustafa Hakkı ERTAN, Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii Vakfiyesi, 2. Uluslararası Şehir kongresi sunumu
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yıkılarak,  işletmecilere çay, kahve ve yemek sunumu için kiralanmıştır. Belediyeye gelir 
sağlamak amacıyla veya turizm adına yapılan bu tasarruf: bir utanç delilini (belediye 
kendisi) yok etmiştir. Bu dönemde yıkılan tarihi iş yerleri veya evler (maalesef ) hiçbir engelle 
karşılaşmamıştır. 

1960 İhtilalinin gölgesinde dönemin Valisi ve Belediye Başkanının marifetiyle Urfa büyük 
bir yıkım yaşamış, yol darlığı ve ulaşım gerekçesiyle “Akarbaşı’ndan Haşimiye Meydanı’na, 
Haşimiye Meydanı’nından Yıldız Hamamı’na, Yıldız Hamamı’ndan Kara Meydan’a, Kara 
Meydan’dan Köprü Başı”na kadar olan yerlerde yıkım yapılmış; tarihi eserler ve evler 
(sahiplerini rızası olmadan) yıkılarak yol açılmıştır. Bu güzer-gahta birçok ev sahipleri yıkılan 
evlerinin geri kalan kısmını yıkıntı olarak terk etmiş, (uzun zamanlar) onarmamıştır. Bu tepki, 
tarihe olan ilgiden değil, malî zarara uğradıklarını, kendi onayları olmadan mülklerinin 
yıkılması sebebiyledir. Günümüzde Yıldız Meydanı denilen yerde Yıldız Hamamı, Haşimiye 
Meydanı denilen yerde birçok dükkân ve tarihi yapı vardı. Bu arada:  Arslanlı Han ve 
Kuyumcular çarşısı da bu yıkımdan nasibini fazlasıyla almıştı. Aslında: “düşman da gelse 
Urfa’ya ancak bu kadar zarar verirdi” desek mübalağa olmayacaktır! 

1980 İhtilali dönemi de 1960 dönemi kadar belki de daha büyük bir yıkım dönemi olmuştur. 
Yine yol ve ulaşım bahanesiyle Su Meydanı’ndan Ulu Camiye kadar olan bölgede (iki cami 
hariç)  yolun doğu tarafındaki güzelim evleri yıkıp geçmiştir. Yolun batı tarafında ise tarihî 
ve mimarî özelliği oldukça zayıf olan evler ile “Basmahane”ye (dokuma evine) dokunmadan 
geçmiştir. Bu da yetmezmiş gibi: “Ulu Cami”den “Arasa Hamamı”nın giriş kısmı hariç bütün 
hamam ve eşi benzeri olmayan saray misali evler 12 Eylül caddesini açma bahanesiyle ve 
sit alanı olarak belirlenmiş olmasına rağmen (sahte belgelerle, sahte dilekçelerle, sahipleri 
tarafından yıkılmasını istiyorlarmış gibi gösterilerek)4 yıkılmıştır. Bu güzergâhta bulunan 
“Abamorlar”ın evleri yalnız Urfa’nın değil, dünya mimarisinin kaybettiği muhteşem 
değerlerdi; artık geri döndürülmesi mümkün değildir. Bu caddeye 12 Eylül caddesi ismi 
yerine: “Utanç” Caddesi adı verilse mübalağa olmaz..! Daha sonraki zamanlarda Büyük Millet 
Meclisi tarafından Urfa’mıza “Şanlı” unvanı verilerek belki de gönlü alınmak istenmiştir. 
Geç de olsa: emsal olan şehirlere verilen unvanların benzeriyle onurlandırılarak: “Şanlıurfa” 
ismiyle O’nu ve mensuplarını şanlandırılmıştır.

Son 9-10 yıl içinde Şanlıurfa’ da şehircilik açısından büyük değişmeler ve gelişmeler 
olmaktadır. Belde olarak Şanlıurfa’da olan bu gelişmeler acaba Urfa’nın tarihi yapısına ne 
derece uygundur. Hangi nazım plana göre gelişmekte ve genişlemektedir. Tarihi şehirlerin bir 
estetiğe ve bu estetiğe uygun gelişmeğe ihtiyacı vardır. Tarihi kimliği olan şehirler zamanın 
değişmesine ve gelişmesine ancak nazım plana uygun olarak genişlemeğe devam ederse 
koruyabilecektir. Kudüs Şehri bize Ortadoğu’da güzel bir örnek teşkil eder. Avrupa’da birçok 
tarihi şehirler de bu hususa dikkat etmekte titiz davranmaktadır.5 Şanlıurfa’nın kadim ve tarihi 
önemli bölgelerinin çoğu Merkez Eyyûbiye Belediyesi’nin sınırları ve sorumluluğu altında 
bulunmaktadır. Henüz ( yeni ihdas edildiği için) kendisine ait bir hizmet binası bulunmayan 
bu belediyenin omuzlarındaki yük kolay kaldırılacak yüklerden değildir. Bizi teselli eden 

4  İlgili yol üzerinde evi bulunan Mehmet Büyükbakkal’ın evi, sahiplerinin itirazına rağmen, onlar adına sahte dilekçe veren 
komşularının sabotesiyle yıkılmıştır. İlgili aile arsa ve ev bedelini hâlâ almış değildir.

5  Paris, Londra, Varşova, Budapeşte, Roma, Floransa, Milano, Viyana, Moskova v.b. gibi şehirler tarihi özellikleri ile de önem-
lerini sürdürmektedirler.
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husus (Eyyûbiye Belediye sorumlularının) bu konunun bilinci içinde oluşlarıdır. Eski Urfa’ya, 
O’na yakışır bir şehir görüntüsü kazandırmak, belediyenin yapacağı en önemli hizmetlerin 
başında gelmelidir. Elde bulunan tarihi mekânlar en iyi şekilde korunmalı, ziyaret edilecek, 
gıptayla izlenecek hale getirilmelidir. İşte o zaman Şanlıurfa, Eyyûbiye bir dünya şehri olur 
ve dünya O’nu ziyaret etmek için sıraya girer. İnsanlar, Hz. İbrahim’in şehrini, doğduğu yeri, 
Nemrut’la mücadele ettiği mekânları görme heyecanını yaşamalıdır!  Haliliye Belediyesi’nin 
sınırları içinde olan yeni Şanlıurfa zaman, teknoloji ve modernite ile yarışmaktadır. Haliliye 
ilçesi, Şanlıurfa’nın alçak gönüllü, mütevâzi görüntüsü ile ters düşmektedir. Bu sözümüz: 
şimdiki ve bundan sonraki sorumluları tenkit etmek için değil, dikkatlerini çekmek içindir; 
çünkü tevazu ve hoşgörü şehrin ruhudur! Umar ve arzu ederim ki Şanlıurfa’nın Haliliye’si 
kadim Urfa’nın gelişen yeni yüzü olmaya çalışırsa isabetli bir çalışma yapmış olur. 3. Milletlerarası

Şehir Tarihi Yazarları
Kongresi

(FOTOĞRAFLAR)
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3. Milletlerarası
Şehir Tarihi Yazarları

Kongresi

(FOTOĞRAFLAR)
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3. Şehir Tarihi Kongresi Açılış Oturumu

D. Mehmet Doğan’ın Açış Konuşması
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Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’ün Açış Konuşması

TYB Genel Başkanı Prof Dr. Hicabi Kırlangıç’ın  Açış Konuşması
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç’in Açış Konuşması

Bir Mola Hatırası:  Vedat Güneş, İbrahim Ulvi Yavuz, Salih Yılmaz,  Şükrü Karatepe, D. Mehmet Doğan, 
Ahmet Kaytan, Mahmut Kırıkçı, Ferhat Koç, Hicabi Kırlangıç, Nazif Öztürk
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Hatice P. Erdemir,  Abdullah Ekinci, Hicabi Kırlangıç,  Hüseyin Muşmal, Nuran Altuner

Doğan Yörük, Mehmet Narlı, Fazıl Gökçek, Köksal Alver, Muharrem Es
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Cavid Qasımov, Yahiaoui Zahir,  Köksal Alver, Tahir Şahbazov, İlhama Mamedova

Fatih Özkaya, Ömer Faruk Çakır, Mehmet Narlı,  İbrahim Solak,  Cafer Şen
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Tercüman, Khurmatkhan Burhitjan, Dmitry Voyakin,  Salih Yılmaz,  Tercüman, Abylabek Asankanov

Salondan Bir Görüntü
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Yasemin Mumcu,  Fazıl Gökçek, Abdullah Ekinci, Müjgan Şahinkaya, Özlem Nemutlu

Şanlıurfa’yı Yazanlar Oturumu:  M. Emin Ertan, Mahmut Kaya, Cuma Ağaç, Mehmet Akbaş, Mehmet 
Oymak, S. Ahmet Kaya
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D. Mehmet Doğan, Hicabi Kırlangıç, Ahmet Kaytan

Çay Molası
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Bir Oturum Sonrası: Mehmet Sılay, Abdullah Ekinci, Fazıl Gökçek, Cuma Ağaç, Özlem Nemutlu, 
Yasemin Mumcu, Müjgan Şahinkaya

Kongreye Katılanlar Toplu Halde
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Katılım Beratı Takdimi: Doğan Yörük, Köksal Alver, Mahmut Kırıkçı, Muharrem Es, Mehmet Narlı, 
Ahmet Kaytan, Fazıl Gökçek

Vedat Güneş, Müberra Bağcı,  İbrahim Kunt,  Şükrü Karatepe,  Nurcan Şen,  Nevin Mete,  Ahmet Kaytan
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Kongre Hatırası

Mahmut Kaya, Mehmet Akbaş, Cuma Ağaç, Mahmut Kırıkçı, S. Ahmet Kaya,  
Ahmet Kaytan,  Mehmet Oymak
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TYB Şubeler Toplantısına Katılan TYB Şube Yöneticileri

Ferhat Koç, Nazif Öztürk, Şükrü Karatepe, Ahmet Emre Doğan, Salih Yılmaz, 
Hicabi Kırlangıç,  İbrahim Ulvi Yavuz

Göbekli Tepe Hatırası
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Urfa Mûsikisi Gecesinde: İbrahim Ulvi Yavuz, Mehmet Sılay ve Hicabi Kırlangıç

Urfa Mûsikisi Gecesinde Halay
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Yemek Arası

Urfa Mûsikisi Gecesi
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