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Sunuş

İnsanın ufkunu belirleyen evrenlerden biridir şehir... İçine doğduğumuz, hayatın süreçlerini 
geçirdiğimiz, yekdiğerimiz ve diğer canlılarla hayati sebeplerle etkileşimde bulunduğumuz 
mekânlar, ortamlar ve ilişkiler bütünüdür. 

Bizi, ufkumuzu, tasavvurumuzu hatta geleceğimizi şekillendiren şehir, aynı zamanda 
toplumun da aynasıdır. Toplum nasıl ise şehir de odur, onu yansıtır. Toplumun baskın 
karakteri huzursa şehrin imgesi de hatırası da huzur olur; silueti dahi huzurludur, kendini ve 
kapılarını güvenle açar herkese. Kaotik bir toplumun varlığını sürdürdüğü şehir de kaotiktir, 
gerginlik ve düzensizlik şehrin ve hayatın tüm köşelerini doldurur. 

Yoğun göçler, plansızlık, öngörüsüzlük ve imar yanlışlarıyla örülen şehirleşme seyrimiz, 
bugün çözme çabası içinde olduğumuz büyük toplumsal sorunlara kaynaklık etmektedir. 
Şehirlerimizi çocuk, yaşlı, engelli, genç, aile gibi hiçbir kişi ve kesim ayrımı yapmadan huzur, 
güven ve umut veren bir evrene dönüştürmek için bütüncül bir yaklaşım ve topyekûn bir 
seferberlik gerekmektedir. Her şeyden önce bunun ayrımında olmalı, “şehir” kavramını dünü 
bugünüyle ele alıp kültür ve ait olunan medeniyet kodlarına uygun insani yönü öne çıkan 
pratikler üretmeliyiz. Tüm bu toplumsal ve mimari sorunları yetkinlikle çözmek için de işin 
teori kısmını etüt ederek çeşitli vesilelerle zenginleştirmeliyiz.

Esenler Belediyesi bünyesindeki Şehir Düşünce Merkezi’nin Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye 
Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği, Cumhuriyet 
döneminin önemli mimarlarından olan Turgut Cansever’in aziz hatırasına adanan, 4. 
Milletlerarası Şehir Tarihi Kongresi, tam da bunu yapmaktadır. Ankara, Konya, Şanlıurfa gibi 
tarihi şehirlerden sonra Esenler’de, şehir-medeniyet, şehir-tarih-kültür ilişkisi, şehir-toplum, 
iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din ve gündelik hayat gibi konularda, Bosna Hersek, 
Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Azerbaycan gibi ülkelerden birçok akademisyen oturumlar 
gerçekleştirdi; tebliğler, bildiriler sundu ve bu çaplı emek bir kaynak kitaba dönüştü. 

Geçmişten günümüze referans niteliği taşıyan bu hacimli eserin fikriyatımızı ve ufkumuzu 
zenginleştirmesini diliyorum.

Mehmet Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı





Prof. Dr. Mustafa Orçan (Yürütücü Heyet Adına)

M. Tevfik Göksu (Esenler Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan (TYB Genel Başkanı)

D. Mehmet Doğan (TYB Şeref Başkanı)

Açılış Konuşmaları
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4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN 

Yürütücü Heyet Adına

Sayın Başkanım,

Değerli Akademisyenler ve Uzmanlar,

Sevgili Öğrenciler,

Şehre ve Şehir Sorunlarına İlgi Duyan Kıymetli Dinleyiciler!

Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğünde,  Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Esenler Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri 4. Milletlerarası Şehir Tarihi 
Kongresine hepiniz hoş geldiniz. 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Ankara’da, ikincisini Konya’da ve üçüncüsünü Şanlıurfa’da 
gerçekleştirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde Esenler Belediyesinin 
ağırladığı İstanbul’da dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bugünkü Kongremizde şehir-
medeniyet, şehir-tarih ve kültür ilişkisi, şehir-toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din 
ve gündelik hayat gibi konular tartışılacaktır. 

Hem dünyada hem de ülkemizde şehircilik konusu gittikçe derinleşen, çetrefilleşen ve 
soruna dönüşen yüzyılımızın en önemli sosyal meselelerden biri olmaya devam etmektedir. 
Bir taraftan dünya nüfusu artıp toplum gelişirken sorunlarımız da gelişiyor, çeşitleniyor. Her 
şehir, özellikle de büyük şehirler ülkenin, ülkede uygulanan politikaların ve ekonominin 
aynası gibidir. Şehir yöneticilerinin neye önem verdikleri yada neyi öncelediklerini, 
yönettikleri şehirlerden anlayabiliriz. Şehirler bizim yaşam alanımız olduğu kadar kültür 
ve medeniyetimizin de temsilcilerdirler. İddiası olan milletlerin, yöneticilerin, kültür ve 
medeniyetlerin iddialı şehirleri olur. Kongre mekanının yapıldığı bu şehir; İstanbul bir çok 
medeniyetler için devlet yöneticileri için dünyada en fazla iddiası olan şehirlerin ilk sıralarında 
yer alır. Tarihi eserleriyle, doğa güzelliğiyle, ticareti, ulaşım ağı gibi birçok özellikleri içinde 
barındıran bu şehrin kıymetini, Doğu Bizans yapıtlarıyla Osmanlı da eserleriyle ve kurduğu 
şehir sistemiyle göstermiştir. 

21. Yüzyıla geldiğimiz de ise bir çok ülkede şehirler aşırılıkların, arzuların, tüketimin, rantın 
esiri haline gelmiştir. Özellikle metropol şehirlerde aynı mantık kurgusuyla, benzer yapıda 
ve stilde, benzer mimari tasarımla, yerel kimlikleri ve anlayışı dışlayan tek tip şehirler 
kurulmaktadır. Artık Arap, Afrika ve Uzak Doğu şehirlerinin Amerikan şehirlerinden; 
Tokyo’nun ve Şangay’ın Dubai’den; İstanbul, Rio ve Cape Town’un Seul ve Sidney’den farkı 
kalmamaktadır. Böylece şehirlerin kimliği kişiliği düzleşmekte ve gelen devasa nüfusla birlikte 
gittikçe büyüyerek obez şehirlere dönüşmektedir. Barakalı evler, semtler yada gecekondular 
türemekte, özellikle sanayileşen büyük şehirler “kırsal metropolleşme” tehlikesi ile yüz yüze 
kalmaktadırlar. Buna karşın dünyada ve Türkiye’de bu zararlı gelişmelere direnen, iddialarını 
devam ettirmeye çalışan şehirler de vardır. Taşkent, Buhara, Viyana, Budapeşte, Saray Bosna, 
Erzurum, Sivas ve Amasya gibi. Maalesef kapitalizmin iştahla beklediği şehirler. En azından 
günümüzden itibaren daha fazla geç kalmadan dünya mirası diyebileceğimiz bu özgün ve 
henüz ranta tam esir olmamış şehirlerin özgünlüğünü korumaya yönelik plan ve stratejiler 
geliştirmeli ve bunları uygulamalıyız.
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Bir öz eleştiri olarak söylemek gerekirse, Türkiye’nin önemli büyükşehirlerine baktığımızda 
maalesef bu iki gruptan daha çok birinci yolda yol aldığımızı görmekteyiz. Gittikçe insani, 
tarihi ve kültürel değerlerimizi yapılarımızı zedeleyerek asil şehir kimliğinden uzaklaşıyoruz. 
Bu şehir sorunlarımıza karşı neler yapmak gerekir? Yöneticilerimiz kadar akademisyenlerin, 
akademisyenler kadar sivil toplum örgütlerinin ve bu şehirde yaşayan insanların bu 
konudaki duyarlılıkları, plan ve projeleri, önerileri önemlidir, değerlidir ve şehirleşme 
politikası açısından burada uzmanlarca ileri sürülecek fikirler anlamlı olacaktır. 

Esin kaynağı olması açısından konuşmamı fazla da uzatmadan bir kaç öneride bulunmak 
istiyorum. Sanayi devriminin en önemli sonuçlarından biri, iş ve barınma yerinin/evin ayrışıp 
uzaklaşmasıdır. Türkiye’de de ilk zamanlarda işe yarayan bu olgu, günümüze geldiğimizde 
trafikten, hastane ve okul hizmetlerine kadar İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerimizi 
sorun yumağı haline getiren bir mekanizmaya dönüştürmüştür. Yeniden iş ve evin, ev ve 
okulun, ev ve hastanenin yakınlaşması için projeler geliştirmek gerekir. Ayrıca sosyolojik ve 
mimari mirasını koruyan; korumakla yetinmeyen onu zenginleştiren yeni mimari tarzlara 
denemelere ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirmek içinde önce mimarlık ve mühendislik 
fakülte ve bölümlerinde verilen eğitim ve müfredatında yeniliklere, kendi mimarisini 
de dikkate alan, ondan türetilen beyinlere, lisans ve lisansüstü programlara ve kitaplara 
ihtiyacımız var. Mimar Sinan, Mimar Kemal, Sedefkâr Mehmet Ağa gibi yetenekli dünya 
çapında ünlü mimarlarımız sadece mimarlık tarihinde birkaç konu olmanın ötesinde kök 
mimarlığımızın kaynağı olarak müfredatımızda derzlerimizde yer verilmeli ve yüzyılımızda 
yeni kuşakların özgün eser üretmede esin kaynağı olmaları için programlar geliştirmeliyiz.

Kongremiz bu sorumluluklar çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu sorumluluğu yaptığı 
özgün mimari eserleriyle, verdiği dersler ve yerel mimari üzerine yaptığı yayınlarla 
gururumuz olan, Mimar Sinan’ın bu topraklarda yaşadığını çağımızda bizlere hatırlatan 
ünlü mimarlarımızdan fikir adamlarımızdan olan Turgut CANSEVER hocamızı minnetle 
ve rahmetle anıyor ve bu Kongreyi onun güzel hatırasına adadığımızı sizlerle paylaşmak 
istiyoruz. Bu çerçevede biraz sonra iki özel konuğumuz olacak: İlki İstanbul Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi hocalarından ve aynı zamanda rahmetli Turgut CANSEVER hocanın 
talebesi olup bazı projeleri birlikte yapan Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ hocamızı dinleyeceğiz. 
İkinci olarak ise, şehir tarihi ve İstanbul üzerine çeşitli çalışmaları yapan ve aynı zamanda 
benim de doktora Hocam olan Prof. Dr. Korkut TUNA hocamız Şeref Konuğumuz olarak 
bir konuşma yapacaklardır. TUNA hocamız rahmetli Turgut CANSEVER’le de özellikle bir 
projede yakın çalışmış bir hocamızdır. Her iki hocamıza katılımlarından dolayı çok teşekkür 
ediyoruz.

 Kongremize yurt içinden çeşitli şehirlerden katılımcılar olduğu kadar; Bosna Hersek, 
Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Azerbaycan gibi yurt dışından da aramızda önemli katılımcılar 
yer almaktadır. Kongremizde sunulacak olan 52 bildiri birlikte Kongremize toplam 70 
akademisyen ve uzman katkı vermektedir. Üç gün sürecek olan kongremizde aynı anda iki 
farklı salonda toplam 14 ayrı oturum gerçekleştirilecektir. 

Yürütücü Heyet adına, Kongremizin gerçekleştirilmesinde kurum olarak başta Türkiye 
Belediyeler Birliğine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Esenler Belediyesine çok teşekkür 
ederiz. Kısaca Kongre hazırlık sürecini ve sonrasında emekleri geçenleri burada anmak 
istiyorum. Kongrenin İstanbul’da yapılması fikri gündeme geldiğinde bu fikre şehircilik 
alanında oldukça başarılı çalışmaları olan ve bir çok yayın ve programlarıyla Türkiye’nin şehir 
literatürüne katkı veren Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi sahip çıkmıştır. Konuyu 
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Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı olan aynı zamanda yeni 
Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesine atanan hocamız Prof. Dr. Mazhar BAĞLI hocamıza 
açtıktan sonra Esenler Belediye Başkanı Sayın M. Tevfik GÖKSU ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Hasan TAŞÇI’nın şehir sorunları ile ilgili duyarlılıklarının bir yansıması olarak olumlu cevap 
vermeleri sonucu Kongre hazırlıkları başlamıştır. Daha sonra Esenler Belediyesinin işin 
içine özellikle Türkiye Belediyeler Birliği’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katılması 
önerisiyle daha verimli olacağı düşüncesi hasıl olmuş ve bu çerçevede Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri aynı zaman Çevre ve Şehircilik Müsteşar Yardımcısı Hayrettin GÜNGÖR 
Bey’e fendinin büyük destekleriyle Kongre için yola koyulmuş olduk ve bugün burada bu 
değerli ve verimli olacağını düşündüğümüz ortamın hazırlanmasına vesile olmuşlardır. 
Özel olarak İstanbul’a genel olarak Türkiye şehirlerine gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı 
destek veren bütün bu kurumlarımıza, Genel Sekreterimize, Belediye Başkanımıza ve diğer 
değerli yöneticilerine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.

Programın gerçekleştirilmesinde karar vericilerin ötesinde, bu organizasyonun sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesinde emeği geçen özellikle son beş ayını bu işe hasreden arkadaşları 
da burada anmak istiyorum. Yoğun iş yüküne rağmen Kongremizle ilgilenen Türkiye 
Belediyeler Birliği Eğitim Müdür Vekili Fikret GÜLTEKİN’e; organizasyonun hem Ankara hem 
de İstanbul ayağında mekik dokuyarak destek veren mütevazılığı kişiliği ile tanıdığımız 
Hüseyin YEŞİL, Timuçin TUNÇ ve diğer ekip arkadaşlarına; programın hazırlanma 
aşamasından sonuna kadar işlerimizi takip eden, organize eden; üç hafta önce yurt dışı 
görevlendirmem nedeniyle sorumlu olduğum organizasyonu benim yerime üstlenen, her 
sıkıntıda, rahatlatıcı çözümleriyle bizlere yardımcı olan genç arkadaşımız Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Sekreteri Dr. Muhammed Enes KALA kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan bu işin sekretaryasını 
yürüten başta Mehmet TUĞRUL, Buğra KOCAMUSAOĞLU, Mesut ARSLAN, Enes DAĞ’a; 
özellikle Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut BIYIKLI ve Fatma Gülşen 
KOÇAK hanımefendiye emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Son olarak Türkiye’nin şehir ve kültür politikasına katkı veren, yol gösteren, gerektiğinde 
uyaran, hem yazan hem de yazmakla kalmayıp Şehir Tarihi Yazarları Kongresi yapma fikrini 
ortaya atan, bu organizasyon gibi çeşitli milli ve milletlerarası programların yapılmasına 
katkı sağlayan değerli fikir adamımız Türkiye Yazarlar Birliğinin Şeref Başkanı ve Vakıf Başkanı 
Mehmet DOĞAN abimize, Başkanlığı döneminde özellikle gençlerle ilgili programlara 
vermiş olduğu özeni anarak TYB Genel Başkanlığını yürüten aynı zamanda Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan değerli dostum Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN’a, 
Genel Başkan Yardımcısı Ferhat KOÇ’a, İbrahim Ulvi YAVUZ’a ve diğer tüm TYB Yönetim 
Kurulu üyelerine ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. 

Kongremizin verimli ve bereketli geçmesi dileğiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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M. Tevfik GÖKSU 

Esenler Belediye Başkanı

Saygıdeğer hocalarım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, kıymetli misafi rlerimiz... Öncelikle 
hepinizi en içten duygularımla selamlıyor ve bu toplantının hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı 
Allah’tan temenni ediyorum. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ne hoş geldiniz!

Bizim şehirlerimiz rüyalarımız gibi ümitler ve korkular üzerine kuruludur. Göçün 
tetiklemesiyle yapılar da kalabalıklaştı, maalesef gerçekten mimari tanımlamada zorluk 
çekeceğimiz şehirlerimiz ortaya çıktı. Bu şehirlerimizin mekânsal bir reorganizasyona tâbî 
tutulması ve kendi medeniyet değerlerimizi inşa ve ihya eden bir şehir tasavvuruyla ortaya 
çıkması için çok zamana ihtiyacımız var. Zamandan ziyade anlayışa ve inanmaya ihtiyacımız 
var. Gönül vererek şehirlerimizin inşasına ve ihyasına yoğunlaşmamız gerekiyor. 

Bugün şehirlerimiz, modernitenin de getirdiği anlayışla insanları, bir topluluk olarak 
yaşamaktan çok kendini dört duvarı arasına hapseden ve sadece kendi dünyasında yaşayan 
insanlar hâline getirdi. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için şu anki mimari anlayışımızı 
gözden geçirip, komşu-akraba-hemşehri olmanın hazzını alacağımız bir tasavvurla 
hareket etmemiz gerekiyor. Esenler Belediyesi olarak, kurmuş olduğumuz Şehir Düşünce 
Merkezi’nde şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz on ikinin üzerinde atölye çalışması ve 
akademik toplantılarla, bir ufuk turu yapmaya gayret ediyoruz. Şehrin her yönünü tartışarak 
ve konuşarak önümüzde bir rehberlik manzumesi olacak kaynak eserler oluşturmaya 
çalışıyoruz. İnanıyorum ve umuyorum ki, bundan önceki çalışmalarımız gibi bu kongrede 
pek çok akademisyen, araştırmacı ve yazarın yeni çalışmalarına, yeni eserlerine vesile olacak 
ve şehir araştırmalarına yeni bir bakış açısı getirecektir.

Bizzat bu şehre gönül vermiş bir belediye başkanı olarak, 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları 
Kongresi’ne ortaklığımızdan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum.4. Milletlerarası 
Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ni hazırlama sürecinde emeği geçenlere, bütün kurumlarımıza 
ve hocalarımıza cân-ı gönülden teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı

Muhterem hazirûn,

Hanımefendiler beyefendiler, 

Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongremiz inşallah hayırlara vesile olur. 1978 yılında 
Mehmet Doğan abimizin öncülüğünde ve Bekir abilerimizin de olduğu bir genç heyetin 
kurduğu Türkiye Yazarlar Birliği önümüzdeki yıl nasip olursa 40. yılına erişmiş olacak. Bu 40 
yıllık süre içerisinde ortaya koymuş olduğu vizyonu ülkemiz, coğrafyamız ve insanlık adına 
gerçekleştirmeye çalışan Türkiye Yazarlar Birliği kültür, fikir, sanat hayatına önemli katkılar 
sunmuştur. Bu çerçevede gelenekselleşen birçok ulusal ve uluslararası faaliyete öncülük 
etmiş ev sahipliği yapmış iş birlikleri gerçekleştirmiştir. 40. yılını gelecek yıl idrak edeceğimiz 
ve bunu da büyük bir organizasyonla gerçekleştirmeye çalışacağımız Türkiye Yazarlar Birliği 
bu süreç içerisinde Ahlak Şurası, Milletlerarası Şehir Tarihi Kongresi, Türk Dünyası Şiir Şöleni 
gibi büyük organizasyonları artık gelenekselleşen programlar haline dönüştürmüştür. Geçen 
ay Ahlak Şuramızın dördüncüsünü “Ahlak ve İktisat” teması ile merhum Hocamız, önemli 
iktisatçımız, Sebahattin Zaim Hocamıza ithafen Hatay’da Türkiye Ziraat Katılım Bankası’nın 
katkılarıyla gerçekleştirdik. 

İthaf geleneği önemli bir gelenektir diye düşünüyoruz. Yapılan faaliyetle birlikte o sahada 
emek vermiş, üstatlık yapmış ustaları en azından hatırlamış, onları yeniden anmış oluyoruz. 
Ahlak Şuramızın bir önceki programı “Ahlak ve Eğitim” Mehmet Akif İnan abimize ithaf 
edilmişti. Ondan önceki “Ahlak ve Siyaset” Hz. Mevlana’ya Konya’da icra edildiği için ithaf 
edilmişti. Şehir Tarihi Yazarları Kongremiz bu yıl İstanbul’da yapılması münasebetiyle bilge 
mimar Turgut Cansever’e ithaf edilmiştir. Esasen ithaf etmede, bu aziz hatırayı anmada 
maksat bir farkındalık oluşturmaktır, yoksa o kongrenin o ustayı doğrudan anlamaya dönük 
bir program olması anlamını muhtevi değildir. Program dolayısıyla o sahada emek vermiş 
üstatların, ustaların tekrar hatırlanması, farkına varılması murat edilmektedir. 

Türkiye Yazarlar Birliği tabi bu büyük organizasyonlar yanında, her yıl onlarca faaliyeti 
sürdürmekte, Ankara’da bir okul, bir mektep gibi çalışmaya devam etmektedir. inşallah 
ilerleyen 40’lı yıllara da bu hedefl e, bu vizyon ve misyonla devam edecektir. Tabi bu 
programları yaparken hedefl ediğimiz çok önemli bir husus söz konusudur. Bir gönüllü 
teşekkül olarak, kamu yararına hizmet eden bir dernek olarak Türkiye Yazarlar Birliği sadece 
kendi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeyi hedefl ememektedir. Kurumlar 
arası iş birliğini, dayanışmayı, tesanütü de arttırmaya çalışmaktadır. O nedenle yaptığımız 
tüm faaliyetlerde mümkün mertebe o faaliyetle ilgili olana Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızı iş birliğine davet ediyoruz. Bu vesileyle kurumlar arasında 
yakınlaşmalar, güçlü iş birlikleri de doğmuş oluyor. Nitekim bugün icra edeceğimiz 4. 
Milletlerarası Şehir Tarihi Kongremizde en başta Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile bu noktaya geldi. Tabi 
bu hususta zaman zaman zorluklar, güçlükler yaşanabiliyor, amacımız kurumlar arasında 
yapılacak iş birliklerinde de bu zorlukları aşma iradesini göstermek ve birlikte bu zorlukları 
da el birliğiyle yenme çabasını ortaya koymak temel hedefi mizdir. Tabi birazdan başlayacak 
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olan program, milletlerarası önemli bir kongre, Şehir Tarihi Yazarları Kongresi. Bu kongre 
tasarlanırken şehirlerimizi hiç olmadığı şekliyle ve bu anlamda Türkiye Yazarlar Birliği 
Türkiye’de de bir ilke imza atarak şehirlerimizi kültürel açıdan tarihi, mimari açıdan şiir, 
edebiyat açısından bir anlamda değerlendirme, anlama ve bu konuda yazan tarihçilerimizi, 
edebiyatçılarımızı, şairlerimizi, mimarlarımızı bir araya getirmeyi hedefl emektedir. 

Biliyoruz ki şehirler insan gibidir. Şehirlerin de insan gibi gözleri, ruhları, vicdanları vardır. 
Şehir bir medeniyettir, Medine’dir. Medine, din kökünden birbirine borç verilen birbirine 
muhtaç olunan kök anlamından gelerek ism-i mekân olarak dinin mekânlaştığı bir zeminde 
karşılık bulan önemli bir kavramdır. Medine’yi bu anlamıyla aslından inancın kültüre, sanata, 
mimariye dönüştüğü yer olarak görüyoruz. Tabi bu anlamda medeniyetler de şehirlerden 
doğmaktadır. Medeniyetler kültürle, sanatla, fi kirle, düşünce ile var olmaktadır. Ancak 
gelinen bugün itibariyle şehirlerimiz gerçekten böyle bir özelliği acaba sürdürebiliyor 
mu? Şehirlerimizin ruhları var mı? Şehirlerimizde vicdan kaldı mı? Şehirlerimizin gözleri 
var mıdır? Biz kömür gözlü, fi ruze bakışlı şehirlerden, tepelerden gök gözlü şehirlerden 
bahsederdik. Şehirlerin kalbinden söz ederdik. Acaba bugün şehirlerin gerçekten bir bakışı 
var mı, bir vicdanı kaldı mı? Bırakalım şehirlerin ruhunu, kalbini, vicdanını şehirler kalmıyor. 
Medeniyetimizin Türk İslâm Kültürü’nün, İslâm kültürünün kadim şehirleri bir bir yok oluyor. 
Şam, Halep, Bağdat, Kudüs bugün mahzun, bugün can çekişiyor. Ayakta kalıp kalamama 
mücadelesi veriyor. Evet bunları da konuşmalıyız belki. Şehirlerimize sahip çıkamıyoruz artık, 
küresel güçler kültürümüzü, tarihimizi, inancımızı yok etmiyor sadece buna savaş açmıyor 
artık şehirlerimizi topyekun ortadan kaldırıyor. Kendi Anadolu şehirlerimiz artık kültüründen 
bahsedilen, mimarisinden bahsedilen, vicdanından bahsedilen şehirler olmaktan çıktı. Artık 
şehirlerden kaçıyoruz çünkü şehirler bizi sıkıyor, şehirler artık canavarlaştı bizi yutuyor. 
Dolayısıyla artık buna kim dur diyecek. 

Evet Belediye Başkanımız az önce çok güzel hitap etti. Belediyelerimize bu anlamda büyük 
işler düşüyor yerel yöneticilerimize büyük işler düşüyor, merkezi yönetimlere büyük işler 
düşüyor. Buna bu çağın insanları olarak biz dur demez isek, gelecek nesiller, gelecek 
kuşaklar bize gerçekten belki de beddualar edecekler. Gelecek nesillere karşı belki de en 
büyük ihaneti yapmış olacağız. Ben umut ediyorum ki, bu kongreyle inşallah bu farkındalık 
oluşur. Bu korkunç gidişler, bu yok edilişler sadece mimariden dikey mimariden kaynaklı bir 
gidişat değil, şehirlerdeki artık ruhlar kayboluyor. Şehirlerdeki edebiyat, kültür, fikir, sanat 
yok oluyor. Belediyelerimiz şehir düşünce merkezleri kurarak efendim dergiler çıkararak 
bunun önüne geçmeye çalışıyorlar ama bu adımlar önemli olmakla beraber yetersiz. 
Çok önemli radikal kararlar alınarak çok önemli yaptırımlar uygulayarak artık bu korkunç 
gidişin durdurulması gerekmektedir. Tabi bunlar inşallah ortak akıllarla, ortak fikirlerle 
başarılacak sorunlardır diye düşünüyorum. Bunun farkında olan yöneticilerimiz söz konusu. 
Belediye Başkanımız sağolsun bunun gerçekten farkında, bunu düşünceleriyle ifade ettiler. 
Bazen gücünüz yetmiyor, bazen imkânlarınız yetmiyor, tek başınıza bununla mücadele 
edemiyorsunuz, o nedenle işte bu iş birlikleri, bu birliktelikler önemlidir. İnşallah buradaki 
organizasyon önemli adımların atılmasına vesile olur diye düşünüyorum. 

Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde gerçekten az önce ifade ettiğimiz kurumların 
çok büyük katkıları var. Ben de Türkiye Yazarlar Birliği adına böylesi önemli bir kongrenin 
gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen - ki bu tür faaliyetlerde iş birliği yapmak kolay 
değil bu kararları almak, olayın bu aşamaya gelmesi gerçekten çok kolay değil- başta 
Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu Bey’e, Şehir Düşünce Merkezi’nin Bilim 
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Kurul Başkanı, Değerli Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mazhar 
Bağlı Hocamıza, İstanbul Büyük Şehir Belediyemizin yetkililerine, Belediyeler Birliğimize 
bu programın gerçekleşmesinde düzenleme heyetinde yer alan değerli dostum Prof. 
Dr. Mustafa Orçan Bey’e, İnsan Toplum Bilimleri Fakültemiz Dekan Yardımcısı Yard. Doç. 
Dr. Muhammed Enes Kala kardeşime ve onunla beraber bu işin mutfağını oluşturan ki 
görünmeyen kahramanlar aslında onlardır, iş bu noktaya gelene kadar aylarca mesai 
harcayarak gecelerinden gündüzlerinden fedakârlık yapan, Araştırma Görevlilerimiz 
Mehmet Tuğrul, Buğra Kocamusaoğlu, Mesut Arslan, Enes Dağ kardeşlerime şükranlarımı, 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla beraber Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul Şubesi 
başkanımız Mahmut Bıyıklı, Yönetim Kurulu Üyeleri bu konuda büyük destekler verdiler sağ 
olsunlar, var olsunlar. Programın ben bundan sonraki aşamasında katkı verecek siz değerli 
hocalarıma, katılımcılara şimdiden peşinen şükranlarımı sunuyorum. Çünkü biz ne kadar 
güzel organizasyon yaparsak yapalım eğer bunun hocaları bunun katılımcıları olmazsa, 
üstatları olmazsa bu programların hiçbir anlamı olmayacaktır. Asıl burada söz sahibi 
sizlersiniz. Gerçek ustalar ve sözün sahibi sizler olacaksınız. İnşallah şehirlerimize ilişkin yeni 
ufukları, yeni vizyonları sizler ortaya koyacaksınız, sizlerle bu programımız hayat buldu, 
sizlere de şükranlarımı, minnettarlığımı sunuyorum hepinize hürmetler, saygılar.
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D. Mehmet DOĞAN

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

“Kültürel kirlenme, özünde, teknolojiyi kendi başına yaratıcı güç addetmek 
gibi temel bir yanılgıyı taşımaktadır. Şehre, toprağa, dünyaya Allah’ın 
azametinin ve cemâl sıfatlarının tecelli ettiği yerler ve insanların idrak edeceği 
alanlar olarak bakmak yerine, bugün bu alanlara ait meselelere bürokratların 
gözlükleriyle bakılmakta ve bürokrasinin işleyiş ve kurallarına aslî güç payesi 
verilmektedir. Toprağı, dünyayı ve şehri gayri meşru bir şekilde kazanç kapısı 
olarak görmek, bu temel yanılgıları sürdüren müesseseler vasıtasıyla halka zorla 
kabul ettirilip yaygınlaştırılmakta; yayın ve telkin araçlarıyla çok boyutlu bir 
kirlilik, yanılgılar, hastalıklar zinciri herkese zorla benimsetilmektedir.”

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin ilk sözü, bu toplantıyı aziz hatırasına ithaf 
ettiğimiz merhum bilge mimarımız, mütefekkirimiz Turgut Cansever’e ait. 

Turgut Hoca, dostluğu ile iftihar ettiğim çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Son yıllarında, 
Ankara’ya gelişlerinde Türkiye Yazarlar Birliği’ni ziyareti ihmal etmezdi. Ortak derdimiz şehir 
ve insandı. Onun bu konulardaki birikimi engin, vukufu derindi. Sadece bilen değil, yapandı. 
TYB’nin 25. kuruluş yılında Mimar Sinan Üniversitesi salonunda kendisine bir program tahsis 
etmiştik. 82 yaşındaydı ve hâlâ düşünmeye devam ediyor, tasavvurlarını hayata geçirmek 
için gayretini eksiltmiyordu. 

Turgut Hoca’yı rahmetle anarken, onun vefatından sonra da kültürel kirlenmenin hız 
kesmediği şehirlerimizin ahvalini düşünerek hüzünlere gark oluyoruz. 

Elbette ümitvar olmak durumundayız! Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin Dördüncüsünü hem 
de İstanbul’da yapmak elbette ümitlerimizi tazeliyor. Böyle bir faaliyeti ilk tasarladığımızda 
başlangıcının mutlaka İstanbul’da olmasa gerektiğini de düşünmüştük. Bu düşüncemizi 
çeşitli sebeplerle gerçekleştiremedik, Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin ilkini 2010’da 
Ankara’da yaptık. 

Böyle bir başlangıç için Ankara hatıra gelmez nedense. 

Resmî ideolojinin oluşturduğu zihinlerimizi esir alan imaj, bize Ankara’yı önemsiz, küçük bir 
bozkır kasabası olarak görmeyi telkin eder. Bu imaj zehirlenmesi Ankara’ya yapılan en büyük 
haksızlıktır. 

Burada Ankara’nın önemini anlatmayacağım. İstanbul’un fetih destanında kilit konumdaki 
bir zinciri zikredeceğim sadece: Fatih ve Akşemseddin,II. Murat ve Hac Bayram-ı Veli...

Hacı Bayram Veli’yi İstanbul’da yapılan bu toplantı vesilesiyle de anmak boynumuzun borcu. 
O şair olarak bilinmese de türkçemizin en yakıcı bazı şiirlerini söylemiştir. Bir tanesi var ki, 
tam bizim konuşacaklarımızla ilgili. Bu sırlarla dolu şiiri bu vesileyle de okumak, böylece bir 
zihin tazelemesi yapmak istiyorum:

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

Nâgehan ol şara vardum/Ol şarı yapılur gördüm
Ben dahi bile yapıldum/Taş ü toprak âresinde
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Ol şardan oklar atılur/Gelür ciğere batılur
Ârifl er sözü satılur/Ol şârın bazaresinde

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

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

Bu sırlı, gizem dolu şiirde ne anlatıldığı ile ilgili çok sayıda yorum yapılmış. İki cihan arasında 
yaratılan şehir “kalb”dir, cisim ve ruh ise iki cihandır diyenler var. 

Kâbe kalbin sûreti olduğuna ve iki cihan arasında, yani doğu ve batı arasında bulunduğuna 
göre, kastedilen Kâbe de olabilir…

Hacı Bayram Veli’nin söyledikleri mecazdan öte, remizler, mazmunlar ve sırlarla yüklüdür. 
Tasavvuf erbabının diliyle, coşkun bir deniz ve tılsımlanmış sırdır o… Akşemseddin’den 
itibaren bu şiir çokca şerh edilmiştir. Onların verdikleri mânaları kavramakta güçlük çekilen 
bir zamandayız. Zihinlerimiz o derinliği, o genişliği ve o yoğunluğu kavrama gücünü 
kaybetti. “Bilmeyüp tanlıyor”uz, hayretlere düşüyoruz… Bu yüzden Hacı Bayram’ın şiirini 
düz bir şekilde okuyabiliyoruz. 

Allah’ın iki cihan arasında yarattığı şehir, insan olmalıdır. O emribilmarufa uyarsa, kendini 
aşarsa, kemale ererse, “dîdarı”, Hakkın cemâlini görür.

İnsan elinde olmadan ansızın dünyaya gelir. Bu “nâgehan”lık yaşadıkça devam eder; ölümü 
de ansızındır. Bu geçici vatanda taş ve toprak arasında bina yapılır gibi, yapılır; şekillendirilir 
insan oğlu…

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

Hacı Bayram’ın hayatı bu yapma, yapılma tecrübesinin örneği. İlmiye mensubu iken, 
müderrisken tasavvufa meyletmiştir. Kendi mütevazı tekkesini, mescidini, bağlılarıyla, 
müridleriyle birlikte kendi elleriyle inşa etmiştir. Ve minaresinden ezan okur gibi, görüşlerini 
yaymıştır. 

Bu toplantı vesilesiyle üç gün şehirden konuşacağız, bu demektir ki, tarihten konuşacağız. 
Şehirden konuşmak medeniyetten konuşmaktır, kültürden konuşmaktır. İnsandan 
konuşmaktır, dünyadan konuşmaktır, kâinattan konuşmaktır. 

İnsanoğlu şehirler kurdu ve dünyayı böylece şekillendirdi… Şehir, insan olarak varlığımızın, 
dünyada var oluşumuzun en gerçek delili. Ş ehir insanların ortak mekâ nı… Kültür, medeniyet, 
ilim ve sanat ancak şehirlerde gelişebilir. 

Medeniyet “medine”de yani şehirde teşekkül eder… Tarihte iz bırakan topluluklar büyük 
şehirler kurmuş olanlardır. Tarih boyunca medeniyet merkezi olan şehirlerden herbirinin adı 
anıldığında, tarihin, insanlık maceramızın muhtelif safhaları hatırlanmış olur. 

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 çabalar. 
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Biz, yüzyıllar boyunca doğ udan batıya seyir halinde bulunup ç ok sayıda ş ehri emanet olarak 
aldık. Emanet olarak aldığ ımız ş ehirlere kendi damgamızı vurduğumuz gibi, mevcut umran 
eserlerini de sahiplendik, yaş attık. Bunların iç inde en ö nemlisi Ayasofya’dır. Âdeta Ayasofya’yı 
kendimiz inş a etmiş  gibi benimsedik ve bugü ne kadar gelmesine de vesile olduk. Öylesine 
kendimizin saydık ki efsanelerini bile benimsedik. Eğer bu benimseme olmasaydı Ayasofya 
yaş ayan bir insanlık mirası olarak günümüze gelemezdi.

21. yüzyılın baş ındayız ve Tü rkiye’nin ş ehirlerinin â deta yeniden kurulduğ unu gö rü yoruz. 
1950’lere kadar ş ehirlerimiz, ç ehresi değ iş memiş  yerler olarak geldi. 1950’den sonra 
Demokrat Parti dö neminden seksenlere kadar kö r topal değ iş imler oldu ş ehirlerimizde. 
Ama Turgut Özal’dan sonra ve bilhassa 1990’lardan itibaren ve nihayet 2000’lerde ş ehirlerin 
ç ehresi ciddi şekilde değ iş ti. 

Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, şehirlerimizde kimlik meselesinin en üst seviyeye yükseldiği 
bir dönemde yapılıyor. Şehirlerimizi süratle kaybediyoruz. Kimliksiz, ruhsuz şehirler 
zamanımızın en hâkim gerçeği. Bu kimliksizlikte, ruhsuzlukta en büyük payı yakın dönemde 
Türkiye’yi yönetenlere ayırmak zorundayız. Her şey gözlerimizin önünde olup bitiyor.  
Şüphesiz iyi niyetle ve kısa dönemde sorunları çözmek çabası ile bunlar yapılıyor. Fakat 
sonuç ortada. 

Peki bizim sorumluluğumuz yok mu? Yazıp çizenlerin, ilim ve fikir işleriyle uğraşanların? 
Elbette var. Bizler uygulayıcı dikkate aldığı ölçüde bu sonuçtan sorumluluk tutulabiliriz. 
Bugünün otoritesi bu konular üzerinde düşünenlerle istişareyi dahi gerekli görmüyor. 

Şehirlerimizdeki değ işmeyi iyiye mi yormalıyız kö tü ye mi? Bu gerç ekten de ü zerinde enine 
boyuna konuş ulması gereken bir husus. Biz ne belediye baş kanıyız ne de devlet yö neticisiyiz. 
Biz ş ehirlere baş ka tü rlü  bakıyor ve diyoruz ki “ş ehirleri yenilerken baltayı ayağ ımıza vurduk, 
taş a değ il”. Ayağ ımızı kestik. Ş ehirlerimizi tahrip ettik. Yenisini de doğ ru dü rü st kuramadık. 
Yani, yeni ve daha gü zel ş ehirler kurma konusunda da ç ok baş arılı olamadık. 

Şehir, şehirleşme, şehircilik konularında ciddi bir kavram kargaşası içindeyiz. Önce 
kelimelerimizin, kavramlarımızın sahibi değiliz. Şehir mi diyeceğiz, kent mi? 

“Ne fark eder” diyeceksiniz, çok şey fark eder. 

Biz ş ehir kelimesini benimseyinceye kadar “balık” kelimesini kullanmış ız, “ordu” kelimesini 
kullanmış ız. Balık, balç ık aynı kö kten geliyor. Ortaasya’da, Tü rkistan’da taş  fazla bulunmadığ ı 
iç in, kaleler ç amurdan, kerpiç ten yapılıyor. Muhtemelen ondan bö yle demiş iz. Ordu, 
karargâ h.. Hareket halinde bir toplum olduğ umuz iç in ancak ordu olduğ umuzda, yani 
karargâ h kurduğ umuzda sabitleş miş iz. Ama sonra farsç a “ş ehir” kelimesini benimsemiş iz. 
Arapç a “Medine” kelimesini herhalde ö zel bir isim gibi durduğ undan kullanmamışız.

Kent bizim türkçemizde ne “şehir”in yerine tutar, ne de “medine”nin. Üstelik sanıldığı gibi 
türkçe de değildir. Soğdcadır; farsça üzerinden dilimize geçmiştir. Yakın zamana kadar 
Türkiye türkçesinde ve halen azeri lehçesinde köy karşılığı olarak kullanılır. Şehriyar, 20. 
Yüzyılın büyük güney Azerbaycanlı şairi şöyle söylüyor:

Han yorganı, kend içre meseldir, mitil olmaz

Köylü-kentli denilince “köylü-şehirli” denilmiş olmaz. Dilde eski ve yeni kullanılan iki eş 
anlamlı kelime ard arda getirilmiş olur. Tıpkı yazık-günah gibi. Modern zamanlarda sağlıklı 
şehirleşmeyi başaramadığımız için şehirlerimizi kentleştirdik! Kö ylü  kentli denildiğ inde 
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kö ylü -ş ehirli denilmek istenmediğini söylemiştik, bazıları ö yle anlamayı uygun buldu. Ve 
ş ehirlerimizi “kent”e dö nü ş tü rdü k yani bü yü k kö yler haline getirdik. Buralarda kö yü mü zde 
olmayan modern imkânlar var, ama o eski iletiş im o eski sıcaklık ve ş ehrin unsurlarının yerini 
bulması itibariyle aynı ş eyleri sö ylememiz mü mkü n değ il. 

Medeniyet birikimle ve dille olur! Hafızasız, dilsiz medeniyet iddiası kuru lâftan ibarettir. 
Tek parti uydurukçasından ödünç alınan kelimelerle medeniyet oluşturamazsınız. Bir yanda 
yaşam, kent, kentsel, kırsal, yöresel... öte yandan sosyal yaşam, kentsel estetik, şehir silueti, 
kadim değerlerin adaptasyonu... Türkiye’de siyaset birçok ahvalde yerleşik bürokrasiye teslim 
olmuş durumda. Türkiye’nin derin bürokratik zihni hâlâ tek parti ideolojisine ayarlıdır. Bu en 
önce nereden anlaşılır? Kullandıkları dilden! Kendi dilinizi oluşturamıyorsanız, bürokrasiye 
ram olmuşsunuz demektir.

Şehircilikle ile ilgili resmi metinlerde bürokrasi bildiği dille konuşmaktadır. Bu dil, medeniyet 
inşasına müsait bir dil değildir. Bu taklidin dilidir, aşağılık kompleksinin dilidir. Eğer bir 
medeniyet iddianız varsa buna mahsus bir diliniz de olmalıdır. Yoksa boşa emek harcamaya 
ne gerek var? 

Türkiye şehirlerini vahşi kapitalizme, sakat modernizme kurban vermeye devam ediyor. 
Osmanlı medeniyetinin beşiği Bursa’da Ulucamii’nin yüz- yüzelli metre yakınına devasa 
bloklar dikiliyor. Formül şu: En yüksek rant, en başarılı kentçilik! Sakın bu “kentsel 
dönüşüm”ün formülü olmasın? Peki ne yapılmalıydı? İsim baştan doğru konulmalıydı: Şehir 
ıslahı!  Şehirlerimizin tahrib olan bölgelerini, gecekondulaşan kesimlerini ıslah ederek 
şehri yeniden kurmak. İşte bu “şehir ıslahı”dır. Bugünlerde yapılan ise gerçekten “kentsel 
dönüşüm”dür!

“Kavramlar önemli” demiştik, kentsel dönüşümle ne yapılıyor? Daha yaşanılır şehir parçaları 
mı ortaya çıkarılıyor? Mahalle hayatı mı canlandırılıyor? Bir kaç katlı eskimiş binalar yıkılıyor, 
yerine devasa bloklar dikiliyor; ekseriya olan bu. Biz “kentsel dönüşüm” değil, “şehir ıslahı” 
kavramını kullansa idik, her halde çok farklı bir inşaa faaliyeti içinde olurduk. 

İnsanları medenî yapan şehirlerden, vahşileştiren kentlere geçiş halindeyiz. Şehirliler medenî 
olurdu, kentliler uygar oluyor! Medine’den medeniyet, Uygur’dan uygarlık! Köklüden 
uydurmaya, mânasıza geçiş!

Bizim için şehir kurmak dünya cenneti kurmaya azmetmekti. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
cedlerimizin ibadet eder gibi inşaa ettiğini yazıyor. Ünlü filozofumuz Farabî, faziletli şehirden 
söz eder. “Erdemli şehir!” Şimdilerde şehirle erdem kelimesi bir arada düşünülebiliyor mu? 

Mimarlık, şehircilik dünyayı güzelleştirmek için vardır. Bu yüzden bugünkü inşaî 
faaliyetlerimizi mimarlığın, şehirciliğin sahasında görmekte zorlanıyoruz. Ve diyoruz ki, 
Yahya Kemali, Ahmet Hamdi Tanpınarı, Turgut Canseveri okumayan bir kimse şehir 
yöneticisi olamamalı!

Üç gün şehir tarihini araştıran, şehrin edebiyatını yapan ve şehir merkezli düşünen yazarlar, 
ilim adamları bir arada olacaklar. Bu toplantının İstanbul’da yapılıyor olmasını Esenler 
Belediyesi’nin ilgisine borçluyuz. Biraz önce sayın başkan Mehmet Tevfi k Göksu’yu dinledik. 
Konuya vukufunun derinliğini, ihatasının genişliğini ve hassasiyetlerinin bize haslığını 
gördük. İstanbul’da bir tek Esenler Belediyesi şehirciliği mesele ediniyor ve bunun için Şehir 
Düşünce Merkezi kuruyor. Bu yüzden sadece teşekkürlerimizi değil, tebriklerimizi de hak 
ediyor. 
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İlkini 2010 yılında yaptığımız Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinin dördüncüsünün hazırlık 
çalışmaları genç bir ilim adamı ekip tarafından yapıldı. Mustafa Orçan başkanlığındaki ekip 
bütün güçlükleri aşarak bu başarılı faaliyeti gerçekleştirdiler, onlar da takdiri, teşekkürü hak 
ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 

Artık gelenekleşen Şehir Tarihi Yazarları Kongreleri şehir tarihi yazıcılığını, şehir edebiyatını 
teşvik eden güçlü bir zemin oluşturuyor. Araştırmadan, düşünmeden, tartışmadan doğru 
uygulamalar yapılamaz. Bu düşünce zeminin yapıcılığımızı etkileyeceği günlerin uzak 
olmamasını diliyoruz. 
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Program

1. GÜN: 13 EKİM 2017 CUMA
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Mustafa Orçan (Yürütücü Heyet Adına)
M. Tevfik Göksu (Esenler Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan (TYB Genel Başkanı)
D. Mehmet Doğan (TYB Şeref Başkanı)

Turgut Cansever ve Şehir Konuşmaları

Şeref Konuğu
Prof. Dr. Korkut Tuna: Ötekileştirici Şehir Teorileri ve Türkiye Şehirleri
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli (Turgut Cansever’in Talebesi): Realizm-Ütopizm 
Kıskacında Şehir ve İstanbul: Ev ve Şehir Vakfı, Deprem Çalışma Grubu ve Yeni Şehirler 
Projesi Üzerine

I. OTURUM: ŞEHİR, İNSAN VE TOPLUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan (1. Salon)
İbrahim Yılmazçelik (Prof. Dr.): 1802-1819 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehrinde İdari 
Uygulamalardan Kaynaklanan Hadiseler
Hüseyin Çınar (Prof. Dr.): 18. YY Ayntab (Antep)’ına Şehrin Önde Gelen Aileleri Üzerinden 
Bir Bakış
Ahmet Çapçu (Doç. Dr.): İnsanın Sığınma İhtiyacı Ev ve Mabet
Nebahat Arslan (Yrd. Doç. Dr.): Kars’ta Cumhuriyet Dönemi Gayr-i Müslimler (1920-
1960)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Tuna (2. Salon)
Mustafa Orçan (Prof. Dr.): Gecekondudan Gündüzkonduya Türkiye’de Plansız Şehirleşme 
ve Sonrası Kaybedilen Değerler
İbrahim Burçin Asna (Prof. Dr.):  Mollakent Medresesinde Kültürel ve Sosyal Yaşam
İbrahim Tellioğlu (Prof. Dr.):  Samsun Şehri ve Türkler
Nahide Şimşir (Doç. Dr.): Balıkesir’in Mahalle Dokusunun Tarihî Gelişimi İle İlgili Bazı 
Tespitler
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II. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE MEDENİYET
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rahman Ademi (1. Salon)
Raif Vırmiça (Dr.): Prizren’de Kültür, Sanat ve Şairlik Geleneği
Şemsudin Plojovic: Yenipazar’da Osmanlı Kültür Mirası
Mehmet Tuğrul (Arş. Gör.) & Mehmet Bulut (Prof. Dr.): Bazı Balkan Şehir Örneklerinden 
Hareketle Osmanlı Döneminde Vakıfların Rolü

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (2. Salon)
Mehmet Akif Fidan (Yrd. Doç. Dr.): Vilayet Salnameleri ve Osmanlı Medeniyeti ve 
Müesseseleri İçin Önemi
Uğur Altuğ (Doç. Dr.): Ankara Örneğinde Tahrir Defterlerinin Şehir Tarihi 
Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
Hüseyin Kayhan (Yrd. Doç. Dr.): Artuklu Hâkimiyetinde Hısn Keyfâ’nın Tarihî Gelişimi
Mahmut Bıyıklı - Şehir ve Mahremiyet

2. GÜN: 14 EKİM CUMARTESİ
III. OTURUM: ŞEHİR, DİN VE VAKIF
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik (1. Salon)
Nazım Elmas (Doç. Dr.): Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Medeniyetler Şehri İstanbul’un 
Tarihî ve Manevi Unsurları
Alaattin Dolu (Yrd. Doç. Dr.): 18. Yüzyılda Kudüs’te Kadın ve Kadın Vakıf Kurucuları
Ali Kılcı: Hurufat Defterlerine Göre 18-19. Yüzyıllarda İskilip Vakıfları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedri Gencer (2. Salon)
Alaattin Karaca (Prof. Dr.): Çağdaş Türk Şiirinde Şehre Müslümanca Bakış
Betül Tarakçı (Doktora Öğrencisi): Tekke’den Şehre Bakış Mısrî Dergâhı Son Postnişîni 
Şemseddîn Ulusoy’un Bursa Şehir Tarihi’ne Katkısı
Mehmet Kavak (Arş. Gör.): Ortaçağ’da Tur Abdîn Bölgesi Şehirleri
Mehmet Kurtoğlu: Şehre Dışarıdan Bakmak

IV. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE EDEBİYAT
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Orçan (1. Salon)
Temel Öztürk (Prof. Dr.): Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında 
Trabzon’da Okunan Edebî Kitaplar
Fazıl Gökçek (Prof. Dr.): Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul Manzaraları
Namık Açıkgöz (Prof. Dr.):  Klasik Türk Şiirinde Şehir ve Kır Karşılaştırması
Yunus Kaplan (Doç. Dr.): “Klasik Türk Edebiyatında İstanbul’a Has İki Manzum Tür: 
Sahilnâmeler ve Mesâirler”
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Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz (2. Salon)
Mehmet Narlı (Prof. Dr.):  Şehirler İçinde Bursa Şairler İçinde Tanpınar
Mustafa Hizmetli (Doç. Dr.): Şehir Tarihçiliği Geleneğinde Hatib El-Bağdadî’nin Bağdat 
Tarihi (Tarihu Bağdad)
Mustafa Erdoğan (Doç. Dr.): 18. Asırda Ankara‘nın Tarihini Yazan Şair Razi ve Ankara’ya 
Bakışı
Abdulkadir Erkal (Yrd. Doç. Dr.): Ahmet Dursun Natıki Divanı’nda Erzurum Teması

V. OTURUM: ŞEHİR, HAYAT VE ANADOLU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aynur Atmaca Can (1. Salon)
Ahmet Kankal (Prof. Dr.): Ölümsüzlüğü Arama Yolunda Önemli Bir Durak ve SahteBir 
Cennet: Şehir
Salih Yılmaz (Prof. Dr.):  Eski Türklerde Yerleşik Kültür ve Kara Uy/Türkevi
Şemsettin Çelik (Yrd. Doç. Dr.): Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay
Meryem Doygun (Arş. Gör.): Hârizmşahlar Döneminde Tabiî Müdafaa Unsuru Olarak 
Ceyhun Nehri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz (2. Salon)
Bahir Selçuk (Prof. Dr.):  Nergisî’nin Eserlerinde Mekânın İzdüşümü
Hüseyin Muşmal (Prof. Dr.): Konya’nın İlk Muhtarları: Konya’da Muhtarlık Teşkilatı’nın 
Kuruluşu Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Abdullah Kaya (Doç. Dr.): Ortaçağ Kaynaklarında Üsküdar
Cavid Qasimov (Doç. Dr.): Henry Morton’un Seyahatnamesinde İstanbul

3. GÜN: 15 EKİM PAZAR
VI. OTURUM: ŞEHİR, SANAT VE MİMARİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Narlı (1. Salon)
Beşir Mustafayev (Doç. Dr.): Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, 
Kültürel ve Sanatsal Yönü
İdris Nebi Uysal (Doç. Dr.): Ağız Verilerinin Şehir Tarihi Araştırmalarına Katkısı
Mustafa Uğurlu Arslan (Yrd. Doç. Dr.): Estetik Bir Şehir Tarihi Olarak Mir’atü’l-Fevâid Fî 
Terâcimi Meşâhîri Âmid

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Çınar (2. Salon)
Tahir Sahbazov (Doç. Dr.): XIX. Yüzyılda Bakü’nün Musiki Hayatı
Hatice Özdil (Yrd. Doç. Dr.):  Lâle Devri’nde İstanbul’un Mesire Yerlerinden Sâdâbâd’a 
Nedîm’in Şiirlerinden Bir Bakış
Murat Özer: Bağdat’in Kültürel Mirasi ve Sanat Eserleri



30

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

VII. OTURUM: ŞEHİR, ZAMAN-MEKÂN, DOĞU-BATI
Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Can (1. Salon)
Mehmet Alpargu (Prof. Dr.):  Semerkand Şehrinin Tarihinden Bir Portre: Yalangtuş 
Bahadır
Orhan Yazıcı (Doç. Dr.): Doğu’da Şehir İmgesi ve Tarihten Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi 
(Kandahar)
Asım Öz: “Borçluluğun Kamerası Uğur Kökden’in Anı Kentleri ve İstanbul”

Oturum Başkanı: Dr. Muhammet Enes Kala (2. Salon)
Rahman Ademi (Doç. Dr.): Saraybosna Şehrinin İkinci Kurucusu Gazi Hüsrev Bey Vakfının 
1285/1869 Yılına Ait Muhasebe Defteri 
Tuğba İsmailoğlu Kacır (Yrd. Doç. Dr.):  Avusturyalı Oryantalist Hammer - Purgstall’ın 
Gözünden Osmanlı Şehirleri
Yunus Uğur (Yrd. Doç. Dr.):  Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçeklendirme ve Yöntem 
Önerisi



1. BÖLÜM 1. GÜN: 13 EKİM CUMA

Turgut Cansever ve Şehir Konuşmaları

Şeref Konuğu

Prof. Dr. Korkut Tuna 

Ötekileştirici Şehir Teorileri ve Türkiye Şehirleri

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli 
(Turgut Cansever’in Talebesi)

Realizm-Ütopizm Kıskacında Şehir ve İstanbul: Ev ve 
Şehir Vakfı, Deprem Çalışma Grubu ve Yeni Şehirler 
Projesi Üzerine
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Ötekileştirici Şehir 
Teorileri ve Türkiye Şehirleri

A. Korkut Tuna
Prof. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Şehirlerin tarihi ‘toplumların tarihleri’ açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Evet, 
şehir dediğimiz tarihî ve toplumsal olgu; insanın tarihteki serüveni açısından önemli ve geri 
dönülmemiş/yarım kalmamış bir aşama olarak karşımızdadır ve o aşamadan sonra sahip 
olunan bir toplum örgütlenmesi olarak daima toplumların tarihini ve ilişkilerini tayin eden 
bir özellik kazanmıştır. Buna ilaveten insanlığın tarih sürecine; yerleşim yer ve biçimleri açı-
sından bakıldığında, şehirlerin ötesinde daha farklı bir örgütlenme biçimine de ulaşılama-
dığı görülmektedir.

Şehrin ortaya çıkışı ve gelişmesi günümüzden 5000 yıl geriye giden ve büyük ölçüde Batılı 
tarihçi ve sosyologların inşa ettikleri bir süreç olarak karşımızdadır. Bu süreç içinde insanın 
uygarlık macerasının döşeme taşları olarak kabul edilen şehirlerin önem kazandığı ama ge-
nellikle Batılı tarihçiler ve özellikle sosyologların tayin ediciliğinin dışına çıkılamadığı görül-
mektedir.1

Şehir; bir toplum örgütlenmesi olarak, çok gerilere giden bir zaman süreci içinde ve farklı 
coğrafyalarda karşımıza çıkmakta ve ortaya çıkan bu şehirlerin varlığı sayesinde toplumların 
tarih içindeki mevcudiyetleri ve taşıdıkları özellikler tanınabilmektedir. Başka bir deyişle top-
lumların başarıları adeta bir tesbih taşları gibi sıraya konmakta ve imamelerle ayrılmakta ve 
sahip olunan şehirler sayesinde, bu toplumların üstünlükleri vurgulanmaya çalışılmaktadır. 

Günümüz artık şehirli toplumların dünyasıdır. Şehirler bir yerden sonra; daha açık bir ifa-
de ile günümüzden çok önceleri, toplumların ileriliklerini ve üstünlüklerini vurgulamak için 
kullanılan bir ölçüt durumuna getirilmiştir. Bir farklılığın, başka bir yapılanmanın ve üretim 
tarzının işareti olan kır; nüfusunu kaybederek, artık günümüzde şehrin tamamlayıcı bir par-
çası olmuştur.

Şehir; sosyolojinin önde gelen konularından bir tanesi, günümüzde ise en önemlisidir. Ama 
sosyolojinin ortaya çıkışı Batıyı alt üst eden sanayi olayı ile olmuştur. Sanayi Batı toplumları-
nın kendilerini tanımlamak ve bu arada farklılıklarını, başka bir deyişle ‘esbab-ı faikiyetlerini’2 
vurgulamak için çokça kullandıkları bir özellik olmuştur.3

1 Bugün Şanlıurfa’da ortaya çıkan Göbeklitepe, uygarlığın taşlarının daha farklı döşenebileceğini ve bu süreçte Anadolu 
topraklarının büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.

2 “esbab-ı faikiyetlerini’ Osmanlıca “yükselmenin sebepleri” anlamına gelmektedir. (Ed.)

3 Baykan Sezer sanayi olayından sonra Din olayının da toplumu tanımlamak için önemli bir ele alış olduğunu ileri sürmek-
tedir.
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Bize gelince; günümüzde, şehirlerimizin büyük bir kabuk ve kılık değiştirircesine kendilerini 
ortaya koyan tarihî/toplumsal ilişkilerin dışında; günümüz Türkiye’sinde geçerli olan ve her 
türlü toplumsal faaliyetlerimize damgasını vuran veya vurmuş olan Batılılaşma; batılı akıl-
lardan yararlanma, en azından batılı tarzın etkisinde kalma gibi hususlar, çarpıcı bir biçimde 
kendisini şehirlerimizin ele alınışı ve yeniden inşası üzerinde de etkisini göstermiş bulun-
maktadır. Doğu ve İslam şehirlerinin gözden kaçırıldığı veya önemsenmediği bu yaklaşımlar 
meselelere bakış açılarımızın ve yaklaşımlarımızın sınırlı olmasına yol açmış bulunmaktadır.

Artan nüfusumuzun gereği, en azından bunun kaçınılmaz sonucu olarak şehirleşme çaba-
larımıza bağlı olarak ortaya çıkan; mevcut şehirlerimiz üzerinde, geriye dönüşü nerede ise 
imkânsız bir dönüşüm, daha doğrusu bir yıkım hareketine dönüşmüştür. 

Artık; nerede ise, hiçbir şehrimizin, geriye kalmış birkaç tarihî eser ve korunabilmiş şehir 
alanı dışında kendisine ait bir özelliği, uzaktan bakıldığında kendisine özgü bir şehir silueti 
kalmamıştır. Hepsi mimar ve mühendislerimizin aldıkları eğitimden olacak; geçmişle bağla-
rını kopartmalarından olsa gerek, hep aynı tür yapıları tekrar etmeleri sonucu; şehrin tarihî 
ve coğrafî özelliklerinin gözden kaybolduğu bir apartmanlar, bloklar logosuna dönüşmüş 
bulunmaktadır. Hep aynı biçimlerle, daha yüksek olmaya hevesli ama bir şeye benzemeyen 
veya hep birbirine benzeyen yapılar, yapı blokları şehri kaplamış bulunmaktadır.

 Artık Anadolu’nun Türkleşmesi/İslamlaşması sürecinde önemli görevler yüklenmiş, bu gün-
kü konumu nedeni ile bu yeni sürece kendisini tam olarak kaptırmamış yerleşmelerimiz bile, 
bu eski görevlerini hatırlatacak, şehrin tarihine iz bırakacak eski dönemlerden yapılarını/
eserlerini bile aktaramamış bulunmaktadır.

Büyük bir kadirşinaslıkla Turgut Cansever’in aziz hatırasına gerçekleşen bu toplantı vesilesi 
ile söylemek gerekirse, onun düşünceleri ve şehirlerin dokusunu oluşturan mahalle ve ko-
nut teklifl eri, ne yazık ki, haris bir büyüme ve inşaat sektörünün toplumu kalkındırmada bir 
manivela olarak hep önde gitmesi sonucu, fantezi bir tasarım olmaktan öteye gidememiştir.

Bu akıllara nerelerden gelindiği düşünüldüğünde gerçekleşen eğitim sistemimiz yanında 
sosyolojimizin önemli katkıları bulunmuştur. Batı toplumunun farklılığını ve faikıyetini or-
taya koyma çalışmalarına sosyolojinin, tabii ki Batı sosyolojisinin önemli katkıları bulun-
muştur. Bu bakımdan batılı sosyologların ve sosyolojilerinin, özellikle şehir konusundaki 
düşüncelerinin kısaca ele alınması, içinde bulunulan duruma nereden geldiğimizi daha iyi 
kavramamıza yardımcı olacaktır.

Burada dikkati çeken husus; Batı Sosyolojisinin ve sosyologlarının kendilerini, toplumlarını, 
öteki toplumlardan farklılıklarıyla, belki de daha doğrusu, ayrıcalıklarıyla gösterebilmek için 
şehir konusuna dayanarak açıklamaya çalışmalarıdır. Çünkü sahip oldukları ve şehirsiz, daha 
açık bir ifade ile ‘feodal’ bir toplumdan çıkışlarının en belirgin göstergesi olarak o zamanki 
şehirlerinin açıklanması başta sosyologlarının önemli çabaları arasında olacaktır.

Bu çerçevede ele aldığımız zaman Batı toplumlarının kendilerini tanımlama çabaları yanın-
da toplumlararası ilişkilerin vurgulanması şehirler sayesinde, onların aracılığı ile önemli bir 
boyut kazanmaktadır. Avrupa’nın kırın tayin ediciliğin göstergesi olan feodal ilişkilerinden 
kurtulmasının ve buna bağlı olarak sahip olmaya başladığı farklı niteliklerinin ortaya konma 
çabaları; en belirgin biçimde, gelişen şehirlerinin ele alınması ile mümkün olmaya başlaya-
caktır.
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Henüz sanayi olayının dahi Avrupa çapında belirgin özelliklerinin dikkat çekmediği ortam-
larda; ortaya çıkan gelişme kımıltılarının yarattığı faubourglar ile ville-neuve’lerin4 varlığı ku-
rumuş bir ağacın gövdesinden ilk sürgünlerin çıkmaya başladığını göstermektedir.

19. yüzyıl sosyologlarının ve sosyologlarca benimsenen tarihçilerinin üzerinde ittifak ettik-
leri konu Batı şehrinin benzersizliği, şimdiye kadar var olmuş şehirlerden farklılıkları olmuş-
tur. Batı ortaçağından başlamak üzere canlanmaya başlayan toplumsal ilişkilerin bir işareti 
olan şehirlerinin başka şehirlerden olan farklılıklarını vurgulama Batı tarihçi ve sosyologla-
rının önde gelen çabalarından olmuştur. Bu şekilde içinde sorunların ve bir ölçüde sefaletin 
barındığı sanayi olayından başlamak yerine bir yükselişin ifadesi olan orta çağdan başlamak 
tercih edilmişti. 

Bu bakımdan Batı ortaçağı ve bu bağlamda şehrin ortaya çıkış ve canlanması olayını; Belçi-
kalı bir tarihçi olan Henri Pirenne’in çalışmaları5 yeterince açıklamış olacağından, Fransa’daki 
Sosyoloji Dergileri kendisine bu konuda yer vermelerinin yanında, kitaplarının da dilimize 
çevrildiğini unutmamak gerekmektedir.

Şehir sosyolojileri açısından diğer dikkat çekici gelişme; şehir konusunun, Max Weber ta-
rafından yeni baştan yorumlanmasına bağlı olarak gerçekleşen çalışmalarında ortaya çıkı-
yordu. Weber’in şehir ile ilgili çalışması, artık dünya çapında var olan şehrin ve taşıdığı özel-
liklerin yeni baştan yorumlanması idi. Weber için gerçek anlamda şehir Batı toplumlarında 
bulunmakta idi. Batı toplumları dışında mevcut olan şehirler onun ortaya koyduğu kentsel 
özellikleri taşımadıkları için şehir sayılmazlardı.

Bu konuda ilgi çekici örnek İstanbul şehri olarak dikkatleri çekmektedir. Ortaya koyduğu 
birçok batı dışı şehir ve onların ne sebeple şehir sayılamayacağı konusundaki kanıtları; her 
şehirde bulunan tahkimat, pazaryeri, kısmen özerk bir mahkeme, bir cemaat’a sahip olmak 
yanında kendi kendini yönetmek gibi özellikler idi. Yeryüzünde birçok şehir benzer özelliklere 
sahip olmakla birlikte son özellik yani kendi kendisini yönetmesi, üç kıta ve üç denize hakim 
olan ve döneminin en büyük şehri İstanbul’un dahi; 3-5 bin nüfuslu Batı şehirleri yanında, 
şehir sayılmamasına yol açıyordu. 

Weber’in 16. yüzyıla kadar getirdiği ve sanayi olayına başvurmadan dünya şehirleri önünde 
Batı şehrinin özgünlüğünü ve üstünlüğünü sağlayan özellikler, sanayi olayının devreye so-
kulması ve bu olayın Batıya özgü bir olay olarak tanımlanması ile yeni bir boyut kazanacaktı. 
Gideon Sjoberg’in ortaya sürüdüğü ‘Sanayi Öncesi Şehir’ kavramı belki de aranılan ayırımı 
ortaya çıkaracaktı. 

Ama esas açıklamaları Emrys Jones ortaya koyacaktı. Jones ile Batı toplumunu ve Batı şeh-
rini tanımlamada sanayi ölçütüne dönüldüğünü görmekteyiz (1973). Batı toplumunun te-
mel tanımlama biçimi olan sanayi, şehir konusunun açıklanmasında da gündeme yeniden 
alınmaktadır. Artık sanayi Batıyı diğer toplumlar önünde ulaşılmaz bir ayrıcalığa ve bir bakı-
ma üstünlüğe kavuşturan bir olaydır. Batı toplumları ortaçağın tayin ediciliğinden sıyrılmış, 
dünya egemenliğinin tadına varmaktadır artık.

4 Eski Fransızcada “faubourg” banliyö, “ville-neuve” ise yeni şehir demektir (Ed.).

5 Belçikalı tarihçi Henri Pirenne’nin 1899 ila 1932 yılları arasında Belçika Tarihi ve 1926’da Ortaçağ Kentleri adlı kitabı 
yayınlanmıştır.
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Emrys Jones sanayi olayını ana belirleyici olarak kullanarak Batı toplumunu süreç içinde sa-
nayi üretimi öncesi dönem ve toplumlarından ayırma girişiminde bulunur. Üstelik Batı’nın 
artık aştığı kabul edilen Batı Ortaçağ ve Rönesans dönemi şehirlerini geride bırakarak ger-
çek sanayi şehri olarak ‘Batı Şehri’ tek başına tayin edici bir unsur olarak karşımızdadır.

Bu aşama ile Batı dünyası tüm zamanlar ve mekânlarda, sanayi devrimini başarmış bir âlem 
olarak, tüm insanlık tarihini tayin eden ve bu âlemin tek ve gerçek mirasçısı olarak karşımıza 
çıkıyordu. Çünkü Jones’a göre ‘şehirlerin biçim, işlev ve büyümeleri uygarlık ögelerine karşı-
lık oluyorsa’ bunları tayin edici unsurlar olarak ortaya koymamız mümkün olmaktaydı. Başka 
bir deyişle ‘bu şehirler sanayi devrimine bağlı olarak son 150 yılın ürünüdür ve genellikle 
sanayi şehri olarak anılmaktadır’.

Bu anlayış şehir konusundaki araştırmaların nerede ise %90’ını Batı şehrini açıklanmasına ve 
tanımlanmasına yol açacaktır. Jones böylesine genel geçer bir kategori olma özelliği taşıyan 
Batı şehri tanımı dışında kalanları G. Sjoberg’in ortaya sürüdüğü ‘Sanayi Öncesi Şehir’ kavra-
mı ile açıklayacaktır (1965).

Artık Batı Şehri / ‘La Ville Occidentale’ tanımı şehir açıklamalarının da sanayi olayı ile birleş-
tiğini ve örtüştüğünü göstermektedir. Artık Batı’yı tanımlamada sanayi olayının sakınca ve 
güçlükleri aşılmış görünmektedir. Bu doğrultuda Batı’da; Batı şehrinin ele alınmasında farklı 
bir yaklaşım dikkatleri çekmektedir. Arnold Toynbee, yakın dönem gelişmeleri takip eden 
bir tarihçi olarak; sanayi olayına bağlı olarak sadece Batı’nın geçmişten bu güne gelen geliş-
me çizgisini değil, geleceğini de tayin edeceğini ileri sürüyordu.

Toynbee ‘Polis’ kavramından yola çıkarak şehirlerin tarih içindeki gelişmesini, geleceği de 
tayin edecek bir biçimde 3’lü bir yaklaşımla ele alır. Geçmiş dünyanın geleneksel şehirlerini 
antik bir kavramla ‘Polis’ olarak adlandırır Toynbee. Bu günün mekanize şehirlerini ‘Megalo-
polis’ adıyla adlandırılması Geleceğin Dünya Şehrinin ‘œcuménopolis’ olarak nitelendirilen 
bir aşamaya götürür gelişmeyi.

Yeni bir kavram ve aşama olarak karşımıza çıkan œcuménopolis Batı dünyasında olası ge-
lişmelerin ortaya çıkaracağı gelişmelere karşılık olmaktadır. Bu gelişme sadece Batıya, Batı 
şehirlerine özgü bir gelişmeye işaret etmektedir. Batı şehirleri sahip oldukları sanayi üretimi 
sayesinde, birbirlerine yaklaşmakta, adeta bir tür uzangaçlarla birbirlerini kuşatmakta, bir-
birleri ile bütünleşmektedirler.

Toynbee’nin işaret ettiği bu gelişme 1970’lerde başlamıştır ve ‘insan faaliyetleri etkili iki un-
sur tarafından œcuménopolis’e doğru sürüklenmektedir (1972:221). Bunlar, özellikle çok 
kalabalık ve fakir azgelişmiş ekonomiler arasında hissedilen, tüm nüfusun hızlı artışı ile ge-
lişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerde aynı zamanda görülen kırlardan şehirlere doğru 
bir göç hareketidir. 

Bu yaklaşım ‘evrensel boyutlara ulaşacağı söylenen Dünya Şehrinin de bir ikilik taşıyacağı 
anlamına gelmektedir. Değişik bağlamlarda değinilen Geleneksel/Sanayi ayırımını tek bir 
dünya şehri içinde devam edeceği Toynbee’de yani bir anlam kazanmaktadır. ‘Sanayi Olayı’ 
evrenselleşirken ‘Batı dışı toplumlar Dünya Şehrinde Batı toplumlarının niteliksiz işçilerini 
oluşturacaklardır.’ (Almanya’ya işçi gönderdiğimiz yılları hatırlayalım.) Bu doğrultuda insa-
nın bir şehir adamı halini alacağı dünya şehrindeki devasa nüfus karşısında kırlarda nüfus 
seyrekleşecektir. Devasa bir boyut alacak olan Dünya Şehrini Toynbee’ye göre bir dünya hü-
kümeti yönetmelidir.
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Bu doğrultuda Batılı sosyologların fikirleri de ilgi çekici olmaya devam edecektir. Henri Le-
febvre’e göre sanayi olayından da önce şehirler vardı ve bu şehirlerin sanayinin gelişme-
sine katkıları olmuştur (1970). Ama sanayi devriminden sonra ‘kentsel toplum’a geçilmeye 
başlanmış ve ona göre şehirlerle birlikte ortaya çıkan ‘kentsel doku’ ve sahip olduğu ilişkiler 
mevcut şehirlerin dışına taşarak, sanayi ile açıklanamayacak yeni bir dokunun oluşmasına 
yol açmıştır. Başka bir deyişle şehre ait özelliklerin artık kırsal alanda da karşımıza çıkması 
söz konusudur.

Bu gelişmeler Manuel Castells tarafından ‘bir şehir sosyolojisi var mı?’ sorusuna kadar var-
dırılacaktır (1968). Yine Avrupa dışında izlenen gelişmelerde Chicago şehrinin birkaç bina-
dan oluşan bir yerleşim yerinin çok kısa bir zamanda devasa bir şehre dönüşmesi sürecinde 
yaşanan sorunlar, bireylerin intibaksızlığı ve sosyal çözülme süreci, bağımsız alt-kültürlerin 
sürüp gitmesi birçok araştırmaya yol açacaktır.

 Yukarıda kaba hatları ile sıraladığım görüşlerden oluşan yaklaşımların; açıkça olmasa bile, 
şehrin imarı konusundaki tutkularımızı yönlendiren akıllar arasında yer aldığını açıkça gör-
mekteyiz. Ortaya çıkan gelişmenin; Türk/İslam Anadolu şehrinin yapısını, siluetini, onu o şe-
hir yapacak her türlü özelliği, hatta değişmez sayılan coğrafyayı bile değiştirdiği bir zaman/
mekân ekseninde 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresine başarılar diler, bana bu 
imkânı veren kongre yetkililerine teşekkür ederken, Turgut Cansever’in aziz hatırası önün-
de saygıyla eğilirim.
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Realizm-Ütopizm Kıskacında 
Şehir ve İstanbul: Ev ve Şehir Vakfı, 
Deprem Çalışma Grubu ve Yeni Şehirler 
Projesi Üzerine*1

Halil İbrahim Düzenli
Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi

1. Giriş ya da Konuta, Yaşam Çevresine Dair Dünya ve Türkiye’den İstatistiki Veriler 

İstatistiki bilginin gündelik hayatın dinamizmini ve akışkan yapısını yansıtmadığı, onu so-
ğuttuğu ve dondurduğu söylenmektedir. Fakat Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da yaşayanlar 
için, 2013 ve 2011 yıllarına ait iki istatistiki bilginin, zihinlerde tam tersi etki uyandırabileceği 
ileri sürülebilir. Veriler, 2000 sonrası iktisadi kalkınmacı siyasi söylem ve uygulamalar yoluyla, 
yüksek katlı, deyim yerindeyse beton apartman dairelerinde dondurulmuş olan yapılı çevre-
nin, insanın insan olmaktan kaynaklı eylemlerine uygun bir model olup olmadığı noktasın-
da düşündürücü yeni ufuklar açmaktadır. Söz konusu istatistikler, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler)’ın konut sahipliği istatistikleridir.

2011 istatistiğine göre İngiltere ve Galler’de 23.4 milyon hane bulunmaktadır. Bu haneler-
den %79’u müstakil evlerde (house), %21’i ise apartman dairelerinde (fl at) oturmaktadır. 
“Daire” kategorisi içine apartman daireleri, karavanlar ve diğer geçici hareketli strüktürler 
de girmektedir. Ev sahiplerinin %91’i müstakil evde otururken %9’u apartman dairelerinde 
oturmaktadır. Kiracıların ise %56’sı müstakil evlerde, %44’ü dairelerde oturmaktadır (ONS 
2011).

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise daha da ilginç bir istatistik bulunmaktadır. 2013 verilerine 
göre ABD nüfusunun %87,99’u (271 milyon) müstakil evlerde, %12,01’i (37 milyon) apart-
manlarda oturmaktadır. Eyaletler bazında bakılacak olursa, ABD’nin nüfus bakımından en 
büyük eyaletleri arasından yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip New York’ta apartmanda otu-
ranların oranı en fazladır. Fakat bu durumda dahi New York’ta nüfusun %23,7’si (4,5 milyon) 
apartmanlarda geriye kalan %76,3 (14,5 milyon) nüfus müstakil evlerde ikamet etmektedir 
(ACS 2013). 

Türkiye ile ilgili olarak, yukarıdaki istatistiki verilerle tam olarak karşılaştırmaya müsait veriler 
bulunmamaktadır ya da iyimser bir bakış açısıyla henüz var olan veriler bu şekilde düzen-
lenmemiştir denebilir. Özellikle konutun müstakil olup olmadığı konusunda bir veriye rast-
lamak zordur. Diğer taraftan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun bazı hane halkı ve konut araştır-

* 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nde “Turgut Cansever’in Şehri” başlığıyla yapılmış olan açılış konuşmasına 
temel teşkil eden bu yazı daha önce şurada yayımlanmıştır: İdealkent: Kent Araştırmaları Dergisi, cilt 8, sayı 22, 2017, s. 
597-640.  Metnin ortaya çıkması için verdiği destekten ve eleştirel okumasını büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğinden 
dolayı Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur’a müteşekkirim.
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maları verileri yorum yapmayı kolaylaştırabilir. Örneklem esaslı 2011 Nüfus ve Konut Araştır-
ması’na göre Türkiye’deki konutların %20’si tek katlı, %19,5’i iki katlı, %11,9’u üç katlı, %11,8’i 
dört katlı, yüzde 13,7’si beş katlı, % 23,1’i ise altı ve üzeri katlıdır (NKA 2013, 242). Sağlıklı ve 
tam olarak doğru bir bakış sunmasa da, yorumu kolaylaştırmak için, tek ve iki katlı konutlar 
müstakil, diğerleri ise apartman olarak değerlendirilebilir. Buna göre Türkiye konutlarının 
%39,5’i bir ve iki katlı (müstakil?), %60,5’i ise üç ve üzeri katlıdır (apartman dairesi?). 

Türkiye’den ve bugünden bakıldığında, şüphesiz, bütün bu istatistiklerin bir anlamı vardır. 
Bu anlama geçmeden önce, Türkiye halkının konut tercihleri ile ilgili yapılmış bir araştırma-
nın sonuçlarından bahsetmek, ayrıca manidardır. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 
tarafından 1992 yılında yaptırılan araştırmada, Türkiye genelinde insanlara nasıl bir bina-
da oturmak istediklerine dair sorular yöneltilmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre 
Türkiye halkının, %66,3’ü müstakil-bahçeli-tek katlı evlerde, %20,66’sı müstakil-bahçeli-iki 
katlı evlerde, %4,69’u müstakil-bahçeli-üç katlı evlerde, %4,29’u ortak bahçeli-üç-beş katlı 
apartmanlarda, %1,24’ü ortak bahçeli-beş-on katlı apartmanlarda, %0,67’si ortak bahçeli-on 
kattan daha büyük apartmanlarda yaşamak istemektedir (TAYMKİE 1999: 455).

2000 sonrası inşaat endüstrisine dayalı kalkınmacı iktisadi model kurulurken, 1992’deki 
araştırmanın sonuçlarından hareket edilip edilmediği noktasını yorumlayabilmek için bir 
veriye daha ihtiyaç olabilir. 2001’den sonra bir ve iki katlı olarak inşa edilen konutların oranı 
%24,9, üç ve daha fazla katlı olarak inşa edilenlerin oranı ise %75,1’dir. Daha da ilginç olan 
nokta şudur ki, 2001-2011 aralığında konut birimi inşaatında en fazla payı %38,5 ile altı ve 
daha fazla katlı binalar almaktadır (NKA 2013: 246).

Özetlersek; 2011 Birleşik Krallığı’nda %79 ve 2013 ABD’nde % 88 oranında nüfus müstakil 
evlerde yaşamaktadır. 2011 Türkiye’sinde ise yaklaşık %40 nüfus müstakil evlerde ikamet 
etmekte ve kalkınmacı iktisadi model ile hızlı bir biçimde çok katlı konutlar üretilmektedir. 
Müstakil ev oranlarının ise giderek ve de hızla azalacağı kesindir. 1992’de ise Türkiye halkı-
nın %91,65’i müstakil-bahçeli evlerde oturmak istediğini beyan etmektedir. Türkiye neden 
hızla çok katlılaşmaktadır? 1980’lere kadar nüfusunun çoğunluğu müstakil-bahçeli evlerde 
oturan ülkedeki bu hızlı değişimin ve terkedişin sırrı nerededir? Kuşkusuz aşırı hızlı kentleş-
me, kır nüfusunun kente akın etmesi birinci sebeptir. Çeşitli arayışlar söz konusu olsa da, bu 
duruma, özgün, eskiden beri varolagelen yapılı çevre ile bağdaşık, halkın isteklerine duyarlı 
ve ona uygun politikalar geliştirilememiştir. Oysaki tıpkı ABD ve İngiltere halklarının istedi-
ği ve yaşadığı gibi, 1992 yılında bu göç eden nüfusun %92’si kentte müstakil-bahçeli evler 
istemektedirler.

Bu makalede, 1992 yılındaki istatistikten yola çıkarak çeşitli (planlama, mimari, sosyo-eko-
nomik vb.) çalışmalar yapmış ve öneriler sunmuş mimar Turgut Cansever’in yöneticiliğinde 
çerçevelenmiş olan İstanbul Deprem Çalışma Grubu’nun çalışmaları ve Zeytinburnu Pilot 
Projesi kapsamında hazırlanan bir öneri irdelenecektir. Bu değinmeyi daha etkili kılabilmek 
için, önce, 20. yüzyılın ilk yarısındaki “Batılı” Bahçeşehir deneyimi ile aynı yıllarda Anadolu ve 
Osmanlı bakiyesi kentlerde varolan yapılı çevreye değinilecektir. Makalede ortaya konulan 
temel soru şudur: Acaba 20. Yüzyılın başından 2017 yılına müstakil-bahçeli evlerde oturan 
Batı Avrupa ve Amerika halklarının konut açısından “gelişmiş” kentleri ve daha 1980 hatta 
1990lara kadar Anadolu coğrafyasında varlığını sürdüren müstakil-bahçeli konut dokusu 
Türkiye halkının çok uzağında mıdır? Tek cümlelik özet soruyla, bu tür öneriler ütopya mıdır, 
yoksa reel karşılığı var mıdır?
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2. 1900 Öncesi ve Sonrası: Avrupa ve Planlamada Bahçeşehir Deneyimi

Ekonomik gelişmişlik endeksinde dünyanın ilk sıralarındaki ülkeleri olan ABD ve İngiltere’de 
insanlar neden müstakil ve bahçeli evde hala oturmaya devam etmektedirler? Bu iki ülkenin, 
özellikle ABD’nin şehir “imajında” çok katlı gökdelenlerin yeri hatırı sayılır kıymettedir. Tür-
kiye’den bakınca, ikamet alanlarını yakından tanımayınca durum daha fazla böyledir. Fakat 
yukarıdaki istatistikler bu imajı yerle bir edebilmektedir. Halkın çoğunluğu müstakil bir-iki 
katlı evlerde yaşamakta ve yapı stokunun çoğunluğu bu binalardan oluşmaktadır. Bu duru-
mun 19. yüzyılla başlayan konut ve kente dair teşebbüslerle doğrudan alakası kurulabilir. 

Avrupa ve ABD’de, sanayi devrimini hazırlayıcı dönemler ve sanayi çağının hırçın dönem-
lerinde özellikle fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlayan insanların barınma sorunlarına 
yönelik sayısız öneriler geliştirilmiştir. Önerilerin önemli bir kısmındaki amaç, şehirde ka-
labalıklar olarak yaşamaya gelen insanlardan, fabrikalarda yüksek verim elde etmektir. Bu 
doğrultuda onlara yeni bir hayat düzeni ve bu düzene uygun evler üretilmeliydi. Erkekler 
ve kadınlar çalışmaya gittiklerinde evlerini ve çocuklarını düşünerek performans kaybı yaşa-
mamalıydı. Evlerin temizliği temizlikçiler tarafından, alışveriş görevliler tarafından kantinler 
aracılığıyla, çocukların bakımı bakıcılar tarafından kreş mekânlarında yapılmalıydı. Kreş ça-
ğını geçmiş çocuklar fabrikanın okullarında eğitim görmeliydi. Yemek ise fabrika karavanası 
dışında gerekli ise ortak mutfaklarda pişirilmeliydi. Bunlara, bugün de hala yansımaları olan 
bir nevi “lojman hayatı” olarak bakılabilir. Kantin, kreş, ortak mutfak, temizlikçi gibi terim-
ler alt sınıfl arın ya da işçi sınıfının hayatına hep bu dönemde girmeye başlamıştır. Öyle ki, 
kreş ilk defa Jean Baptiste Godin’in “Familistere” (aile sarayı) uygulamasında görülecektir. 
Familistere fabrikanın yanında beş katlı, herbiri orta avlulu üç devasa bloktan oluşan bir 
toplu konuttur. XIX. yüzyılda bunun gibi, temelde aynı amaca, yani yeni bir hayat düzenini 
mekansallaştırmaya yönelik girişimler oldukça fazla ve çeşitlidir. Söz gelimi Robert Owen’ın 
“villages of mutual coorperation”, “New Harmony”, “New Lanark” gibi projeleri, Charles Fou-
rier’in “Phalanstere”i, Etienne Cabet’in “Egalitarianism at its extreme”i benzeri önerilerdir. Di-
ğer taraftan John Ruskin ve William Morris’in “Arts and Crafts” hareketleri doğrultusundaki 
çabaları, Camillo Citte’nin süblim ilkelere göre şehir planlaması XIX. yüzyıl sonunun farklı 
türdeki etkinlikleridir. Tony Garnier’nin “Sanayi Kenti”, Soria y Mata’nın “Lineer Kent”i, Frank 
Lloyd Wright’ın “Broadacre City”, Le Corbusier’nin “La Ville Radiesue”u XIX. yüzyıl ve XX. yüz-
yıl başının ütopist eğilimli katı planlamacı, makineli kent önerileri arasındadır (Ragon 2010, 
ss. 17-110 ve ss. 267-309). Ütopistler, ütopist sosyalistler, kültüralistler, reformistler, pragma-
tistler, yeni ütopistler, militaristler vb. isimlendirmeler de bu dönemin şehircilik çeşitlemele-
rine verilen parçasal isimlerdir.

Bütün bu çoklu ortam içinde Avrupa’da başlayan ve ABD’de devam eden, XIX. yüzyıl son-
larından başlayan ve XX. Yüzyıl başlarında çoğalan bir yaklaşım var ki, yukarıdaki ABD ve 
İngiltere istatistiklerinin kökeni olarak ele alınabilir: Bahçe Şehirler. “Karşı Şehircilik” olarak 
da nitelenen bu yaklaşımların somut yansımaları banliyöler, uyduşehirler, bahçeşehirler, işçi 
bahçeleri vb. şeklinde ortaya çıkmıştı (Ragon, 2010, ss. 267-270). Bu yeni yerleşim önerileri 
XIX. yüzyılda fabrikalarda ve gayr-i insani konutlar içinde sıkışmış işçi ailelerine tabiatla ve 
toprakla daha iç içe bir yaşam vadediyordu. Fakat tek amaç XIX. yüzyılın hastalıklarını teda-
vi etmek değil, aynı zamanda insanların hastalıklara yakalanmayacakları şehirleri düzenle-
mekti. Üç çözüm yolu önerenler vardı: “yapı yıkıcı şehircilik”, “korumacı şehircilik” ve “yapıcı 
şehircilik”. Bu sonuncusu “başka yerlere” yeni şehirler kurmak demekti (Ragon, 2010, s. 268). 
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Ebenezer Howard ve onun hayatını adadığı “Gardencity” (bahçeşehir) yaklaşımı işte böyle 
bir ortamın ürünüdür. Temel amacı, eski kent merkezinin çeperinde yeni tip şehirler oluştur-
maktı. Bu yolda 1898 yılında “Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform” (Yarın: Gerçek Re-
form için Barışçıl Bir Yol) adında, 1902 yılında ise bunun genişletilmiş baskısı sayılan “Garden 
Cities of Tomorrow” (Yarının Bahçe Şehirleri) kitabını yayınlamıştır. Temel kavramsallaştırma 
“sosyal şehirler”dir. Howard bu şehirleri oluşturabilmek için söz konusu kitaplarda yoğun 
olarak maliyet hesapları yapmış ve sanayicileri, bu işe para ayırabilecek olanları ikna etme-
ye uğraşmıştır. Önce, Bahçeşehir Derneği kurulmuş, sanayicilerin desteği alınmıştır. 1901’de 
Bournville’de ve 1902’de Port Sunlight’ta iki bahçeşehir kongresi düzenlemiştir. Devamında, 
prototip bir şehir inşa etmek için kooperatif kurmuştur.

Ebenezer Howard’ın temel düşüncesi kent yaşamı ile kır yaşamını birleştirmekti. Şehirlerin 
desantralizasyonu ile daha sağlıklı şehirler kurulabilecekti. 32.000 nüfuslu nüveler halinde 
bahçe şehirler kurulacak, toplamlarından 300.000 nüfuslu şehirler oluşacaktı. İş alanları ile 
konut yerleşmeleri her bir bahçeşehir içinde belli bir plana göre birlikte varolacaklardı. Bah-
çeşehirlerin mülkiyeti kamuya ait olacak, oturanlar uzun dönemli (99 yıllık) kiralama yoluyla 
konutlarda kalabileceklerdi. 32.000 kişilik bahçeşehirlerin planlamasına biraz daha yakın-
dan bakmak gerekirse, bütün bahçeşehri çevreleyen bir yeşil bandın varlığı ve endüstri 
alanlarının şehrin dış çeperlerinde yer alması ilk bakışta dikkati çekmektedir. Şehrin mer-
kezinde iki hektar büyüklüğünde merkez park, belediye, kütüphane, sanat galerisi, konser 
salonu, tiyatro, hastane, alışveriş merkezi (kristal saray) gibi kamusal işlevler yer almaktadır. 
Büyük bulvarlar ve konut adalarını belirleyen caddeler ise diğer kamusal alanlardır. İşte bu 
işlevlerin dışında kalan alanlarda bahçeleriyle birlikte müstakil evler yerleşecektir.

Bahçeşehir modelinin en meşhur ilk uygulaması İngiltere’deki “Letchworth Garden City”dir. 
1902 yılında yapımına karar verilen şehir için 1903 yılında 1500 hektar alan satın alınmıştır. 
Mimarlar Raymond Unwin ve Barry Parker şehrin tasarımını yapmışlardır. Hektar başına 30-
60 konut ve 120 kişi yerleştirilmesi düşünülmüştür. Her evin bahçesinin olması ve iki kat-
tan fazla ev olmaması, geleneksel biçimlere yönelinmesi bu bahçeşehirin önemli mimari 
ayrıntılarıdır. Bu durum, mimari üslup olarak bir nevi “kırsal yaşam canlandırmacılığı” olarak 
okunabilmektedir. Ana şehre uzaklık, konum, içerik vb. açılardan başkalaşsa da 1905 yılın-
daki “Hamstead Garden Suburb”, 1919’daki “Welwyn Garden City” diğer önemli bahçeşehir 
örnekleri arasındadır. Hamstead’teki uygulamanın dünyadaki yaygın etkisinin daha fazla 
olduğu söylenmektedir. Farklı gelir grupları için tasarlanmış, Londra’nın uzantısı olarak ko-
numlanmış bir bahçeli altkenttir. Camillo Citte’nin sanat olarak şehircilik yaklaşımları burada 
etkilidir. Diğer taraftan, 19. yüzyılda yasaklanan çıkmaz sokak yapımı, Hampstead için özel 
yasa çıkarılarak sağlanmıştır. 
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Görsel 1-2. Letchworth Bahçeşehri (LGCHF 2017)

 
Görsel 3-4. Welwyn Bahçeşehri (Purdom 1925); Welwyn Bahçeşehri Afişi (Purdom 1925)

Letchworth Bahçeşehri 1919 yılında bir kasabaya ancak dönüşebilmiştir. 35.000 kişinin ika-
met etmesi düşünülen Letchworth’te 1936 yılında 16.000 kişi yerleşiktir. Ayrıca, diğer bah-
çeşehirlerin değişik olumsuzluklarından bahsedilebilir. Bugün de bahçeşehirler için, evler 
arası mesafelerin fazlalığı, tüm şehrin arabaya göre ölçülendirilmiş ve tasarlanmış olması, 
mimari üsluplarda ve sokak doğrultularında tekdüzelik gibi yönleriyle eleştiriler mevcuttur. 
Fakat bir fikir olarak bu modelin oldukça yaygın bir etkisi olduğunu söylemek yanlış değildir. 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Hollanda, İskandinav ülkeleri bu fikirden etkilenmiştir. 
II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’nin kentsel politikalarının temelinde Uydu Bahçeşehirler 
vardır. Bütün bir İngiltere arazisi çoğunlukla bu yaklaşımdan ilhamla, adeta bahçeli-konut-
larla bezenmiştir. Şehir üzerine düşünen birçok kuramcı ve plancı bu düşünceden etkilen-
miştir. Elbette, bahçeşehir, suburb vb. fikirler başlangıçtaki içerikleriyle durmamaktadır. En 
azından, 2013 yılındaki ABD ve İngiltere istatistiğinin kökeninde bir yerlerde bulunmakta-
dır denebilir. Adları “Bahçeşehir” midir bilinmez ama bu iki ülkede ki evlerin çoğunluğunun 
bahçeli olduğu kesindir.
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3. Yıl 1900-1950: Geç Osmanlı ve Genç Cumhuriyet’in Şehirleri

XX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ve Amerika’da arayışlar yukarıdaki gibiyken, aynı zaman 
diliminde Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı bakiyesi diğer topraklarda başka bir durum ya-
şanmaktaydı. İnsanların çoğunluğu burada da bir-iki-üç katlı müstakil bahçeli evlerde ya-
şamaktaydı. O yıllardan kalan bütün fotoğrafl ar bunun göstergeleridir. Mustafakemalpaşa/
Bursa’da manzara ne ise Bursa, Tokat’ta, Uşak’ta hatta Üsküdar/İstanbul’da da manzara odur. 
Üstelik bütün Osmanlı coğrafyası benzerdir. Filibe/Bulgaristan, Ohri/Makedonya, Selanik/
Yunanistan ve Berat/Arnavutluk gibi birçok kent benzer manzaralar sunarlar.

  
Görsel 5-6. Mustafakemalpaşa; Bursa (twitter.com/NataliAVAZYAN)

  
Görsel 7-8. Tokat (twitter.com/mimarahmety); Uşak (twitter.com/NataliAVAZYAN)

 
Görsel 9-10. Üsküdar, İstanbul (twitter.com/mimarogunm); Sultanahmet, İstanbul (twitter.com/hayalleme)
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Görsel 11. Filibe, Bulgaristan (Filibe Başkonsolosluğu)

 
Görsel 12-13. Ohri, Makedonya (wikipedia.org/wiki/Ohri); Selanik, Yunanistan (twitter.com/NataliAVAZYAN)

Görsel 14. Berat, Arnavutluk (www.albania4u.com)
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Bu noktada, görsellerini gördüğümüz ve bugün de yer yer koruma altında olan Osmanlı 
şehirleri ve mahalle dokusunu Batı’daki Bahçeşehirlerle karşılaştırmak anlamlı olabilir. Ye-
şil doku, müstakil-bahçeli iki-üç katlı evlerin varlığı her iki kent modelinde de görülmekle 
birlikte, aralarında önemli farklılıklar vardır. İlk gözle görülür fark yerleşme dokusunun orga-
nikliğidir. Osmanlı şehirleri Bahçeşehirlere göre daha kendiliğinden ve zamanla oluşmuştur. 
Bahçeşehirler ise bir modern planlama eseri olup caddeleri ve parselleri cetvelle çizilmiştir. 
Bahçeşehirler taşıt odaklı kurgulanmışlardır ve yürüme mesafeleri oldukça fazladır. Diğer 
önemli fark yoğunluk farklılıklarıdır. Osmanlı şehirleri Bahçeşehirlere göre çok daha yoğun 
bir vaziyet planına sahiptir. Yoğun demek aynı zamanda evlerin birbirine daha yakın olması 
demektir. Evler arası mesafeden dolayı Bahçeşehirler Batı’da komşuluk ilişkilerinin gelişme-
diği yerler olarak eleştirilirken, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet kent dokusunda bu olumsuz 
durum daha az söz konusudur denebilir. Evlerin fazlaca tipleştirilmesi ve sürekli aynı man-
zara ile karşılaşmak ise Bahçeşehirlerin bir başka olumsuz tarafıdır. Yoğunluğun az olması 
dolayısıyla, şehirlerdeki yeşil oranı Bahçeşehirlerde Osmanlı’ya göre daha fazladır. 

 
Görsel 15-16. Hamstead Bahçeşehri/Londra ile Tahtakale/Bursa Karşılaştırması; Stain Bahçeşehri/Paris ile 

Kula/Manisa Karşılaştırması (earth.google.com)

 
Görsel 17-18. Letchworth Bahçeşehri/Londra ile Safranbolu/Karabük Karşılaştırması; Welwyn Bahçeşehri/

Londra ile Odunpazarı/Eskişehir Karşılaştırması (earth.google.com)

Özetle, Batı Avrupa ve ABD şehirleri 1900-1950 aralığında müstakil-bahçeli konutlara yöne-
lirken ve de bunun mekan politikasını geliştirirken, Türkiye’de zaten sahip olunan bir düzen-
den hızla uzaklaşılmıştır. 
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Burada, Türkiye halkının istediği bir-iki-üç katlı müstakil-bahçeli evleri, şehrin hem de İstan-
bul gibi bir şehrin merkezine taşımak isteyen ve bu uğurda depremi bir fırsat olarak bilen 
bir mimar ve araştırmacı grubunun ön hazırlıklarını yaptığı proje gündeme getirilmektedir. 

Mimar Turgut Cansever’in öncülüğünde biraraya gelen “İstanbul Deprem Çalışma Grubu”-
nun çalışmaları ve “Zeytinburnu Pilot Projesi” kapsamında daha da somuta indirilen yeni şe-
hirler yaklaşımı dikkate değerdir. Söz konusu çalışmalarda, Türkiye halkının konut eğilimi is-
tatistiklerinin, Batı’daki Bahçeşehir gibi modern planlama deneyimlerinin ve Osmanlı konut 
geleneğinin farkında olunduğu ve önerinin bu temeller üzerine bina edildiği söylenebilir.

4. Ev ve Şehir Vakfı

Aşağıda ayrıntılı olarak değinilecek olan “Yeni Şehirler” raporlarındaki başat ve başlatıcı un-
sur olan Ev ve Şehir Vakfı ile Şehir Kurma Şirketi’ni burada, ayrıca ele almak gereklidir.

Mimar Turgut Cansever’in mimaride yeni yönelişleri ortaya koyabilecek tek ülkenin Türkiye 
olduğuna dair bir inancı vardır. Bu inancın temel dinamiği, insanın kendi kucağında kay-
bettiği büyük güneşi yine kendi elleriyle bulmasının son derece doğal olduğu yönündeki 
düşüncedir. Bu yüzden Nietzsche’nin “yıkılan sütunu severim çünkü tekrar dikilecektir, ba-
tan güneş severim çünkü tekrar doğacaktır” anlamındaki aforizmasını sık sık dile getirmiştir. 
Cansever’e göre, mimari alanda çok yakın zamanda kaybettiğimiz en büyük güneşin Os-
manlı mahalle ve şehir çözümlemesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ona göre bu kentler, 
büyük odak noktaları değişmeyen ama sürekli değişen insan ihtiyaçlarının karşılanabileceği 
açık şehirlerdir. Cansever’in şehir ve konut hakkındaki bunun gibi ve diğer birçok düşünce-
sini hem kendi yayınlarından (Cansever 1981, 1983, 1992, 1994, 1995, 1997a, 1997b, 1998, 
2005, 2010a, 2010b) hem de onun üzerine yapılmış çalışmalardan (Ekincioğlu 2001; Tanyeli 
ve Yücel 2007; Düzenli 2009a, 2010, 2011, 2015b, 2016; Ayvazoğlu 2012) çıkarsamak müm-
kündür. 

İşte bu tür düşünceleri sürekli dile getiren Cansever, 1999 ve 2001 depremlerini ona göre 
“doğru”yu ortaya koyma noktasında bir fırsat bilmiştir. Onun öncülüğünde, oldukça ayrıntılı, 
birçok uzmanın katkı verdiği, doğrudan mimari ve planlama pratiklerinin ekonomik, siyasi, 
organizasyonel diliyle kurulmuş bir teklifi  2001 ve 2003 yıllarında yazılı, basılı raporlar 
haline getirilmiştir. 2001 yılında basılan ilk çalışma bir ön rapordur. Adı “Yıkıcı Depremden 
Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi Ön Raporu” (İDÇG 2001) (bundan 
sonra: Ön Rapor) olarak belirlenmiştir. İkinci rapor ise 2003 yılında yayımlanmıştır. “Yıkıcı 
Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Amaçlı Proje Önerisi: Pilot 
Şehir Uygulama Raporu” (İDÇG 2003) (bundan sonra: Pilot Şehir) ismiyle yayımlanmıştır. Ay-
rıca, 1995 yılında Türkiye’de yapılan HABITAT II kongresi dolayısıyla yayımladığı “HABITAT II 
Konferansı İçin Şehir ve Konut Üzerine Düşünceler” (Cansever 1995) isimli çalışma yukarıda-
ki iki raporun hazırlayıcısı ya da öncülü niteliğindedir. Bu raporlar ve çalışmalara daha önce 
yapılan bazı yayınlarda kısmen değinilmiştir (Düzenli 2009a, 2009b, 2013, 2015; Düzenli vd., 
2015).
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Görsel 19-20-21. Yeni Şehirler Ön Raporu Kapağı (İDÇG 2001); Yeni Şehirler Pilot Şehir Uygulama Raporu 
Kapağı (İDÇG 2003); HABITAT II İçin Şehir ve Konut Hakkında Düşünceler Kitabı Kapağı (Cansever 1995)

“Projenin gerçekleştirilmesi için bir model önerisi ve maliyet hesabı” bölümü Pilot Şehir ra-
porunda oldukça fazla yer kaplamaktadır. Öncelikle sistemin işleyişi için bir organizasyon 
şeması düzenlenmiştir. Devletin araziyi tahsis ettiği bu şemada “Ev ve Şehir Vakfı” ve ona 
bağlı “Şehir Kurma Şirketi” hayati mekanizmalar olarak gözükmektedir. 
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Görsel 22. Yeni Şehirler Organizasyon Şeması ve şemada Ev ve Şehir Vakfı (İDÇG 2003)
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Ayrıca şemada dış finans kurumları ve bankalar ile ev sahiplerinin her türlü maddi alışve-
rişi senaryosu çizilmiştir. İş senaryo çizilmeyle kalmamış, bu proje odaklı “Ev ve Şehir Vakfı” 
bizzat Turgut Cansever tarafından resmi olarak kurulmuş, Dünya Bankası ile kredi anlaşma-
ları yapmak üzere anlaşılmıştır. Bu anlaşmanın gerçekten yapıldığının göstergesi Pilot Şehir 
raporunda yer alan son derece titiz maliyet, kredi, zamanlama hesaplarıdır. Bu doğrultu-
da, projenin finasmanının temel ilkeleri, ön hazırlık giderleri, araştırma ve tanıtım giderle-
ri, planlama ve projelendirme giderleri, inşaat giderleri, toplam yatırım maliyeti, kredilerin 
teminatı, kredilerin borçluları, kredi kurumunun muhatabı, vergilerden muafiyet ve kredi 
tasarrufu, kredi faiz ve ödeme şartları, projenin aylık nakit akım tablosu gibi konular ayrıntılı 
bir biçimde belirtilmiştir.

Belki de, en önemli reel durum olan maliyet hesaplarının bu kadar titiz ve ikna edici biçimde 
yapılması Ebenezer Howard’ın bahçeşehirlerini kurarken izlediği yönteme benzemektedir. 
Şöyle ki, onun Garden Cities of Tomorrow kitabının epeyce bir bölümü de mali hesaplara ay-
rılmıştır. Howard’la ikinci benzerlik, onun da pilot proje yapabilmek için Bahçeşehirler Der-
neği ve akabinde bir kooperatif kurmasıdır. Cansever’in Bahçeşehirleri ile Cansever’in Yeni 
Şehirlerini ayıran en önemli husus ise Cansever’in Howard’ın aksine, mimar oluşudur. Başka 
bir ifadeyle, mimari ve mekân hakkında felsefi bir bakış sahibi oluşu ve Osmanlı bakiyesi 
şehirlere olan derin vukufiyeti onu farklı kılan noktadır. 

Bu noktada şu soru sorulabilir. Turgut Cansever’in yeni şehirleri gerçekleşmesi mümkün ol-
mayan bir ütopya mıdır, yoksa reel karşılığı olan, ayakları yere basan bir öneri mi? Acaba, 
yerleşmenin ormanla ilişkisi, değiştirilmesi gereken yasal mevzuatla ilgili somut tespitler, 
konut sahiplerinin iştirakiyle üretilmesi, iskân etme şekli, küçük-orta ve büyük sanayinin 
tespiti, bunlar için uygun yerlerin belirlenmesi ve taşıdıkları imkânlar, bunların İstanbul’a 
eklemlenme olanaklarının etüdü, yerleşmedeki evlerin yapımında kullanılacak ahşap stoku 
temini, ahşapların işlenmesi ve ahşap iskelet üretiminin bir zamanlama tablosu içerisinde 
belirlenmiş olması ile hazırlanan organizasyon şeması ve maliyet hesapları projenin ayrıntılı 
düşünülmüş ve uygulanabilir olma özelliğini yansıtır mı? Projenin, adım adım en ince ayrın-
tısına kadar düşünülerek tasarım süreci ve projenin gerçekleştirilmesi için getirdiği model 
önerileri onun sadece varlık, tarih, coğrafya gibi kavramlarla üretilen bir ütopya olmadığı-
nın, uygulanmaya da hazır olduğunun göstergeleri midir?

5. İstanbul Deprem Çalışma Grubu ve “Yeni Şehirler”

Yukarıda bahsedilen raporların isimlendirmesiyle ilgili bir noktaya değinmek anlamlıdır. 
Birinci başlıkta “ön rapor”, ikinci başlıkta ise “proje önerisi” ifadeleri Cansever’in tartışmaya 
açık tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Şehir ve konut hakkında son derece net 
ve keskin hükümleri olsa da, daima açık, esnek ve katılımcı bir çalışmayı önemsemektedir. 
Böylelikle, meselenin can yakıcı bir mesele olduğu ve bu yüzden tartışmaya açık olması, 
gündemde sürekli üst sıralarda yer alması gerektiğine vurgu yapılmış olmaktadır. Kendi pro-
je yaklaşımı ve tercihleri kuşkusuz vardır ama son hükmün insanlar ya da şehrin kullanıcıları 
tarafından verileceğinin farkındadır. “Pilot Şehir” demek bir prototip, ön uygulama demektir. 
Fakat sürekli gelişmeye açık bir prototip söz konusudur. Bu prototip inşa edildikten sonra, 
işlemeyen, hatalı, eksik noktaları görülüp her yeni uygulamada daha fazla mesafe alınıp in-
sanların tercihlerine uygun olana yaklaşılabilir. İnsanların tercihlerinde yer alana “asli ger-
çekler”e ters olmadıktan sonra çözümler çeşitlenebilir.
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Yıkıcı depremden etkilenecek İstanbulluları yeni şehirlere yerleştirme amaçlı proje rapo-
ru ve önerisi olan yeni şehir raporları, projenin fikir babası ve koordinatörü olarak Turgut 
Cansever’in sistematik bir çerçeve içerisinde yönlendirdiği, yukarıda kısmen değinilmeye 
çalışılan teorik bir arka planın belirlediği ve de pratik karşılıkları olan en önemli çalışması-
dır denebilir. Bu öneri çoğu yerde dile getirdiği “yeni şehirler” yaklaşımının bir bütün olarak 
ete kemiğe bürünmüş halidir. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce deprem-
lerinden sonra bütün Türkiye’de şehirlerin çarpık yapılaşmasına, plansız gelişmesine karşı 
çoğalan tepkiler toplumun çeşitli kesimlerini harekete geçirmiştir. Bu amaçla, Cansever ön-
cülünde, İstanbul’da altmışdört bilim adamı, uzman, entelektüel tarafından oluşan bir çalış-
ma grubu oluşmuştur. Raporun ilk sayfasında yazılı uzman isimler şunlardır: Fikret Adaman, 
Zeynep Ahunbay, Emre Alper, Rıfkı Aslan, Cem Behar, Cengiz Bektaş, İbrahim Betil, İhsan 
Bilgin, Zuhal Bilgin, Faruk Birtek, Sinan Bölek, Kürşat Bumin, Turgut Cansever, Özen Dallı, Ah-
met Davutoğlu, Nurdan Dinler, Ömer Dinçer, Hayri Domaniç, Vedia Dökmeci, Teoman Duralı, 
Nezih Eldem, Recep Hayri Eren, Savmi Ersek, Özer Ertuna, Akın Eryoldaş, Refik Erzan, Ünal 
Gören, Sümer Gürel, Doğan Hasol, Metin İlkışık, Hayrettin Karaman, Atilla Karaosmanoğlu, 
Ayşe Buğra Kavala, Güzin Kaya, Reşad Kayalı, Mehmet Konuralp, Aykut Köksal, Burhan Kuzu, 
Türkel Minibaş, Mete Mutluoğlu, Ferruh Müftüoğlu, Fazlı Yılmaz Oktay, Emine Öğün, Meh-
met Öğün, Kutay Özaydın, Ferhunde Özbay, İsmet Özel, Erbil Öztekin, Niyazi Parlar, Zekeriya 
Polat, Nevzat Sayın, Polat Sökmen, Burhan Şenatalar, Mustafa Ruhi Şirin, Uğur Tanyeli, Os-
man Nuri Taşkın, Doğan Tekeli, Mete Tumbul, Korkut Tuna, Yunus Uğur, Nihat Uluocak, Yücel 
Yaman, Müfit Yorulmaz, E. Ünal Zenginobuz. “İstanbul Deprem Çalışma Grubu” adını alan bu 
oluşum, gelecek onbeş yıl içerisinde İstanbul’da meydana gelecek olası büyük şiddetli dep-
remlere karşı yeni yerleşmeler ve pilot şehirler oluşturma yolunda bazı çalışmalar yapmıştır. 

Grubun yayınladığı Ön Rapor’da belirtildiği üzere, on iki alt çalışma grubu oluşturulmuş ve 
her çalışma grubu bir rapor hazırlamıştır (İDÇG, 2001, ss. 49-240). Oluşturulan çalışma grup-
ları şöyledir: 

1. Deprem ve Yapı Stoku Çalışma Grubu, 
2. Hukuk Sorunları Çalışma Grubu, 
3. Bölge Plancıları Çalışma Grubu, 
4. Şehir Planlama Sorunları Çalışma Grubu, 
5. Yeni Şehirlerde Mimarlık Meseleleri Çalışma Grubu, 
6. Yeni Şehirler İçin Arazi ve Arsa Politikası Çalışma Grubu, 
7. Şehir Merkezleri, Mülkiyet ve Artı Değer Çalışma Grubu, 
8. Mimarlık Mirası, Büyük Abideler ve Deprem Çalışma Grubu, 
9. Kurumsallaşma Çalışma Grubu, 
10. Yeni Şehirlerde Mühendislik Meseleleri Çalışma Grubu, 
11. Maliyet ve Kaynak Hesaplama Çalışma Grubu, 
12. Trakya ve Güney İç Anadolu Alt Bölge Planlama Çalışma Grubu.

Bu çalışma gruplarında, “deprem”, “yapı stoku”, “hukuk sorunları”, “bölge planlama”, “şehir 
planlama sorunları”, “yeni şehirlerde mimarlık meseleleri”, “yeni şehirler için arazi ve arsa 
politikası”, “şehir merkezleri, mülkiyet ve artı değer”, “mimarlık mirası, büyük abideler ve 
deprem”, “kurumsallaşma”, “yeni şehirlerde mühendislik meseleleri”, “maliyet ve kaynak he-
saplama”, “Trakya ve Güney İç Anadolu alt bölge planlama” gibi konular uzmanların gözüyle 
tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
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Yöneticiliğini Turgut Cansever’in yapması ve bu tür çalışmalardaki baskın karakteri sebebiy-
le, çalışmanın Cansever’in planlama ve şehircilik düşüncesini incelemek için kapsamlı ve çok 
sayıda veriyi içerdiği kesindir. Burada asıl önemsenmesi gereken tarafı, hukuk, kurumsallık, 
maliyet ve mülkiyetle ilgili bakış açısını ayrıntılı olarak somutlaştırılması ile planlama, mi-
marlık meseleleri ve inşaat faaliyeti gibi mimari yapıyı/konutu biçimsel anlamda etkileyecek 
unsurların dahi açıklanmış olmasındadır. 

Yeni şehirler Ön Rapor’u üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de deprem ve İstanbul 
yapıstokunun “mevcut durum”unun bir fotoğrafı çekilmiştir. Ardından, “depreme maruz ka-
lacak insanlar için yeni şehirler”deki nüfus yapısı, insanların çalışma alanlarının yani sana-
yinin nakli söz konusu edilmiş ve taşınılacak bölgelerle ilgili notlara yer verilmiştir. Birinci 
bölümün diğer alt başlıkları ise “şehirleşme”, “uygulama ilkeleri”, “kurumsal yapı”, “hukuki 
zemin”, “nüfusun sanayi ile birlikte nakli için tahmini maliyet hesabı”dır. Birinci bölümün so-
nuna, yapılan yuvarlak masa toplantılarının ve anket çalışmalarının özeti eklenmiştir. İkinci 
Bölüm, isimleri yukarıda verilen “çalışma grupları raporları”ndan oluşmaktadır. İkinci bölüm 
sonunda yapılacak ilk işlere dair bir strateji belirlenmiş ve ek olarak Avrupa Komisyonu’na 
gönderilmiş olan metnin aslı, özeti ve Türkçe çevirileri verilmiştir. Ön Rapor’un Üçüncü 
Bölümü’nde ise “yuvarlak masa toplantıları” bant çözümleri, yerleşin nüfusla yapılan anket 
ve işyeri sahipleriyle yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşan “araştırma çalışmaları” ve 
“deprem” meselesi ile ilgili bazı metinler ile mahalle ve şehir planlamasına dair “alıntılar” yer 
almaktadır. 

İstanbul Deprem Çalışma Grubu tarafından yeni şehirlerin bütün yönlerden etüt edilip bir 
ön rapor olarak hazırlanmasından sonra, uygulama projesi olarak bir Pilot Şehir önerisinin 
çalışmalarına geçilmiştir. Bu ikinci çalışma 2003 yılında yayınlanmış ve 43 kişilik bir ekip 
tarafından hazırlanmıştır. İsimler şunlardır: Rıfkı Aslan, Yakup Basmacı, Cengiz Bektaş, Zuhal 
Bilgin, Aydın Boysan, Turgut Cansever, Can Deldağ, Haluk Dortluoğlu, Nazım Ekren, Nezih 
Eldem, Pertev Erdi, Şaban Erdikler, Recep Hayrı Eren, Savmi Ersek, Nihat Falay, Lokman 
Gündüz, Hüseyin Hatemi, Metin İlkışık, Emre İşlek, Yunus Kaçar, Mehmet Kocamanoğlu, 
Mete Mutluoğlu, Fazlı Yılmaz Oktay, Muammer Onat, İzzeddin Önder, Emine Öğün, 
Mehmet Öğün, Mustafa Özel, Nazif Öztürk, Niyazi Parlar, Gülsün Parlar, Müjdat Sayın, İsmet 
Sungurbey, Doğan Tekeli, Dilek Tokgöz, Mete Tumbul, İbrahim Turhan, Nihat Uluocak, Mete 
Ünal, Halil Ünlü, Yücel Yaman. Pilot Şehir raporu altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

1. Yer seçimi süreci,
2. Trakya alt bölgesine ilişkin ön tespitler, 
3. Yeni şehirlerin plan ve projelerinin gerçekleştirilme esasları,
4. Tasarım süreci için bir model önerisi,
5. Pilot şehrin ön şeması ve öneri arazi,
6. Projenin gerçekleştirilmesi için bir model önerisi ve maliyet hesabı’dır.
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Görsel 23. 25000 Kişilik Pilot Şehir Zamanlama Tablosu (İDÇG, 2003)
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“Tasarım süreci için model önerisi”nde en fazla dikkati çeken husus onbir aylık yatırım planın 
neredeyse gün gün belirlenmiş olması ve 25.000 kişilik pilot şehir zamanlama tablosunun 
çıkarılmış olmasıdır. Bu tabloya göre raporun sunulmasından yapılarda kullanılacak ahşap-
ların işlenip kapı pencere olarak takılmasına kadar geçecek onbir ayda 25.000 kişilik bir 
şehrin yapım işinin bitirilmesi vadedilmektedir. Daha da ileri gidilerek, 25.000 kişilik şehrin 
zamanlama tablosu temel alınarak, 2003 yılından başlamak üzere 2008 yılını da kapsayacak 
biçimde, altı yıllık süre zarfında bir milyon nüfusu barındıracak şehirlerin yapımının zaman-
lama tablosu da çıkarılmıştır.

Görsel 24. Bir Milyonluk Şehir Aşaması Zamanlama Tablosu (İDÇG, 2003)

“Pilot şehrin ön şeması ve öneri arazi” bölümünde yeni şehirler için bazı araziler öngörül-
mektedir. İstanbul nüfusunun safhalar halinde Kırklareli yöresine doğru inşa edilecek 25.000 
kişilik şehirlere taşınması ve bu şehirlerin hızlı raylı sistemlerle İstanbul’a bağlanması dü-
şünülmüştür. İlk etapta Pınarhisar, Üsküp ve Kırklareli’nin çeperlerindeki açık arazilere ve 
orman vasfını yitirmiş ormanlık alanlara pilot şehirler kurulması önerilmektedir. 25.000 ki-
şilik otuz şehrin yaklaşık yeri belirlenmiştir. Yeni kurulacak bu şehirlerin toplamda 750.000 
kişilik bir nüfusu barındırması planlanmaktadır. Şehirler 25.000 kişilik nüveler halinde bir 
araya gelmektedir. Devamında 25.000 kişilik, altı mahalleden oluşan bir şehrin 1/25000 ve 
1/10000 ölçekli pilot şehir yerleşim ön şemaları çizilmiştir. 
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Görsel 25. Kırklareli Yöresi Yeni Şehirler Yerleşme Projesi Taslağı (İDÇG, 2003)

Görsel 26. 25000 Kişilik Beş Yeni Yerleşmenin Biraraya Gelme Önerisi (Cansever vd. 2004)
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Görsel 27. 1/25000 Ölçekli Pilot Şehir Yerleşim Ön Şeması (İDÇG, 2003)
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Görsel 28. 1/10000 Ölçekli Pilot Şehir Yerleşim Ön Şeması (İDÇG, 2003)

Her bir şehir için topografyaya göre değişen 250-350 hektar arası alan düşünülmüştür. Her 
şehir, her biri 20-25 hektar arası alan kaplayan altı ya da sekiz konut alanından/mahalleden 
(yaklaşık 120-180 hektar arası), bir şehir merkezinden (10 hektar), şehir parklarından, diğer 
şehir açık alanlarından (50 hektar), şehir çevresi yeşil orman kuşağından (50 hektar), sanayi 
tesisleri alanından (20 hektar), kabristandan (10 hektar), pis su tasfiye tesisleri alanından (5 
hektar) oluşmaktadır.

 
Görsel 29-30. Altı ve Sekiz Mahalleli 25000 Kişilik Yeni Yerleşme Önerisi Arazi Kullanım Planları

(Cansever vd. 2004)
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Bir şehirde yer alan her mahallede yaklaşık 1000 adet bahçeli-müstakil ev vardır ve 4200 
kişilik bir nüfus yaşamaktadır. Bu evler bir-iki katlı, özel hallerde üç katlı evlerdir. Şehir top-
lamda 6000 konut barındırmaktadır. Mahalleler birbirinden yeşil bantla ayrılmakta ve her 
mahallede mescit, sağlık ocağı, alışveriş birimleri, ilköğretim okulu, sosyal ve kültürel işlevli 
yapılardan oluşan bir mahalle merkezi bulunmaktadır. İki mahallenin kesişim noktalarında 
ise liseler mevcuttur. Mahallelerde hektar başına 200 ile 400 kişi düşmektedir. Bu oran şehir 
ölçeğinde hektar başına 100-150 kişiye kadar düşmektedir. Bu, yeşili ve açık alanları bol bir 
şehir anlamına gelmektedir. Her mahallede, topografya ve iklim koşullarına göre de deği-
şen, mahalle çeperlerinde az yoğun, orta yoğun ve merkeze yakın yerlerde çok yoğun adalar 
tasarlanmıştır. Mahalle içi ulaşım organik bir dokuda yollarla yani arabanın hızı yavaşlatıla-
rak ve 3-6 yaş çocuklar için çıkmaz sokaklar oluşturarak yaya merkezli oluşturulmuştur. Öte 
taraftan her ev sahibi evinin yakınına arabası ile gelebilmektedir. Mahalle içindeki adalar 
3-5 ile 15-20 evin yerleşeceği imar parsellerine bölünmüştür. Parselden sonra ölçek olarak 
ev-bahçeden oluşan arsa gelmektedir. Gelir ve fert sayısı durumuna göre 40 metrekare ev-
den 140 metrekareye kadar yirmi kadar ev tipi tasarlanması düşünülmüştür.

Görsel 31. Altı Mahalleli Şehrin Az, Orta ve Çok Yoğun Konut Alanları (Cansever vd. 2004)
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Görsel 32. Turgut Cansever’in Mahalle İçi Yollar Eskizi (Turgut Cansever Mimarlık Ofisi)

 
Görsel 33-34. Turgut Cansever’in Ada, Parsel, Arsa, Ev Hesabı Yaptığı Eskizleri 

(Turgut Cansever Mimarlık Ofisi)

Turgut Cansever’in planlama hakkındaki söylemiyle bağlantılı olarak, yeni şehir raporlarıy-
la, daha önceki planlama faaliyetlerinde büyük eksiklikler olarak gördüğü “projenin uzman 
ekiplerce ortaklaşa hazırlanması” ve “ekipler arası koordinasyon” gibi problemler ortadan 
kaldırılmış gözükmektedir. 

Turgut Cansever bütün bu somut önerileri ortaya koyabilmek için neredeyse beş yıl bu proje 
üzerinde bütün masrafl arı kendi karşılayarak çalışmıştır. Bu iki raporu uzman ekiplerce hazır-
layan Cansever, raporları dönemin siyasi karar mekanizmasında olanlarla müzakere etmiş, 
raporları kendilerine bir mektup eşliğinde ulaştırmış ama bir akis bulamamıştır (Düzenli, 
2013). Mevcut iktidar Cansever ve İstanbul Deprem Çalışma Grubu’nun önerisinden tama-
men farklı bir model ile yoluna devam etmiştir. 
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Sonuçta, bu bir öneriydi ve uygulanmadan işleyip işlemeyeceği bilinemezdi. Ancak, 2001 ve 
2003 yıllarında bu çalışmaları yapan Cansever’e 2004 yılının sonlarına doğru, yine mevcut 
iktidarın belediyesi bir teklif ile gelir ve Zeytinburnu Pilot Projesi kapsamında yeni bir yer-
leşme önermesi istenir. Cansever bunu fırsat bilip hazırda olan yeni şehirler projesini bu kez 
İstanbul içinden bir nüfusu yine İstanbul sınırları içinde başka bir yere taşımanın projesini 
yapar. Ön Rapor ve Pilot Şehir’de zaten hazır olan önerileri kısa zamanda daha da somutlaştı-
rır ve en küçük ölçeğe kadar geliştirir. İstanbul için 75.000 kişilik yeni şehirler önerisini sunar. 

6. Zeytinburnu Pilot Projesi ve Turgut Cansever Önerisi

1999 ve 2001’de gerçekleşen büyük İstanbul depremleri şehre yeniden bakma imkânı 
doğurmuş, sivil ve resmi inisiyatifl er, organizasyonlar, raporlar, analizler, öneriler peşi sıra 
gündeme gelmiştir. Bu çalışmalar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul 
Deprem Çalışma Grubu’nun çalışmalarını zikretmek gerekir. Deprem Çalışma Grubu’nun ça-
lışmalarına yukarıda değinilmişti.

2001 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Kurumu (JICA) ve İBB’nin ortaklaşa hazırladığı “İstan-
bul’da Sismik Bölgelendirme İçeren Afet Önleme-Azaltma Temel Planı” İstanbul’un deprem 
konusundaki ilk ciddi envanterini oluşturmuştur. 2003 yılında ise ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Ün. ve 
YTÜ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için “İstanbul Deprem Master Planı” hazırlamışlardır. Bu 
plan kapsamında bir yerel eylem planının gerekliliği önerilmiştir.

1999 ve 2001 depremde İstanbul’un en fazla ağır hasarlı yapı stokuna sahip ilçelerin başında 
Zeytinburnu gelmekteydi. İstanbul Deprem Master Planı kapsamında bir yerel eylem planı 
önerilmesinden dolayı Zeytinburnu ilçesi pilot proje olarak belirlenmiştir. Bu belirlemede 
etkin olan nedenler İBB tarafından şöyle bildirilmiştir: 1-Gerekli verilerin hazır oluşu, 2-Dö-
nüşüm potansiyelinin yüksekliği, 3-Yapılanmış alanlarında mevcut sorunlu yapı stokunun 
her kategoriyi içermesi, 4-Konut stokları arasında birinci-ikinci-üçüncü ve dördüncü kuşak 
konut gruplarının bulunuşu, 5-Sosyal dokusunun özellikleri, 6-Öncelikli riskli alanlardan ol-
ması (Aşık, 2007, s. 63). 

“Zeytinburnu Pilot Projesi” çalışmalarına 2003’de başlanmıştır. Proje ihalesi 07.01.2003 ta-
rihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü (YKDM) altında faaliyet gösteren İstanbul Şehircilik Atölyesi (İŞAT) tarafından 
Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ)’a verilmiştir. Ayrıntılı ihale şartnamesinde proje yedi 
safhadan oluşmaktadır (Ayrıntılar için bkz.: Aşık, 2007, ss. 65-67). Zeytinburnu Pilot Projesi 
çeşitli bilimsel yayınlara da konu olmuştur (Kubanek vd., 2014; Alkışer vd., 2009; Kubat vd., 
2008). Birçok çalışmanın yanı sıra GENAR araştırma şirketi proje kapsamında çeşitli saha ça-
lışmaları yapmıştır (GENAR, 2004a, 2004b, 2004c). 

Şartnamenin safhalarının bir aşamasındaki tanım şöyledir: “Yeni yerleşimler için gerekli alan 
tespiti ve projeler geliştirilmesi ve uygulama modellerinin sunulmaya hazır hale getirilmesi” 
(Aşık, 2007, s. 66).

İşte bu safhada teklif proje alınanlardan biri mimar Turgut Cansever olmuştur. 

Bugünün idari sınırlarında İstanbul Başakşehir ilçesinin Başak Mahallesi sınırları içinde kalan 
bir arazi için önerilen proje, Cansever ve bir uzman ekip tarafından 02 Aralık 2004 tarihinde 
üç pafta, Mart 2005 tarihinde ise üç pafta olmak üzere toplamda altı pafta halinde idare-
ye sunulmuştur. Turgut Cansever’in Zeytinburnu-Esenler-Başakşehir üçgeninde hazırladığı 
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proje önerisinin ilk paftalarında şema olarak gösterdiği “yeni yerleşme önerisi için konut 
bahçe sokak ilişkisi”ni vaziyet planı ve siluette kavramak onun bütün çabasını anlamak ola-
caktır. Şöyle ki, evden bahçeye, bahçeden kıvrımlı sokaklara adımını atan insan, adımını atar 
atmaz dinamik bir çevrenin içine açılmaktadır ve yakın çevresini kendi bedeniyle deneyim-
leyebilmektedir. E. Howard’ın Bahçeşehir uygulamasının temel eleştiri noktası bunun ola-
mayışı ve çevrenin taşıt odaklı kurgulanmış olması üzerinedir.

Görsel 35. Yeni Yerleşme Önerisi İçin Şematik Konut-Bahçe-Sokak İlişkisi (Cansever vd., 2004)

Görsel 36. Yeni Yerleşme Önerisi İçin Şematik Siluet (Cansever vd., 2004)
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Mimar Turgut Cansever’in, aşağıda üzerinde ayrıntılı olarak durulacak ve bazı doğrudan 
alıntılarla anlatılacak olan şehir planlama ve mimari proje çalışmasının temel metinleri ve 
görselleri bu altı paftadan alınmıştır. Proje Zeytinburnu halkının Başak Mahallesi’nde kuru-
lacak Yeni Şehirler’e yerleştirilmesini ön görmektedir.

Görsel 37. Taşınacak Zeytinburnu Bölgesi ve Esenler’in Kuzeyinde Başakşehir İlçesi Sınırları İçinde Kalan 
Başak Mahallesi Arazileri (Cansever vd., 2005)

İlk üç pafta bir ön sunumdur. Bu paftalarda genel olarak şehirler nasıl olmalı sorusuna 
Cansever’in verdiği genel cevaplar söz konusudur. Başlığı şöyledir: “Yıkıcı Depremden 
Etkilenecek Zeytinburnu İlçesi Nüfusunu Safhalar Halinde Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi”, 
İkinci üç pafta ise “Yıkıcı Depremden Etkilenecek Zeytinburnu İlçesi Nüfusunu Safhalar 
Halinde Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi Çerçevesinde Esenler’in Kuzeyinde Üç Yeni Şehir 
Önerisi” başlığını taşımaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu ikinci üç pafta, ilk üç 
paftada sunulmuş olan ilkelerin somut bir araziye tatbiki demektir (Burada değinilmeyecek 
olan Zeytinburnu ile ilgili bir başka raporu not olarak zikretmek gerekirse, Cansever, 
Zeytinburnu Belediyesi’nin talebi üzerine belediyeye Haziran 2000 tarihinde “Zeytinburnu 
Sur Dışı Sit Alanı Düzenleme Projeleri Ön Raporu” sunmuştur). 

Proje ofisinin tam adı “Turgut Cansever Mimarlık Mühendislik Planlama Danışmanlık Ltd. 
Şti.”dir. Projenin tasarımcıları/mimarları Dr. Turgut Cansever, Mehmet Öğün ve Emine 
Öğün’dür. Ayrıca, projenin teslim paftalarında proje ekibi olarak iktisatçı Savmi Ersek, ikti-
satçı Dr. Mustafa Özel, jeofizikçi Dr. Recep Hayri Eren, jeofizikçi Dr. Fazlı Yılmaz Oktay, çevre 
mühendisi Dr. Yakup Basmacı isimleri yazılıdır. Proje müellif ekibinin yanında inceleme ku-
rumu BİMTAŞ, kontrol/onay kurumu ise İŞAT olarak gözükmektedir. BİMTAŞ bünyesinden bir 
mimar, dört şehir plancısı, proje müdürü ve genel müdür; İŞAT bünyesinden ise bir mimar, 
bir inşaat mühendisi, bir mimar, bir jeomorfok, bir harita mühendisi, bir müdür yardımcısı ve 
bir müdür projenin diğer kişileri olarak zikredilmektedir.

Aşağıda Turgut Cansever, Emine Öğün ve Mehmet Öğün’ün 2005 yılında yaptıkları öneri 
projenin sunum paftalarından alıntılar yer almaktadır. Zeytinburnu Pilot Projesi’ne bağlı ola-
rak gerçekleşen bu proje Turgut Cansever hayatta iken Yeni Şehirlerle ilgili yaptığı son etüt 
ve öneri olarak görülebilir. 

Öneri projenin ilk aşaması (Aralık 2004) olan “Yıkıcı Depremden Etkilenecek Zeytinburnu 
İlçesi Nüfusunu Safhalar Halinde Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi”nin genel çerçevesi 1999 
depremi sonrasında Zeytinburnu ilçesinin durumu ile ilgili istatistiki verilerle başlamaktadır. 
Buna göre konut alanlarının sadece %8,99’u “iyi” olarak belirlenmiştir ve nüfusunun yakla-
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şık %90’ının yıkıcı bir İstanbul depreminden etkileneceği öngörülmelidir. Güçlendirme gibi 
öneriler çirkin ve sağlıksız bir dokuyu koruma anlamına geleceği için irrasyoneldir. Bu tür 
bir korumadan ziyade Zeytinburnu halkı için yeni uydu yerleşimler oluşturulmalıdır. İşye-
ri-konut ilişkisinin doğru çözümlenmesi, insanlara gerekli sosyal ve fiziki imkanları sunma, 
ekonomik verimliliğin ve her türlü yaratıcılığın artırılması, vb. yeni yerleşimler kurulması-
na bağlıdır. Yeni şehirler, özellikle, yeşil ile temas etme imkanını arttırıcı niteliklere sahip 
olmalıdır. GENAR şirketinin Zeytinburnu anketine göre (GENAR, 2004a, 2004b, 2004c) hal-
kın büyük çoğunluğu bu tür yerleşimlere taşınmayı kabul etmektedir. Boşalan Zeytinbur-
nu İlçesi ise tarihi yarımada merkezli düşünülerek, onu tamamlayıcı bir bakışla yeniden ele 
alınmalıdır (Cansever vd. 2004). Yeni şehirleri radikal bir yaklaşım olarak gören müellifl ere 
göre bu yaklaşımın gerekliliğinin gerekçeleri şu şekilde ortaya konmaktadır: “Karşı karşıya 
bulunulan tehlike, Zeytinburnu’nda; depremden etkilenmeyecek, şehir hayatını kesintiye 
uğratmayacak, şehir yaşamı bakımından ekonomik, şehircilik ve mimari standartları yüksek, 
konut işyeri ilişkisi çözümlenmiş, sosyal gelişimi olumlu etkileyecek, tarihi İstanbul’a son elli 
yılda eklenen büyük çirkinliği, insanlık dışı kentsel mekânları tasfiye edecek, tarihi kültürel 
mirasımızın tamamlayıcı olacak radikal yaklaşımların ortaya konmasını zorunlu kılmaktadır” 
(Cansever vd., 2005).

Projenin planlama boyutundaki önerileri öncelikle rakamlar üzerinden açıklanmaktadır. İlk 
etapta 3 yeni şehir kurulması düşünülmekte ve her biri 25.000 nüfusu barındıracak 6000 
konut birimi ve bahçeleri olarak planlanmaktadır. Her şehir 6 yapı adasından (ya da mahalle-
den) ve her yapı adası ise yaklaşık 200.000 metrekare üzerine kurulu 1000 konut ve müstakil 
bahçelerinden oluşmaktadır. Adalar içinde yer alan parseller az yoğun, orta yoğun ve çok 
yoğun konut alanları olarak üç farklı yoğunlukta planlanmaktadır. Az yoğun konut alanları 
174 ev, orta yoğun konut alanları 378 ev, çok yoğun konut alanları ise 448 ev içermektedir. 
Her adada/mahallede küçük bir mahalle merkezi ve ilköğretim okulu, her şehirde sanayi 
ve imalathane alanı, iki lise, mezarlık ve şehir merkezi alanı ayrılmıştır. (Cansever vd., 2004).

Projenin kabullerine göre yoğunluk düzeninin ayrıntıları şöyledir: “Mahallelerde yoğunluk 
açısından çeşitliliğin kurulabilmesi için az yoğun, orta yoğun ve yoğun alanlar tanımlanmış-
tır. Az Yoğun Parsellerde: Her 10000 m2 alanda 29 adet konut öngörülmüştür. Bu durum-
da, zeminde ortalama 60m2/ev, zeminde işgal 1740m2 ve Taks 0.175 Kaks 0.40 olmaktadır. 
Orta Yoğun Parsellerde: Her 10000 m2 alanda 54 adet konut öngörülmüştür. Bu durumda, 
zeminde ortalama 45m2/ev, zeminde işgal 2430m2 ve Taks 0.245 Kaks 0.55 olmaktadır. Yo-
ğun Parsellerde: Her 10000 m2 alanda 64 adet konut öngörülmüştür. Bu durumda, zeminde 
ortalama 40m2/ev, zeminde işgal 2560m2 ve Taks 0.26 Kaks 0.60 olmaktadır. Her mahalle 
içinde 60000 m2 az yoğun alan 174 ev için, 70000 m2 orta yoğun alan 378 ev için, 70000 m2 
çok yoğun alan ise 448 ev için planlanmıştır. Böylece, her mahallede 1000 ev, toplam 6000 
ev önerilmiştir” (Cansever vd., 2004).

Planlama açısından önerinin temel dinamiği yatay kat mülkiyetidir. Her parsele belli sayıda 
ev, düşük emsal hesaplarına göre yerleştirilmektedir. Parsel içinde tasarlanan yaya yolları bir 
düzen içerisinde taşıt yollarına bağlanmaktadır. Yaya yolları üzerinde meydancıklar ve çık-
mazlar tasarlanarak çocukların güvenli kamusal mekanlarda zaman geçirmeleri, oynamaları 
hedefl enmektedir. İki yol türü arasında bir hiyerarşi oluşturulmakta ve mahalle içlerinde ta-
şıt hızının azaltılacağı, yayaya öncelik veren bir yol şebekesi kurgulanmaktadır. Servis, oto-
park, acil yollar bu hiyerarşi temelinde çözümlenmektedir (Cansever vd., 2004).
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Önerinin nüvesini ise bir veya iki katlı bahçeli evler oluşturmaktadır. Her evin bahçesi ise 
yerleşmenin ana karakterini oluşturacak aktif yeşil alanlardır. Bunların yanında ayrılan pasif 
yeşil alanlar ve parklar oldukça yoğundur. Bir başka kritik nokta olan evler arası mesafe 
düzeni ve evlerin esnek yapısı şöyle dile getirilmektedir: “Yapılar arası mesafeler ve yoldan 
çekme mesafesi gibi ilkel yönetmelik sınırlamalarını aşan bir yerleşme düzeni, topoğrafya, 
bitki örtüsü, komşuluk ilişkilerini gözeten, esnek vaziyet planı çözümleme yaklaşımına 
imkân sağlanmalı ve insanların çevrelerine yabancılaşmak yerine, çevrenin oluşumuna 
bilinçle ve sorumlulukla katılımları teşvik edilmelidir. Katı fonksiyonalist yaklaşımlar yerine, 
ev tasarımlarının zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, ailenin 
büyümesi veya gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak genişleme, üzerine ek alabilme 
esnekliğine sahip olmaları sağlanmalıdır” (Cansever vd., 2004). Aynı konuda bir başka ifade 
şöyledir: “Geleneksel şehirlerimizde, evler arasında ilişki «bitişik» - «ayrık», «yakın» - “uzak”, 
“aynı hizada” - “farklı hizada” olmak, yol ile aynı yönde veya farklı yöne dönük olmak gibi 
biçimlerde ortaya çıkar. Bazen topoğrafyaya paralel, bazen dik yerleşen yapılar, kimi zaman 
yoğun ya da seyrek dağılımları ile farklı yeşil kümelerinin oluşmasına katılır, siluetin yekne-
saklaşmasını bertaraf ederek tabiat ile uyumlu bir bütünlük kurarlar. Böylece evler arasın-
daki fiziki mesafe düzeni her ev sahibinin evi ile oluşmasına katıldığı bir sosyal mesafeler 
düzeninin mimariye yansımasını oluşturur.” (Cansever vd., 2005).

Kentsel fonksiyonlar ve sürdürülebilirlik ilkesi birey, aile, sosyal hayat üçlüsüyle tanımlan-
makta ve formüle edilmektedir: “Yeni şehirler, sosyal hayatın ve ailenin değişen ihtiyaçları-
na cevap veren bir mimari ile yapılanarak, günün her saatinde hayat dolu, güvenli kentsel 
mekânlar, sürdürülebilir yeşil alanlar ve mahallelilik ruhunu yeniden hayata geçirecek canlı 
komşuluk ilişkileri kurma fırsatlarını sunabilmelidirler. Şehirsel fonksiyonların sağlıklı bir ka-
rışım halinde planlanması bu amaca ulaşmakta anahtar rol oynayacaktır. Fiziki çevre gelir 
ayırımı yapılmadan, düşük gelir grubundaki ailelerin bireylerinin de mütevazı, ancak güzel 
ortamlarda yaşadığı, çocuk, yaşlı, kadın erkek her bireyin toplumsal oluşuma yabancılaşma-
dan katkıda bulunmasını sağlayacak, bireyin çevrenin oluşumuna katılabildiği ve çevresinin 
sorumluluğunu yüklenerek çevresini denetleyebildiği bir yapıya kavuşturulmalıdır.” (Canse-
ver vd., 2004).

Kavramsal şemalar olarak sunulmuş ilk aşamanın planlama ve tasarım ilkeleri şu şekilde 
özetlenebilmektedir: Topoğrafyaya en üst düzeyde uyum, mahallelerin yeşil alanlarla çev-
relenmesi, mahallelerde farklı yoğunluk bölgelerinin tanımlanması, taşıt yollarının sınırlan-
dırılması ve ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya hareketlerini taşıyacak şekilde ele alınması 
(Cansever vd., 2004).

Projenin “Yıkıcı Depremden Etkilenecek Zeytinburnu İlçesi Nüfusunu Safhalar Halinde Yeni 
Şehirlere Yerleştirme Projesi Çerçevesinde Esenler’in Kuzeyinde Üç Yeni Şehir Önerisi” eta-
bını yani ikinci üç paftada somut öneriye dair yapılan açıklamalar işi daha ayrıntılı ve net 
anlamaya olanak verir:

“Üç yeni şehir tasarımımız çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz 1000 evlik bir mahallenin ta-
sarımında, sosyal hayatın ve ailenin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mimari yak-
laşım, günün her saatinde yaşayan güvenli kentsel mekanlar, sürdürülebilir doğal çevreler 
ve mahallelilik ruhunu yeniden hayata geçirecek canlı komşuluk ilişkileri kurma fırsatlarını 
geliştirebileceğine inandığımız bir çözüm önerilmiştir.
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Amacımız, gelir ayırımı yapılmadan düşük gelir grubundaki ailelerin de mütevazı, ancak 
güzel ortamlarda yaşadığı, çocuk, yaşlı, kadın erkek her bireyin toplumsal oluşuma yaban-
cılaşmadan katkıda bulunmasını sağlayacak, bireyin çevrenin oluşumuna katılabildiği ve 
çevresinin sorumluluğunu yüklenerek çevresini denetleyebildiği bir planlamayı gerçekleş-
tirmektir” (Cansever vd., 2005).

“Yeni şehrin gelişeceği alanın topoğrafik özelliklerinin göz önünde bulundurulması, şehirsel 
alanların peyzaj içinde konutların yerleşiminin nasıl olacağı düşünülerek biçimlendirilmesi 
öncelikle ele alınırken, üç şehrin eldeki alan içerisine yerleştirilmesi, bu alanları irtibatlandı-
ran ana ulaşım aksının tanımlanması ve her şehirde mahalleler arası bağlantılar, mahallele-
rin iç yol şebekelerinin tasarımı bir sonraki aşamayı oluşturdu” (Cansever vd., 2005).

“Geliştirdiğimiz 1000 evlik mahalle, 50 evlik bir komşuluk biriminin farklı kümeler oluştu-
rarak 20 kez tekrarlanması ile tasarlandı. Bu komşuluk birimlerinin birbirlerine, kuzeye ve 
topoğrafyaya göre yönelişleri yerleşmeye çeşitlilik kazandırırken her evin özel bir kimliğe 
kavuşmasını da sağladı” (Cansever vd., 2005).

  
Görsel 38-39-40. Üç Yeni Şehrin Arazi Kullanım Planı; 1/5000 Ölçekli Şehir Arazi Kullanım Planı; 1/1000 

Ölçekli Mahalle Yerleşim Ön Şeması (Cansever vd., 2005)

 
Görsel 41-42. 1/500 Ölçekli Mahalle Vaziyet-Zemin Kat Planı; 1/200 Ölçekli Zemin Kat Planı ve 

Konut-Bahçe-Sokak İlişkileri (Cansever vd., 2005)
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“Farklı büyüklük ve biçimlerdeki parselleri ile şehrin planimetrik düzeninin şematik tekrar-
lardan uzak, şehirliye her an yeni bakış açılan sunan bir çeşitlilik sunması, araziye kendiliğin-
den, doğal bir tavırla yerleşmesi, çevre düzenini altüst edecek kazı ve dolgulardan, büyük 
istinad duvarından kaçınılması öncelikle gözetildi” (Cansever vd., 2005).

Görsel 43. Siluet (Video görüntüsü, Turgut Cansever Mimarlık Ofisi)

 
Görsel 44-45. Cepheler; Bir Sokak Görüntüsü (Video görüntüsü, Turgut Cansever Mimarlık Ofisi)

Bütün buraya kadar anlatılar ve önerilen somut proje, bir başka şehirleşme modelinin de 
mümkün olabileceğine dair arayışlar olarak görülmelidir. Tıpkı Ebenezer Howard’ın yaşadığı 
coğrafyalarda ve zamanlarda birçok modelin konuşulduğu ve uygulamaya konulduğu gibi 
modellerden bir modeldir. Ayrıca, 1900-1950 aralığındaki somut varlığını hala sürdüren Tür-
kiye şehirleri coğrafyası, Cansever’in birincil ilham kaynağı ve düşüncelerinin kökenlerinin 
bulunabileceği coğrafyadır.

7. Sonuç Yerine

Türkiye halkı 1900-1950 arası aralıkta halen daha Osmanlı bakiyesi konut dokularında ya-
şarken, bu birikime son elli yılda son derece hor davranılmıştır. Aynı yıllarda Avrupa’da Ebe-
nezer Howard, farklı amaçlarla da olsa iki katı geçmeyen bahçeli evler kurmaya çalışıyordu.
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Amerikan halkının %88’i müstakil bahçeli evlerde yaşıyorken ve Türkiye halkının %92’si 
müstakil bahçeli evlerde yaşamak isterken İstanbul Deprem Çalışma Grubu’nun çalışma-
ları ve Turgut Cansever’in Zeytinburnu Pilot Projesi kapsamındaki üç yeni şehir önerisi, 
acaba Türkiye halkının bu isteğine bir yanıt olabilir miydi? Peki bu tür yaklaşımlar realist/
gerçekçi mi yoksa ütopist miydi? Bu sorulara maddeler halinde bazı diyakronik/art zamanlı 
ve senkronik/eş zamanlı yanıtlar türetmek mümkün gözükmektedir: 2013 Amerika Birleşik 
Devletleri’nden bakıldığında gerçekçi; 2011 İngiltere’sinden bakıldığında gerçekçi; Ebene-
zer Howard’ın gözünden ve etkilediği Avrupa yerleşim tarihinden bakıldığında gerçekçi; en 
önemlisi, 1900-1950 arası hala yaşayan Osmanlı bakiyesi mahallelerden bakıldığında ger-
çekçidir.  

Ütopist yani gerçekleşme imkânı olmayan şeklin-
deki tanımlama ise şu durumlarda yapılabilmekte-
dir: 2017 Türkiye’sinde, inşaatın ekonomik kalkınma 
aracı olarak görüldüğü kalkınmacı politik perspek-
tiften bakıldığında ütopist; son 50 yılda gelişim 
gösteren inşaat endüstrisinin nitelikleri, imkanları 
ve yetenekleri açısından ütopist; arsa ve konutun 
barınmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak men-
kul bir değere hızla dönüştüğü ortamda ütopist-
tir. Peki, hakikat ya da olması gereken hangisidir? 
İstanbul Deprem Çalışma Grubu ve Turgut Canse-
ver’in yeni şehirler konusundaki “somut” önerileri 
gerçekçi midir, ütopist midir uygulanmadan tam 
olarak bilinemez ama, en azından, bu çabanın Ana-
dolu coğrafyasında son 50 yıl içinde kaybedilmiş 
olan kent dokusunu geri çağırma genel insan öz-
lemleri ve konuttan beklentileri noktasında bir ha-
kikat arayıcılığı olduğu apaçık gerçektir. 

Görsel 46. Hampstead Bahçeşehri, Kula 
Geleneksel Dokusu ve Zeytinburnu-Esenler 

Projesi Vaziyet
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Şehrinde İdari Uygulamalardan 
Kaynaklanan Hadiseler

İbrahim Yılmazçelik
Prof. Dr. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü. iycelik@hotmail.com

Giriş

Doğu ile batıyı birleştiren bir noktada, Dicle vadisine hâkim bir tepe üzerinde inşa edilmiş 
Diyarbakır şehri, kara iklime sahip olmasına rağmen, stratejik bir merkez ve bunun yanı sıra 
çok önemli bir ticaret şehriydi. Oldukça verimli topraklara sahip olan şehir, aynı zamanda 
çevresini bir set halinde kuşatan surlar vasıtasıyla gayet iyi bir şekilde korunmaktaydı.

Diyarbakır bölgesi eski çağlardan bu yana, Akdeniz’i Basra Körfezine, Karadeniz’i Mezapo-
tamya’ya bağlayan, ayrıca Bitlis ve Van Gölü havzası üzerinden Azerbaycan ve İran’a ulaşan 
önemli yolların düğüm noktası üzerinde bulunduğundan her devirde önemini koruyan bir 
merkez olmuştur1.

Bölgenin adını taşıyan “Diyârbekir = Diyarbakır” ve merkezi teşkil eden “Amid” adlarının 
menşei konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Ancak bunlar karşılaştırıldığında, ilk çağ-
larda “Amida” adını taşıyan merkez adının, “Amid” şeklinde değiştiği konusunda fikir birliği 
olduğu görülmektedir2.

Amid adının “Amida”dan geldiği konusunda görülen fikir birligi, bu adın mânası ve hangi 
türden türediği konusunda ise görülmemektedir3. Amid adı Türklerin bu bölgeyi ele geçir-

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, 1790-1840 (Fizikî, İdarî ve Sosyo-Ekono-
mik Yapı), Ankara, 1995.

2 Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und den Umliegenden Lândem, Editör: Dietar Henze, Graz Austria, 
1968 s. 400; Besim Darkot, “Diyarbekir”, İA., C. III, s. 601.; Ernst Honigmann, Bizans Devleti’nin Dogu Sınırı, Çeviren: Fikret 
Işıltan, İstanbul, 1970, s. 2. Honigmann, Amid adının tarihi gelişimini, Amida- Augusta-Emet-Amit-Diyarbekir şeklinde 
vermektedir. Öte yandan, Urfalı Mateos Vekayinâmesinde, “.... Amit tesmiye edilen Tigranagert şehrinin üzerine yürü-
dü...» şeklinde yer alan ifade, bu şehrin «Tigranagert» adını da taşıdığını akla getirir ise de eski «Tigranocerta»nın Amit›e 
tekabül etmediği anlaşılmıştır. Hrant D. Andreasyan, Urfalı Mateos Vekayinâmesi (925-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli 
(1136-1162), Ankara 1987, s. 19.; B. Darkot., a.g.m., s. 602.

3 “Şehre, Asur döneminde “Amidi” adı verilmiştir ki, bu ismin put veya oymakla ilgili olduğu sanılmaktadır. Roma döne-
minde ise, “.... Amida adı verilmiştir...”, Şevket Beysanoğlu, Bütün Cepheleriyle Diyarbakır, İstanbul, 1963, s.3. Süryaniler, 
«Amid» adının, Süryani dilindeki «emed» (Ümit) kelimesinden geldiğini ileri sürerken, Nejat Göyünç, «XVI. Yüzyılın İlk 
Yarısında Diyarbakır”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, VII s. 76. Bu konuda bir diğer rivayet “.... Şehre Amid adı M.Ö. 2500 yıl-
larında İbrahim Peygamber neslinden gelen Amid b. Bülendi›ye nisbetle” verildiği şeklindedir. Bedri Günkut, Diyarbekir 
Tarihi, Diyarbekir, 1937, s.37. Bir diğer eserde ise,“.... Şehre Amid adı verilmesinin asıl sebebi bilinmemekle beraber, Orta 
Asya Türklerin‘den beri kullanıla gelen bu adın bir boy-oymak adıyla ilgili olduğıı sanılmaktadır. Orta Asya‘dan göç edip 
buralara yerleşen Türkler daha ziyade madencilikle uğraşmış olduklarından, bu bölgeye de Bakır ve özellikle maden 
demek olan „Amidag“ adını vermişlerdir...“ şeklinde yer alan ifadeler de oldukça dikkat çekicidir. Remzi Balin, Diyarbakır, 
Istanbul, 1966, s. 10. 
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melerinden sonra da devam etmiş ve bazı Türkçe kaynaklarda4, “Kara Amid” veya “Kara Ha-
mid” şeklinde zikredilmiştir. Kara sıfatının kullanılmasının sebebi, şehri çevreleyen surların 
siyah bazalttan yapılmış olmasındandır5.

Bölge adı olarak kullanan “Diyârbekir” ise tarihi dönemler içerisinde “Cezire” yöresinin kuzey 
kısmını ifade etmiştir6. Diyarbakır adının manası üzerinde de çeşitli fikirler ileri sürülmüştür7.

Osmanlı hakimiyeti sırasında ise, “Diyârbekir” adının eyaletin tamamına, “Amid” adının 
ise sadece bugünkü Diyarbakır merkezine tekabül ettiği görülmektedir8.

Diyarbakır bölgesi ilkçağlardan itibaren önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve bu önemi-
ni Osmanlı hakimiyeti süresince de devam ettirmiştir. Roma ve Bizans dönemlerinde eya-
let merkezi olan Diyarbakır, İslâm devletleri döneminde valiler tarafından idare edilen bir 
merkez olma özelliğini sürdürmüştür. Özellikle Akkoyunlular zamanında büyük bir önem 
kazanan ve bu devlete uzun bir müddet merkez olan Diyarbakır, Osmanlı döneminde de 
devletin en önde gelen eyaletleri arasındaydı9.

4 Kasım l5l5’te Bıyıklı Mehmed Paşa’nın Beylerbeyliğine tayini ile Osmanlı idarî teşkilatı içeri-
sinde beşinci eyalet olarak Diyarbakır eyaleti teşkil edilmiştir. Osmanlılar tarafından bu böl-
gede ele geçirilen topraklar, Diyarbakır merkez olmak üzere teşkilatlandırılmıştır10. 

Diyarbakır Beylerbeyiliğinin ilk idarî taksimatına bakıldığında, bölgenin ilk dönemlerde, Sa-
fevî dönemi tesiriyle oldukça geniş bir sınıra sahip olduğu ve Bütün Doğu Anadolu’nun bir 
arada toplandığı görülmektedir. Erzurum Beylerbeyiliğinin teşkiliyle, Diyarbakır Eyaletinin 
kuzeyindeki toprakların bir kısmı, Van ve Urfa eyaletlerinin teşkili ile birlikte ise Diyarbakır 
eyaletinin doğu ve güneyindeki bazı yerlerin de bu yeni kurulan eyaletlere bağlandığı gö-
rülmektedir11.

4 Ömer Lütfü Barkan, “(1527-1528) Mali Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, İktisat Fakültesi Mecmuası, XV, (1953-1954), İstanbul, 
s. 303-307. “... Türk Göçebelerinin kışlağı olan Amid şehrine XIII. yüzyıldan itibaren (Kışlak Merkez) anlamına gelen Kara 
Amid veya Kara Hamid denildiği ve bu adın XVII. yüzyıla kadar kullanıldığı görülmektedir.” Remzi Balin, a.g.e., s. 10.

5 Diyârbekir Salnâmesi, (1319-1321), s. 186., William Heude, Voyage de La Cote de Malabor â Constanti-nople, Paris, 1820, 
s. 86., J. S. Buckingham, Travels in Mesopotamia, London, 1827, s. 217. Nejat Göyünç, «Diyarbekir Beylerbeyligi’nin İlk 
İdari Taksimatı», TD, Sayı : 23, Mart 1969, s. 26-27.

6 M. Conard-Cl. Cahen, “Diyarbakır” The Encyclopedia İslâm, Volume II, s. 343.

7 Kelime olarak, “Bakır Yerleşimi” ya da “Bakır Kavmi” anlamına gelir “. M. Conard-Cl. Cahen, a.g.m., s. 343. Milâttan önce 
El-Cezıre bölgesindeki Arap nüfus milâttan sonra daha artmış, bilhassa Rabia Araplarından Taglib b. Vâil ile Bekr b. Vâil 
kabileleri, El-Cezire’nin doğu kısmına yerleşmişlerdir. Buraya yerleşen Bekr kabilesine izafeten, Diyâr-ı Bekr yani “Bekir’in 
diyarı” adı verilmiştir. Diyarbakır Salnâmesi (1319-1321), s. 186.; Şemsettin Sami, “Diyarbekir”, Kamüsü’l-Alâm, III, s. 2202; 
M. Halil Yınanç, “Diyarbekir”, İslam Ans., C. III, s. 606. Evliya Çelebi’de ise, Hazret-i Yunus’un buraya gelmesinden sonra 
şehirdeki kız hükümdarın, Hz. Yunus’un öğretmesi ile şehri siyah granit taştan inşa ettirdiği için, o kızın adına izafeten 
şehre “Diyâr-ı bikr” yani “kız şehri” adı verildiği kayıtlıdır. Evliya Çelebi, Seyahat-nâme, Ahmed Cevdet Tabı, Der-Saadet 
C. IV, s. 24. Bir diğer kaynakta ise, Diyarbekir adının bu bölgeye Araplardan daha önce, milattan sonra 158 yılında gelen 
Debrik Türkleri tarafından verildiği ileri sürülmektedir. Basri Konyar, Diyarbekir, C. 1, Ankara 1936 s. 14. Süryaniler ise, 
Amid adında olduğu gibi, Diyarbekir adının da Süryanice olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre, “Deyir” manastır 
ve “Bakira” ise kız anlamında olup, dolayısı ile “deyre’1-bikir”, Diyarbekir şehrinde kurulan ilk kilisenin adı olduğundan 
isim şehre mal edilmiştir. Diyarbekir Sal-nâmesi (1319-1321) s. 186., B. Günkut, a.g.e., s. 38. Aynca bkz. Aziz Günel, Türk 
Süryanileri Tarihi, Diyarbakır, 1970, s. 422.

8 M. Halil Yınanç, “Diyarbakr”, The Encyclopedia of lslâm, II, s. 346.

9 İ. Yılmazçelik, a.g.e., s. 3-10.

10 Nejat Göyünç,” Diyarbekir Beylerbeyliğinin İlk İdarî Taksimatı”, İstanbul Ün. Edebiyat Fak.Tarih Dergisi, Sayı: 23, Mart 
1969, s. 23-34. Ayrıca bkz. M. Halil Yinanç, “Diyarbekir”, The Encyclopedia of İslam, Volume II, Leiden, 1983, s. 345.

11 N. Göyünç, a.g.e., s.27-30.
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Osmanlı devleti XVIII. yüzyıla gelindiğinde kuruluş ve yükseliş dönemlerindeki askerî, siyasî 
ve iktisadî gücünden çok şeyler kaybetmiş, hatta bir durgunluk ve bocalama dönemine gir-
miştir. Bu dönemde fetihler durmuş ve devlet eski durumu koruma endişesine düşmüştür. 
Ancak XVIII. yüzyılda idarî taksimat yönünden XVII. yüzyıla göre önemli bir değişiklik gö-
rülmemektedir. Bu yüzyılda Anadolu ve Rumeli 28 eyalete bölünmüş olup, bunlar ise; Mı-
sır-Şam-Bağdat-Şehrizol-Halep-Karaman-Diyarbekir-Adana-Anadolu-Erzurum-Trabzon-Çıl-
dır-Van-Sivas-Maraş-Musul-Cidde-Trablusşam-Girit-Rumeli-Silistire-Bosna-Mora-Cezayir 
eyaletleri idi12.

Bu eyaletler içerisinde yer alan Diyarbakır eyaleti, 1515 tarihinde Osmanlı devletinin hâkimi-
yetine geçmiş ve bu tarihten itibaren, Doğu bölgesinin en önemli merkezi olarak, Doğu’ya 
yapılan seferlerin merkez üssü haline gelmiştir. Eyalet ve Sancak şeklinde karşımıza çıkan 
ve klasik Osmanlı idarî yapısında ilk sırayı alan eyaletlerin oluşturulmasında güdülen amaç, 
bunların iktisadî yönden kendi kendini yönetmesidir. Her eyalet devlet için üzerine düşen 
görevleri yapmak zorundadır. Bu açıdan bakıldığında, Diyarbakır eyaletinin kuruluşundan 
itibaren XVIII. yüzyıla gelinceye kadar Osmanlı devletinin en önemli eyaletleri arasında yer 
aldığı görülecektir. Zira eski çağlardan itibaren önemli bir askerî, siyasî ve kültürel merkez 
olan başta Diyarbakır şehri olmak üzere, eyaletin diğer bazı merkezleri, bu önemlerini bütün 
Osmanlı döneminde de muhafaza etmişlerdir13.

XIX. yüzyılda Diyarbakır bu önemini korumuştur. Diyarbakır bölgesi günümüzde olduğu 
gibi, geçmişte de Anadolu’nun çok önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel merkezi idi. Şehir, 
Osmanlı hakimiyetinden önce stratejik mevkii ve iktisadi alanda sahip olduğu avantajlar 
sebebiyle birçok devletin elegeçirmeye çalıştığı bir yer olmuştur. Diyarbakır›ın bu 
önemi, Osmanlı hakimiyeti süresince de devam etmiş ve özellikle Iran, Irak sınırlanna yakın-
lığı sebebiyle buraya ayrı bir değer verilmiştir. Osmanlı devletinin sınırlarının genişlemesine 
paralel olarak, Diyarbakır eyaleti ötesinde yeni eyaletlerin oluşturulması da Diyarbakır’ın 
stratejik önemini azaltmamıştır. Şehir, Osmanlı hakimiyetine girdiği tarihten itibaren kazan-
dığı Eyalet Merkezi yani “Paşa Sancağı” olma özelliğini, bütün Osmanlı Tarihi boyunca 
muhafaza etmiş ve Osmanlı Devleti’nin en önde gelen şehirlerinden birisi olmuştur.

Yöneticilerin Tavrı ve Ortaya Çıkan Meseleler

Osmanlı dönemi Diyarbakır eyaletinde başta Ümera (Vali, Mütesellim, Voyvoda, Şehir Ket-
hüdası, Ayan ve benzeri) olmak üzere, Ulema sınıfının (Kadı, Naib, Müftü ve benzeri) yani 
yöneticilerin halk ile olan münasebetleri incelendiğinde, bölgede görülen asayişsizliğin 
önlenememesinin en başta gelen sebebinin, yöneticilerin bazılarının (özellikle eyalet 
valilerinin) sık sık azledilmeleri olduğu görülmektedir. Asayişsizliğin ve yönetim-halk 
münasebetlerindeki olumsuzluğun en önemli sebeplerinden bir tanesini de yöneticilerin 
halka karşı olan davranışları teşkil etmektedir.

1780-1838 tarihleri arasında Diyarbakır eyaletinde 58 yıllık bir dönemde, Diyarbakır eyaleti 
valiliği toplam 58 kişiye tevcih edilmiştir. Bu da çok az istisnası olmakla birlikte bir valinin en 
fazla bir sene görevde kaldığını göstermektedir. Hatta eyalet valilerinden bazıları bir yıl dahi 
bu görevde kalamamışlardır. Öte yandan bu dönemde Osmanlı Devleti’nin diğer eyaletle-
rinde de sık sık rastlandığı üzere, eyalet valilerinin bazıları bu görevlerini Diyarbakır eyaleti-

12 Yücel Özkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Toplum Yaşantısı, Ankara, l985, s.l0.

13 İ. Yılmazçelik, a.g.e., s.124 vd.
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ne gelmeden mütesellimler vasıtasıyla yürütmüşlerdir14. 

Dolayısıyla söz konusu tarihlerde eyalet yönetiminde, Mütesellimler büyük ölçüde söz sa-
hibi olmuşlardır. Bu ise Yönetim-Halk münasebetlerinde pek çok meselenin ortaya çıkması-
na sebebiyet vermiştir. Ağustos başları 1803 tarihli Diyarbakır eyaleti valisi El-Hac Mehmet 
Paşa’ya gönderilen bir fermanda “Diyârbekir’den hareketin günü müktezâ-yı cibilliyetlerini 
icrâya mübâderet idecekleri ve mütesellim zabt ve rabtına kadar kâdir olmayacağı ve vali 
gelinceye kadar nice nice kaza hatta ibtidâr idecekleri aşikâr olduğu beyâniyle hâlefi duhûl 
itmedikçe sâlefi Diyârbekir’den hareket etmemek ve sâlefi makarr-ı hükümetini hâlefine 
teslim ve muktezî olan keyfiyâtı ifâde ve tefhîm iyledikten sonra mahalline azimet eylemek 
üzere nizâma ve rabbta tevsîk olunması iltimâs olmağa” ifadesi devletin bu konuya verdiği 
önemi ortaya koymaktadır15. 

Bununla birlikte yukarıdaki fermanda söz konusu edilen hususlara uyulmadığı ve bu dö-
nemde azledilen valilerin selefl erini beklemeden, yerlerine mütesellim tayin ederek, böl-
geyi terk ettikleri anlaşılmaktadır. Zira Diyarbakır eyaleti valilerinden Şeyh-zâde İbrahim 
Paşa’nın 15 Mart 1811 tarihli lahiyası, bölgede asayişin sağlanamamasının en önemli sebe-
binin, eyalet valilerinin sık sık azledilmeleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır16. Bu du-
rumda Diyarbakır eyalet valiliğinden azledilen kişiler hemen görevden alındıkları ve yeni 
eyalet valisinin göreve başlamasında geçen sürenin uzunluğu, bazı meseleleri de berabe-
rinde getirmekteydi. 

Yeni eyalet valilerinin görevlerine geç başlamalarındaki en önde gelen sebebi ise bölge-
nin gerek devlet merkezine ve gerekse diğer eyaletlere olan uzaklığı teşkil etmekteydi. Bu 
yüzden eyaletin bazı tarihlerde mütesellimler vasıtasıyla idaresi zorunlu hale geldiğinden, 
devlet bu konuda ortaya çıkan sıkıntıları önlemekte bir hayli sıkıntıya düşmüştür.

Diyarbakır eyaleti valileri icra görevlerini, eyalette müşirlik idaresinin ihdasına gelinceye ka-
dar geçen süre içerisinde (1838) “Kapu Halkı” vasıtasıyla sürdürmüşlerdir. Eyaletin oldukça 
geniş bir alana yayıldığı göz önüne alınacak olursa, valilerin “Kapu Halkı”nın sayıca fazla ol-
masını normal karşılamak gerekir17. Ancak valilerin sık sık azledilmeleri sebebiyle, valilerin 
“Kapu Halkı”nın sayıca fazla olması zaman zaman bazı şikâyetlere yol açmıştır. Bu dönemde 
eyalet valilerinin bir yerden bir diğerine tayin olunduklarında, halktan çeşitli adlar altında 
vergiler almamaları ve halka zulmetmemeleri konusunda, diğer eyalet valilerine olduğu 
gibi, Diyarbakır eyaleti valilerine de sık sık fermanlar gönderilmişti18. Bununla birlikte bu hu-
suslara fazla uyulmadığı, valilerin gerek zahire baha ve gerekse kapu halkı ve hayvanatları 
için halktan türlü adlarla paralar topladıkları ve bunun da halkı oldukça zor bir duruma dü-
şürdüğünü söylemek mümkündür19.

14 Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Yılmazçelik, “Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)”, Ulus-
lararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Bildiriler, Konya, 
2000, s.567-596

15 Milli Kütüphane, Diyarbakır Şer. Sic. No: 356, s: 52.

16 Şeyh-zâde İbrahim Paşa bu lahiyada bölgenin durumunu özetledikten sonra “… isyan eden el-viye ve kazâlar ahâlileri 
müdâm-ı şekavetten temâm ve mağrur olmaları hesabiyle bir de’a beş def’a mağlub olmalarıyla mütennebbih olmayub 
bu vali dahi ya azl olur ya mağlub olur ya fetür getürür hâliyasından hâli olmayacakları…” şeklinde ifade ettiği durum 
XIX. yüzyılda bu bölgede, yönetimin en önemli zaafını teşkil etmekteydi. Bkz. BOA, Cevdet Dahiliye, No:3582

17 Ayrıntılı bilgi için bkz. İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Anka-
ra, 1995, s.188-189

18 Diyarbakır Şer. Sic. No.356, s.6-7.

19 İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s.188-192.
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Bu dönemde yukarıda söz konusu edilen uygulama, diğerlerine göre esnaf gruplarını daha 
fazla bir yük altına sokmuştu20. Yöneticilerden bir kısmı, esnaftan bedava mal almayı adet 
haline getirdiklerinden, bu durum sık sık şikayetlere yol açmaktaydı. Nitekim 7 Eylül 1823 
tarihli bir buyrulduda, esnafın alacaklarını tahsil edemediği için şikâyeti ve Ocak 1805 tarihli 
bir arzda, mütesellim, voyvoda ve Yeniçeri Serdarı’nın, Bazarbaşılık umuruna müdahale et-
tikleri için bunun önlenmesinin istenmesi, esnafın bu konuda hayli zor durumda olduğunun 
delilleridir21. Ayrıca 7 Aralık 1825 tarihli Amid Kadısı, Müftüsü diğer görevlilere gönderilen 
bir buyrulduda da yöneticilerin esnaftan bedava mal almaması ve esnafa olan borçlarını 
ödemesi istenmekteydi ki, bu da yukarıda söz konusu edilen durumu doğrulamaktadır22.

1802 Tarihinde Diyarbakır’daki Karışıklık

Başta eyalet valileri olmak üzere, diğer yöneticilerin halka karşı takip ettikleri politikalar, XIX. 
yüzyılda Diyarbakır’da iki önemli karışıklığın meydana gelmesine sebep olmuştur. XIX. yüz-
yılda Diyarbakır”da meydana gelen karışıklıklardan ilki, 1802 tarihinde meydana gelen ve 
belgelere “Diyarbakır İhtilâli” olarak geçen karışıklıktır. 

Bu hadiseye yol açan sebepleri ise şöyle izah etmek mümkündür. 1800-1801 tarihleri arasın-
da Diyarbakır eyaleti valiliğini yürüten Hüseyin Paşa23 zamanında, halktan haksız yere birçok 
kişi öldürülmüştür24. Hüseyin Paşa zamanında, Diyarbakır Voyvodası Hacı Emin Ağa, Diyar-
bakır Müftüsü Mesud Efendi’nin konağını kışla haline getirerek, şehirde görevli olan asker-
lerden “Otuzbir Ortası” adı altında yeni bir askeri sınıf oluşturmuş ve bu kişiler halka büyük 
eziyetler yapmışlardı25. Dolayısıyla 1802 yılında meydana gelen bu karışıklığın asıl sebebini, 
halkın rızası dışında kurulan ve beldenin asayişini büyük ölçüde bozan askerlerin oluşturdu-
ğu “Otuzbir Ortası”nın hareketleri teşkil etmiştir. Nitekim Diyarbakır valilerinden İbrahim Pa-
şa’nın tahrir eylediği bir kaimede, “…bundan akdem Diyârbekir ocaklılarından otuzbir ortası 
nâmını virenleri târık-ı haktan udûl ve râh-ı delâle sulûk eyleyüb nice ehl-i ırz fukara ve zu’efa ve 
bi-kesanlara kesr-i ırz eyleyüb mallarını ekl ve garet ve yağma…” ettiklerini bildirilmektedir ki, 
bu da söz konusu hadiseyi doğrulamaktadır26.

20 Diyarbakır Şer. Sic. No. 601, s.33, No: 351, s.39.

21 Diyarbakır Şer. Sic. No. 351, s.19(1823), BOA, Cevdet Dahiliye, No:2495.

22 Bu buyrulduda “…bir müddetten berü ba’zı kesandan yevmiye’i nan-ı aziz ve lahm alub havayı diyerek adet etmişler ve 
derbar beleş alınmasını mu’tad itmişler olduğu ecilden esnaf-ı merkuman mucib-i Te’addi…” olacağı için bunun önlen-
mesi istenmekteydi. Diyarbakır Şer. Sic. No:631, s.17.

23 Çorumlu Hüseyin Paşa: Buna Fındık Hüseyin Paşa da derler. Çorumludur. Kabıcıbaşı olarak İzmit mutasarrıfı ve 1213’de 
(1798/99) vezirlikle Karası valisi olup 1215’de (1800/01) Diyarbekir valisi olarak 1216’da (1801/02) azledildi. Sonra Ma-
raş valisi olup 1223’de (1808) azledilmiştir. Zalim olduğu için döktüğü kanlara bedel olarak Sivas’da idam edilmişdir. 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. III, Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul, 1996, s.716. Abdulgani Bulduk, Diyarbekir Valilerin 
Terâcim-i Halleri, Tarihsiz Yazma, Diyarbekir, s. 271.

 Abdulgani Bulduk Tarafından kaleme alınan El-Cezire’nin Muhtasar Tarihi adlı eser, Sait Paşa’nın Diyarbekir Tarihçesi’ ne 
nakil ve ilavelerden oluşmakla birlikte, Diyarbakır’ın dinî ve sosyal yapıları hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. 
Osmanlı tarihi hakkında bugün için elde mevcut olmayan bir kısım kaynaklardan nakiller yapılması eserin kıymetini 
artırmaktadır. Eserinin II. Bölümünü teşkil eden, Diyarbekir’in Acemlerden Fethini Müteakip Gelen Valilerin Terâcim-i 
Hâllerini Mübeyyin Tarihçe adını taşıyan bölüm ise adından da anlaşılacağı üzere, 1515-1918 tarihleri arasında Diyarbe-
kir’de görev yapan valilerin hayatlarını anlatmaktadır. Bu eserden istifade etmemizi sağlayan Abdussettar Hayati Afşar’a 
şükran borçluyuz. 

24 A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s. 123.

25 Elâzığ Müzesi, Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in hatırat ve Mektupları, Envanter No: 137, Varak: 69/A-B.

26 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 69/A-B.
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Çorumlu Hüseyin Paşa 1800-1801 tarihleri arasında 9 ay Diyarbakır valiliği yapmıştır. 
Hüseyin Paşa’nın kısa süren valiliğinden sonra Mehmed Paşa’nın valiliğe atanmasına kadar 
3 valinin daha görevlendirildiği görülmektedir. Hüseyin Paşa’dan sonra, 1801 tarihinde 
Osman Paşa’nın27 1 ay süreyle valiliğe tayin edildiği görülmekle beraber, göreve başlayıp 
başlamadığı tespit edilememiştir. Osman Paşa’dan sonra Diyarbakır valiliğine tayin olunan 
Tayyar-zade Mahmud Paşa 1801 tarihinde 6 ay görevde kalmıştır. Bundan sonra Zühdü 
İsmail Paşa’nın 1801 sonları 1802 başlarında 4 ay süreyle Diyarbakır eyaleti valiliği yaptığı 
görülmektedir28. Dolayısıyla Hüseyin Paşa’dan sonra Mehmed Paşa göreve gelinceye kadar 
kısa bir süre içerisinde Diyarbakır’da 3 valinin görevlendirildiği görülmektedir29. Dolayısıyla 
1802 yılında meydana gelen hadiselerde yönetimdeki bu boşluğun da önemli bir pay sahibi 
olduğu söylenebilir. 

Çorumlu Hüseyin Paşa’nın önce Diyarbakır Valiliği yapan Şeyh-zâde İbrahim Paşa’nın bu 
hadiselerdeki rolü ise tam olarak bilinmemektedir. Ancak hadiseler sonrasında hadiselere 
karışanların aff edilmesi için aracı olmasını, kendisinin de Diyarbakırlı olması ve Diyarbakır’da 
bu hadiselere karışan bazı kişileri tanıması şeklinde değerlendirmek doğru olacaktır30. Bu 
arada Hüseyin Paşa döneminde, Voyvoda olarak görev yapan İbrahim Bey’in de 1802 ta-
rihinde meydana gelen hadiselerde menfi bir rolünün olduğunu kaydetmek gerekir. Zira 
Hüseyin Paşa zamanında Diyarbakır eyaleti mütesellimi olan İbrahim Beğ, görevde kaldığı 
süre içerisinde (Eylül Ortaları 1800-6 Ekim 1801) Diyarbakır’da pek çok hadiseye sebebiyet 
vermişti31. Hüseyin Paşa’nın azlinden sonra Mardin’e kaçmış ise de burada ele geçirilerek, 
idam ettirilmiş ve bütün mallarına el konulmuştu. Görevde kaldığı süre içerisinde halktan 
büyük miktarda paralar toplayarak servet sahibi olmuş, ancak bunun bedelini canı ile öde-
mek zorunda kalmıştır32. İbrahim Bey’den sonra Diyarbakır Voyvodalığına Hacı Emin Ağa 
getirilmiştir. Diyarbakır Voyvodası Hacı Emin Ağa, Şeyh-zade İbrahim Paşa’nın ifadesine göre 
“Otuzbir Ortasını” oluşturan kişidir33.

27 Osman Paşa: Gürcüdür. Kabıcıbaşı, Rusya harbinde mîrimîran ve dalkılıç Başbuğu olup hizmet göstermekle 1205›de 
(1789/90) vezirlik verildi. 1206›da (1791/92) Keşan›da oturdu. 1210›da (1795/96) Vidin muhafızı, ardından Silistre valisi, 
Safer 1213›de (Temmuz-Ağustos 1798) Anadolu valisi, Ramazan 1213›de (Şubat 1799) Bosna valisi, Zilkade 1213’de 
(Nisan 1799) Selanik ve sonra Rumeli valisi olup muhafız sıfatıyla Berkofça’da oturdu. Zilhicce 1215’de (Nisan-Mayıs 
1801) Diyarbekir valisi olup Muharrem 1217’de (Mayıs 1802) Bosna valisi oldu. Sonra Silistre’ye vali edildi. Birkaç ay 
sonra Anadolu valisi oldu. Cemaziyelevvel 1218’de (Ağustos-Eylül 1803) Erzurum valisi olup 18 Cemaziyelevvel 1218’de 
(5 Eylül 1803) vefat etti. Rumeli’de haylice hizmeti görülmüştür. Oğlu Ahmed Bey 1212’de (1797/98) Kabıcıbaşı oldu. M. 
Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. IV, s. 1305.

28 Zühdü İsmail Paşa: Enderun’da yetişmiştir. 2 Ağustos 1801 tarihinde vezirlikle Konya ve Diyarbekir valisi olmuştur. Eylül 
1802 tarihinde Sivas valiğine getirilmiştir. 1820’de vefat etmiştir. Sarayın damatlarındandır. A. Bulduk, Diyarbekir Valile-
rin Terâcim-i Halleri, s. 273. Diyarbekir Valileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Abdulgani Bulduk, El-Cezire’nin Muhtasar 
Tarihi, s. 367-382. II. Bölüm, “Diyarbekir’in Acemler’den Fethini Müteakib Gelen Valilerin Terâcim-i Hallerini Mübeyyin 
Tarihçe”, s. 201-296.

29 Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Yılmazçelik, “Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)”, s. 567-
596.

30 Şeyhzade İbrahim Paşa (Seyyid): Diyarbekirlidir. Kabıcıbaşı olup Urfa müsellimi idi. Moranlı Abdi Bey’in birçok malını çı-
karmasına mükafaten Cemaziyelevvel 1211’de (Kasım 1796) vezirlikle Rakka valisi, 1214’de (1799/1800) Diyarbekir valisi, 
Rebiyülahir 1215’de (Eylül 1800) Medine muhafızlığıyla Cidde valisi ve 1223’de (1808) ikinci defa Diyarbekir valisi olup 
1229’da (1814) vefat etmiştir. Mezarı Diyarbekir’deki Fatih Paşa Camii yanıdadır. Sadık, doğru, terbiyeliydi. Oğlu Osman 
Paşa’dır. M. Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. III, s. 785-786. A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s.271.

31 BOA, Mühimme Tasnifi, No: 211, s. 97, Hüküm; 404, Cevdet Dahiliye, No:10859.

32 Ayrıntılı bilgi için bkz. İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır., s.197 ve devamı.

33 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak:69/A-B.
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Diyarbakır eyaleti valiliği 1802 yılında Mehmed Paşa’ya34 tevcih edilmiş (1802-1803) ve Meh-
met Paşa, Diyarbakır’a geldikten hemen sonra “Otuzbir Ortasını” kaldırmak üzere harekete 
geçmiştir. Bunu fırsat bilen şehir halkı da ocaklıya karşı harekete geçmiş, başta şehir halkı 
olmak üzere asayişi bozan ocaklıya karşı esnafl ar35, ulema ve bu karışıklığı fırsat bilen diğer 
bir takım eşkıya da ayaklanmıştır36. Diyarbakır şehrinde meydana gelen bu büyük karışıklık 3 
gün sürmüş ve şehirde bir tahribata yol açmıştır37. XIX. yüzyılda Diyarbakır’da iki defa valilik 
yapmış olan Şeyh-zade İbrahim Paşa Kapu Kethüdasına takrir etmiş olduğu kaimede, şehir-
de meydana gelen ve 3 gün devam eden hadiselerden, Hüseyin Paşa zamanında Voyvoda 
tayin edilen Hacı Emin Ağa’yı sorumlu tutmaktadır38. 

1802 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen bu hadiseler sırasında “Diyarbakır Menge-
ne-hanesi” de tahrip edilmişti39. Hadiselerin bastırılmasında sonra “Diyarbakır Divanında” 
alınan bir kararla 1 Temmuz 1803 tarihinde “Otuzbir Ortası” kaldırılmıştır40. Bu arada eyalet 
valisi Mehmed Paşa’nın katıldığı “Diyarbakır Divanında” esnaf temsilcileri, mengene-hane-
nin kendi rızaları dışında tahrip edildiğini bildirmişlerse de ancak mengene-hanenin tamiri 
ile tekrar tahrip edilmemesini önlemek üzere 30 bin kuruş nezre bağlanmayı kabul ettikten 
sonra aff edilmişlerdir41. 1802 yılında meydana gelen karışıklığın hemen ardından pek çok ki-
şinin de sürgün edildiği görülmektedir. Sürgün edilen kişilerin başında, Diyarbakır Müftüsü 
Mesud Efendi ve Naibi Salih Efendi gelmekteydi42. Ancak 10 Ağustos 1802 tarihinde Amid 
Naibine hitaben gönderilen bir fermandan, söz konusu kişilerin Diyarbakır valisinin arzı üze-
rine aff edildikleri anlaşılmaktadır43. Bu arada hadise sonrası ulemadan da 31 kişinin sürgünü 
istenmişse de44 bunun uygulandığına dair herhangi bir belge bulunmaktadır. Asıl karışıklığı 
çıkaranların tamamı firar ettiklerinden, bu mesele de “Diyarbakır Divanı”nda ele alınmış ve 
98 kişinin sürgün edilmesine karar verilmiştir45.

34 Mehmed Paşa: Ebû Merak Mehmed Paşa olarak da bilinir. Gazzeli’dir. Yusuf Ziya Paşa’nın dikkatini çekerek mîrmîran 
rutbesiyle Hayfa mutasarrıfı olup 1215’de (1801-1802) vezirlik verilip 1216’da Mısır valisi ve sonra Emir-i Hac oldu ve 
serdarın dönüşünde Yafa muhafazasında kaldı. O sene Konya valisi olduysa da ardından yine Emir-i Hac oldu. Buradan 
Diyarbekir valisi oldu. Şaban 1203’de (Kasım-Aralık 1803) Sivas valisi ve sonra Cidde’ye vali oldu. 1219’da (1804-1805) 
bir miktar askerle Şam’a gitti. Sonra yine Sivas valisi oldu. 1221’de (1806) azledilerek vezirliği kaldırılıp Halep’de ikamet 
ettirildi. 1227’de (1812) fesada bulaştığından idam edildi. M. Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. IV, s. 1049. A. Bulduk, Diyarbekir 
Valilerin Terâcim-i Halleri, s.273.

35 BOA, Cevdet Zabtiye, No: 1364.

36 Milli Kütüphane Arşivi, Diyarbakır Şer.Sic., No:299, s.42.

37 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 69/A-B., Abdulgani Bulduk ise bu hadisenin Ocak 1802 
tarihinde (Ramazan 1216) meydana geldiğini belirterek, 5 ila 10 gün arasında sürdüğünü kaydetmiştir. bkz. Abdulgani 
Bulduk, El-Cezire’nin Muhtasar Tarihi, Tarihsiz Yazma, Diyarbekir. s.372.

38 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 69/A-B. “…Diyarbakır Vovyodası Hacı Emin Ağa’nın êya-
di-i dest-i ittifak üzre mukadder mebde-i fesatları tarafl arına celb kimi tüfekçiyan zümresine ve kimini Delilbaşı nasb 
idüb nefer peyda birle kisvet giydürüb…” Otuzbir Ortasını teşkil ederek, ulemadan ve halktan pek çok kişiyi sebepsiz 
yere öldürdüğü belirtilerek, sürgün edilmesi arz edilmektedir.

39 BOA, Cevdet Zabtiye, No: 1364.

40 Diyarbakır Şer. Sic.No: 356, s. 36.

41 Diyarbakır Şer.Sic. No: 356, s. 42-85.

42 BOA, Cevdet Adliye, No: 574

43 Diyarbakır Şer. Sic. No: 299, s. 33.

44 Diyarbakır Şer. Sic. No: 299, s. 42.

45 Diyarbakır Şer. Sic. No: 356, s. 79-80.
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Ocak 1802 tarihinde meydana gelen ve üç gün devam eden bu karışıklığa sebep olanların 
tamamının şehirden firar ettikleri görülmektedir. Bunun üzerine oluşturulan Divan’da, bu 
mesele ele alınmış, söz konusu eşkıyaların mahalle mahalle isimleri açıklanmış ve mahalle 
ileri gelenlerinin şahadetleri ile suçları sabit görülmüştür46. Diyarbakır Divanı’ndan çıkan bu 
buyrulduya göre, 1802 yılında şehirde meydana gelen hadiselerden sonra firar eden 98 kişi 
389bin kuruş nezre bağlanarak, şehre girmeleri yasaklanmıştır. Nezre bağlanan bu kişilerin 
Diyarbakır’a girmemeleri Mahalle İmamları ve İhtiyarları tarafından kabul edilmiş, aksi bir 
durumda söz konusu nezri mahalle ileri gelenlerinin ödemesi karara bağlanmıştı47. 19 Eylül 
1803 tarihli Diyarbakır Valisine gönderilen bir hükümde ise, Diyarbakır’da eşkıya tarafından 
halka zulmedilmesini önlemek maksadıyla şehir halkının mahalleler itibarı ile birbirlerine 
kefil edilmeleri istenmekteydi. Söz konusu bu emir 1802 tarihinde meydana gelen hadiseler 
üzerine, Diyarbekir Eyaleti Valisi Mehmed Paşa’nın arzına binaen gönderilmiştir48.

Bu arada şehre girmesi nezre bağlanan ve sürgün edilen söz konusu kişilerin tamamı, 
Şeyh-zade İbrahim Paşa’nın ricasıyla 29 Haziran 1803 tarihinde aff edilmişlerdir49. 1802 yı-
lında meydana gelen bu hadise sonuç olarak idarecilerin keyfi tutumları sebebiyle halkın 
mağdur olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

1819 Hadiseleri ve Diyarbakır

XIX. Yüzyılda Diyarbakır eyaletinde meydana gelen ikinci önemli karışıklık ise 1819 yılında 
Diyarbakır eyaleti valisi Behram Paşa’ya karşı girişilen isyandır. Bu tarihe gelinceye kadar 
gelişen hadiseler, söz konusu isyana zemin teşkil ettiğinden, kısaca açıklanmasında fayda 
vardır.

1808-1809 (H. 1223) tarihinde Diyarbakır eyaleti Mehmed Şerif Paşa’ya50 tevcih edilmişti. 
Abdulgani Bulduk, bu vali zamanında olan hadiseleri şöyle anlatmaktadır: “.... Zama-
nında memleket dâhil ve hâricinde birçok fitneler zuhura gelmiş ve bu aralık Ali Pınarı Köyü yağ-
ma edilmiştir. Şeyh-zâde İbrahim Paşa şehir halkı ile birleşerek valiyi şehirden çıkarmışlardır...»51. 
Diyarbakır Ulemasından Hacı Rağıb Efendi ise bu vali zamanında meydana gelen olayları “... 
(Diyarbakır’a gelmesinden) iki ay sonra Müftü Hüseyin Efendi’nin kopardığı fi tne üzerine Şeyh-zâde 
İbrahim Paşa ile bi’l-ittifâk Şerif Paşa’yı şehirden çıkardılar. Şehri dâhilen ve hâricen fesada verdiler 
ve ba’dehu İbrahim Paşa vali oldu....” şeklinde kaydetmektedir52. Görüldüğü gibi aslen Diyar-
bakırlı olup, şehir halkı ile beraber hareket eden İbrahim Paşa, Mehmed Şerif Paşa’yı şehirden 
çıkarmış ve bunun üzerine Şeyh-zade İbrahim Paşa Diyarbakır Valiliğine getirilmiştir. 

46 Diyarbakır Şer. Sic. No: 356, s. 79-80. ağustos sonları 1803 tarihli bu belgeye göre 1802 tarihinde meydana gelen hadise-
lere karışanlardan sadece Hacı Osman Mahallesinde 1 zimmî bulunmaktaydı. Diğer 97 kişi Müslüman olup, Diyarbakır’ın 
çeşitli mahallelerinde oturmaktaydı. Bkz. İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 114.

47 Diyarbakır Şer. Sic. No:356, s.79-80.

48 BOA, Mühimme, No:218, s.2, Hüküm:2

49 29 Haziran 1803 tarihli buyruldudan, sürgün edilen kişilerin “..herkes kâr u kesbleriyle mukayyed ve kendi umurlarıyla ve 
arzlarıyla meşgul olmak...” şartıyla aff edildikleri anlaşılmaktadır. Diyarbakır Şer. Sic. No:356, s.35.

50 Mehmed Şerif Paşa: Abdi Paşa’nın kethüdası olup mîrimirîran olmuş ve İsmail muhafızı olup, Rebülâhir (Aralık 1790) 
vezirlik verilmiştir. O günlerde esir olup harpten sonra kurtulup İsmail muhafızı olmuştur. 1210 (1795/96) Adana eyaleti 
verilip maaş tahsisiyle senelerce İsmail’da kaldı. 1216 da (1801/02) Silistire valisi olup Karahisar sancağı arpalık verildi. 
1223 de (1808 midilli muhafızı oldu. 1224 de (1809 Diyarbekir valisi olup 1226 (1811) tarihlerinde vefat etmiştir. M. 
Süreyya, Sicill-i Osmanî, C.IV, s.1037. A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s.274.

51 Abdulgani Bulduk, El-Cezire’nin Muhtasar Tarihi, Tarihsiz Yazma, Diyarbekir, s.347.

52 A. Bulduk, El-Cezire, s.375.
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1817-1818 tarihleri arasında Diyarbakır valisi olan Zeynelabidin Paşa53 zamanında da 
Diyarbakır’da halka birçok eziyetlerde bulunulmuştur. Her ne kadar A.Bulduk, Diyar-
bakır mütesellimi olan Gevranlı-zâde Mustafa Ağa’nın (Ramazan 1233) Temmuz 1818 
tarihinde Kale’de boğulmak suretiyle öldürüldüğünü kaydetmişse de54 bu hadisenin 
bir önceki vali Ebubekir Paşa55 zamanında olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. 4 Tem-
muz 1817 tarihinde Gevranlı-zâde Mustafa Ağa’nın muhallefatının zabtı için mübaşir 
gönderildiği hakkında, Diyarbakır Valisi Ebubekir Paşa’ya gönderilen bir fermanda, “...
sü’i ahvâline binâen...” Mustafa Ağa’nın cezasının tertip olunduğunu Diyarbakır Müte-
sellimi Abdurrahim tarafından bildirildiği belirtilerek, bütün malına el konulduğu ve 
mübaşir vasıtası ile bunun sayılması ve zabtı gerektiği bildirilmekte idi56. Bununla birlikte 
Zeynelabidin Paşa halka eziyette bulunduğundan, vezareti alınarak Ağustos sonları 
1818 tarihinde Ermenek’e sürgün edilmiştir57.

1819 tarihinde Diyarbakır Valisi olan Behram Paşa’dan önce Diyarbakır Eyaleti Valiliğinde 
bulunan Ali Paşa (1818-1819) zamanında da şehirde bir kısım karşıklıklar meydana gel-
miş ve bu sebeple Ali Paşa ancak sekiz ay görevde kalabilmiştir58. Bunu takiben Temmuz 
1819 tarihinde Diyarbakır Eyaleti Milli Aşiretinden Behram Paşa’ya tevcih edilmişti59. 

Aynı zamanda Rakka Eyaleti valisi de bulunan Behram Paşa’ya60, Temmuz 1819’da Diyarbekir 
Eyaleti valiliği görevinin de verilmesinin sebebi, Diyarbekir’deki karışıklıklar olup, bölgeyi 
tanıyan ve idareyi tesis edecek güçlü bir idareciye ihtiyaç duyulmasından dolayıdır. Behram 
Paşa, Milli Aşireti’nden olup, bölgede tanınan ve bölgedeki aşiretler tarafından da kabul gö-
ren bir idareciydi. Behram Paşa’nın bu özellikleri gönderilen hatt-ı hümüyunda “…Ancak ta-
yin olunacak vezir Bağdad havalisinde olan Ekrâd ve aşayir ve kabailin mizac ve mişvarlarını 
bilür ve iktizası vechiyle a’mâl ve istihdamlarının uhdesinden gelur cerî ve cesur ve Ekrâd 

53 Abidin Paşa: 1232 (1817-1818)’de gelmiş ve bir sene kalmıştır. A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s. 275.

54 A. Bulduk, El-Cezire, s. 375.

55 Hacı Ebubekir Sıdkı Paşa: Moralıdır. Çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra 1227’de (1817) Selanik valisi olmuştur. 1232’de 
(1817) Diyarbekir valisi olmuş, 1818’de azledilmiştir. Diyarbekir valiliği sırasında Ramazan ayında iftarda top atışını sağ-
ladığı için ahali kendisinden çok memnun kalmıştır. 1821’de Kahraman ve Anadolu valisi olmuş, 1822’de tekrar azledil-
miştir. 1827 tarihine kadar çeşitli valiliklerde bulunmuş ve bu tarihte 1500 kuruş maaşla emekli edilmiştir. 1834 tarihinde 
vefat etmiştir. M. Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. II, s. 436. A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s. 275.

56 Diyarbakır Şer. Sic, No: 590, s. 49. 9 Aralık 1817 tarihli bir fermanda “...bundan akdem katlen fevt olan Gevranlı Mustafa....” 
ifadesi de, söz konusu kişinin Temmuz 1817 tarihinde idam ettirildiğini ortaya koymaktadır (bkz. Diyarbakır Şer. Sic, No: 
590, s. 16, Ayrıca bkz. Diyarbakır Şer. Sic, No: 590, s. 52-53).

57 BA., Cevdet Dahiliye, No: 3005.

58 A. Bulduk, El-Cezire, s.375.

59 Fahrettin Kırzıoğlu, “Millü Deli-Behram Paşa’ya Karşı Ayaklanma ve Sonucu”, Kara Amid Mecmuası, Sayı:2-4, s.351. Kır-
zıoğlu’nun Behram Paşa’nın “deli” lakabı ile anıldığını ve Milli Aşireti mensubu olduğu bilgileri için Ahmed Cevdet, Tarih-i 
Cevdet, Matba’a-i Osmaniye, C. XI, s. 65, 67-68, 83 sayfalarını kaynak gösterse de bu eserde ne “deli” sıfatı ne de “Milli 
Behram Paşa” adı geçmektedir. Bkz. Fahrettin Kırzıoğlu, “Millü Deli-Behram Paşa’ya Karşı Ayaklanma ve Sonucu”, Kara 
Amid Mecmuası, sayı: 2-4, s. 350-358.

60 Behram Paşa: Kabıcıbaşı ve mîrmîranlıktan sonra, III.Selim devrinde (1789-1807) vezir rütbesiyle bazı vilayetlerde valilik 
yapmıştır. 1819 Diyarbekir valiliği oldukça kısa sürmüştür. Diyarbekir valiliği 5 ay sürmüştür. Bunun zamanında olan 
karışıklık hakkında Hacı Mehmed Rağıb Efendi önemli bilgiler vermektedir. Behram Paşa zamanında meydana gelen 
karışıklıklar 3 ay kadar devam etmiş ve bu süre zarfında Behram Paşa İç Kale’ye kapanmak zorunda kalmıştır. Şehir halkı 
ve Diyarbekir ileri gelenleri ile Behram Paşa arasında meydana gelen bu karışıklık esnasında Diyarbekir şehrinde önemli 
hasarlar meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin Diyarbekir’e asker sevk etmesi üzerine isyancılar kuşatmayı kaldırarak 
kaçmak zorunda kalmışlardır. Behram Paşa Diyarbekir valiliğinden sonra sırasıyla Rakka, Sivas ve Aydın valiliklerinde 
bulunmuştur. 1829 tarihine kadar çeşitli vilayetlerde valiliklerde bulunmuştur.1833 tarihinde vefat etmiştir. M. Süreyya, 
Sicill-i Osmanî, C. II, s. 365. A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s.276-277. Ayrıca bkz. İbrahim Yılmazçelik, XIX. 
Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, Ankara, 1995, s.252.
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ve ‘Urban beyninde vaki’ ve nüfuz ile şöhret-şi’ar bir vezir olmak icab-ı hal ve maslahatdan 
ve’l-haletu hazihi Haleb muhafazına memur Rakka Valisi Behram Paşa kulları işbu evsâf ile 
mevsuf…” 61şeklinde açıklanmaktaydı. Osmanlı Devleti, Behram Paşa’nın, aşiretlerle aynı kül-
türel ve toplumsal yapıdan geldiği ve bölgede yetiştiği için aşiretlere yakın bir dil gelişti-
rebileceğini düşünmüştür. Bölge aşiretleriyle olan diyaloğu vesilesiyle de devlet, Behram 
Paşa’ya aşiretlerle ilgili ilişkilerde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir.

Behram Paşa’nın Milli Aşireti ve bölge aşiretlerine olan yakınlığı ile ilgili olarak Şanizade, 
“…Çun Diyarbekir Valisi Behram Paşa … kavm-i merkum rüesasında kendüsünün tarafdar ve 
akrabasının kesreti takrîbiyle sahib-i asabiyyet olmakdan naşî ihtilal-i mezkur zuhur ibtidasında 
der-‘akab Millü İskanbaşısı Eyub Bey’e ve Diyarbekir aşayirinden Telli İbrahim Bey ve Hüseyin 
Bey’e dahi kağıdlar itaresiyle muavenet istemiş…” şeklinde bilgi verirken,62 aynı konuda Ah-
med Cevdet Paşa ise Behram Paşa, “.... asabiyet sahibi olduğuna mebni tarafdarı olan Millilü 
İskanbaşısı Eyub Bey’e ve Diyarbekir aşairinden Telli İbrahim Bey’e ve Hüseyin Bey’e kağıdlar ita-
resiyle imdad istemiş…” şeklinde bilgi vermektedir 63.

Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Diyarbakır eyaletinde değil, diğer Anadolu eyaletle-
rinde de meydana gelen karışıklıklarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Nitekim Ahmed Cevdet 
Paşa’nın verdiği bilgilere göre, 1819 yılında Van Muhafızı Mahmud Derviş Paşa, 
Muş Sancağı Mutasarrıfı Selim Paşa üzerine yürüyerek Bulanık bölgesini yağmalamış-
tı. Selim Paşa bunun üzerine asker gönderip, Adilcevaz’ı yağmalatmış ve valiler birbirle-
rini İstanbul’a şikâyet etmişlerdi. Durum Erzurum Valisi Ahmed Paşa tarafından merkeze 
bildirilmiş, bunun üzerine Mahmud Derviş Paşa üzerine asker gönderilmişti. İşte tam 
bu sırada Diyarbakır’da Behram Paşa’ya karşı bir ayaklanma baş göstermiş ve bunun üze-
rine askerin bir kısmı Diyarbakır’a gönderilmişti64.

Bu dönemde yaşanan Osmanlı-İran sınır problemleri sebebiyle hükümet, Bağdad Valisi’ne 
katılmak üzere Milli Aşireti de dahil olmak üzere Bağdad Eyaleti dahilindeki Baban Sancağı 
Mutasarrıfı, vesair bölge beyleri ve Diyarbekir Eyaleti’nde Zirki beylerinden Telli İbrahim Bey 
ve Hüseyin Bey gibi bazı yurtluk-ocaklık beyleri ile aşayir ve kabilelerin asker göndermesini 
istemiştir. Ancak toplanan kuvvetin büyüklüğü karşısında İran’ın nedamet ve pişmanlıkla 
sınır tecavüz hareketlerinden vazgeçmesi üzerine, çağrılmış olan askere ihtiyacın kalmadığı 
ve o sırada Diyarbekir’de Behram Paşa’ya karşı çıkan isyan sebebiyle Paşa’nın imdadına git-
meleri istenmiştir65. Eyub Bey66 ise Rakka’ya dönmüş ve çağrıldığı bu sefere kendisi yerine 

61 BA., Hatt-ı Hümayun Tasnifi (HAT), 471/23061, 29 Z 1235/07.10.1820.

62 Şânî-zade Mehmet Ataullah Efendi, Şânî-zâde Tarihi, Haz. Ziya Yılmazer, C. II, İstanbul 2008, s. 953.

63 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, C. XI, s. 83 

64 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, C. XI, s. 65.

65 Şânî-zade, Şânî-zâde Tarihi, C. II, s. 945, 946.

66 Eyüb Ağa Milli: Milli Aşireti reisi meşhur Timur Paşa’nın mahdumudur. Bu aşiretin mahall-i ikameti öteden beri Diyarbekir 
Merkez Sancağı’na tabi bulunan Siverek Kasabası’na bağlı Viranşehir nâm mahaldir. Timur Paşa’nın pederi Keleş Abdi 
Ağa’dır. Nadir Şah ile olan muharebatta Abdi Ağa Bağdad Valisi Ahmed Paşa’nın hizmetinde bulunarak ibraz-ı cesaret ve 
besalet eylemiş ve bu vesile ile ahiren aşiret riyasetine tayin olunmuştur. Milli Eyub Ağa zeki, silahşör, mihmayvâz bir zat 
olarak pederinden sonra aşireti riyasetine nasb ve tayin olunmuş pek çok hubb ve şöhret kazanarak 40 sene kadar riya-
set-i mezkurede bulunmuştur. 1252(1836) senesinde ecel-i mev’ûdeyle ve ‘ala rivayet-i mesmû’an vefat eylemişdir. (Di-
yarbakır’daki) Behram Paşa Cami’i Şerifi makberesinde medfundur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Emîrî, Diyarbekir A’yânı’nın 
Mevakıb ve Eşrafı’nın Terceme-i Halleri, A. E. Tarih, Eski kayıt no: 750, Yeni kayıt no: CD 2522, Millet Genel Kütüphanesi, 
s.236-238.
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bir güvendiği birini başbuğ tayin etmiş, biner kuruş harcırahla beş yüz süvari göndermiştir67.

Behram Paşa’ya karşı girişilen isyan hareketi, bu isyan sonucunda Anapa’ya sürgün 
edilen Müftü Mesud Efendi’nin oğlu Hacı Mehmed Rağıb tarafından şöyle anlatılmak-
tadır68:

“…Behram Paşa, geldiğinin üçüncü günü bütün ahaliyi yanına yığarak, te’dîbiniz taraf-ı devlet-
den bana havale edilmiştir. Sizi öldüreceğim, keseceğim, evlerinizi ihrâk edeceğim diye korkuttu. 
Bu sözleri ahâliye dehşet verdi. Ahâli, ulemâ ve eşraf elbirliği ile valinin aleyhine kıyam ettiler. 
Ramazanın yirmi beşinci gecesi (18 Temmuz 1819) fitne ateşi alevlendi. Vali İç kal’aya kapana-
rak, kapuları bağladı. Yüzbir gün (26 Ekim 1819) top ve humbara attı ve İstanbul’a yazılar yazdı. 
Zilhicce’de(Eylül-Ekim 1819) etraftaki vezirler birçok askerlerle geldiler. Ahâli Şeyhzâde Mehmed 
Beğ’in konağına sığınmışlardı. Müftü Mesud Efendi’yi, kadı’yı Anapa’ya nefyettiler. Mehmed 
Beğ Hani’ye kaçtı. 1235 Muharremi’nin yedinci günü(26 Ekim 1819) Salı günü mağribden son-
ra ulemâdan, sulehâdan, fukaradan, tüccârdan ibâret yedi/sekiz yüz kişi zahirenin kıtlığından 
kaçup Hani’ye, Bağdad’a, Şam’a bir kısmı da Basra’ya kadar gittiler. Zühd ü takvası ile meşhur 
Bolulu Hüseyin Efendi bu muhasara içinde 1234’te(1839) vefat ederek, Mardin kapusu’nun Şeyh 
Muhammed düzlüğüne giden yolun sağ yanına defnedildi…”69.

Berham Paşa’ya karşı meydana gelen isyanın temelinde, Berham Paşa’nın halkı korkutması 
değil, Diyarbakır eyaleti eski valilerinden Şeyh-zade İbrahim Paşa’nın torunu olan Mehmet 
Bey’in liderliğini yaptığı ve Müftü Mesud Efendi, Naib Şerif Mehmed, Karahocaoğlu Ömer ve 
Yeniçeri Serdarı Öksüz Hacı Mustafa’nın oluşturduğu kişilerin 70, “…Diyârbekir’de vâli ikâmeti 
istemeyerek, mütesellimlikle idâre olunub da, mütesellimlik umûrunu kendilerine hasretmek…” 
gayesi yatmaktaydı71. 

XIX. yüzyılda diğer bir pek çok Osmanlı eyaletinde de görüldüğü üzere, Diyarbakır eyaleti 
mütesellimliğini yürüten birçok kişi yerli ailelere mensuptu. Diyarbakır eyaletinde bu aileler 
arasında Gevran-zâdelerin ismini zikretmek mümkün ise de en meşhurları Şeyh-zâde ailesi 
idi. Bu aileden, Şeyh-zâde İbrahim Paşa ilki 1800, ikincisi 1809-1813 tarihleri arasında olmak 
üzere iki defa Diyarbakır eyaleti valiliğinde bulunmuştur. Şeyh-zâde İbrahim Paşa, Diyarba-
kır hanedanından Şeyh Yusuf Veli’nin torunu olup, babası İsmail Bey de uzun süre Diyarbakır 
Kethüdalığı ve Voyvodalığı görevlerini yürütmüştü. Behram Paşa isyanına karışan torunu 
Mehmet Bey ise 1825-1826 tarihlerinde Diyarbakır eyaleti mütesellimliği, 1834 tarihinden 
sonra ise Diyarbakır eyaleti voyvodalığında bulunmuştu. Bütün bu bilgilerden anlaşılacağı 
üzere, Şeyh-zâde Ailesi 40 seneye yakın bir müddet Diyarbakır eyaletinin yönetiminde te-
sirli olmuştur 72. Dolayısıyla Şeyh-zâde torunu Mehmet Bey’in, Behram Paşa’ya karşı girişilen 

67 BA., HAT., 800/37083-J, 25 L 1237/15.07.1822.

68 A. Bulduk, El-Cezire’nin Muhtasar Tarihi, s. 375-376; A. Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s. 128.

69 Hacı Mehmed Rağıb Efendi tarafından yazılan yazmadan en son olarak Abdulgani Bulduk istifade etmiştir. Orijinali ka-
yıptır. A. Bulduk, El-Cezire, s.375-376. Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 
226, 238, 251-252, 255.

70 Ahmed Cevdet Paşa söz konusu isyana kanşan kişiler arasında Serdar adında birini de zikretmiş (bkz. A. Cevdet, Tarih-i 
Cevdet, XI. s.67-68) ve bugüne kadar konu hakkındaki eserlerde, A. Cevdet Paşa’dan naklen söz konusu kişi sanki Serdar 
adım taşıyormuş gibi zikredilmiştir (bkz. F. Kırzıoglu, a.g.m., s. 352). Oysa konu ile ilgili belgelerden “Serdar” adı ile hadi-
selere karışan kişinin o sırada Diyarbakır’da Yeniçeri Serdarı olan, “İskender-zâde Öksüz Hacı Mustafa” olduğunu tesbit 
etmiş bulunmaktayız. BOA, Cevdet Dahiliye, No:9713, Ali Emiri Tasnifi, II. Mahmut, No: 71.

71 A. Cevdet, a.g.e., C. XI, s.67-68.

72 Ayrıntılı bilgi için bkz. İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s.195.
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isyanda liderlik yapmasını, bu eyalette vali ikameti istemeyip, mütesellimlikle idare olunma-
sını istemesine bağlamak gerekir.

Bu arada şehir halkının bir bölümünün isyanı üzerine Behram Paşa İçkale’ye ka-
panmış, “... kapulan sedd ile müdâfaya kıyâm etmekle içerüden dışarıdan tüfenk endahtına 
mübâşeret olunmuş olduğu halde, Paşa’nın caddeleri (şehirlerarası yolları) temin için hâriçde 
bırakmış olduğu asâkiri peyderpey Diyârbekir’e geldikçe, Paşa’nın kuvveti tezayüd etmekte...” 
olduğundan durumunu oldukça düzeltmişti73. Ancak Çarşı ve Pazar ahalinin elinde 
olduğundan bir ara yiyecek sıkıntısı da çekmiş ise de bu arada çevrede bulunan askerin Diyar-
bakır’a gelmeleri ile Ekim 1819 sonuna doğru isyancılar dağılmaya başlamışlardır74. Bu arada 
Diyarbakır’da valiye karşı isyan hareketinin duyulması üzerine, Van için tertib olunan askerin 
önemli bir kısmı Diyarbakır’a gönderilmiş ve civar eyalet valilerine yazılan fermanlarla, Behram 
Paşa’nın yardımına gidilmesi istenmiştir75.

İsyan sırasında aşiretler; Vali Behram Paşa taraftarları ve şehirdeki isyancıların taraftarları 
şeklinde ikiye bölünmüşlerdi. Behram Paşa, asıl itibariyle bölgeden biri olması sebebiyle, 
hem aynı kültürden olmak, hem de akrabalık gibi faktörleri de kullanarak isyancılara karşı 
yardım almak üzere kendisine aşiretlerden taraftar bulması zor olmamıştır. Bu vesile ile Milli 
Aşireti İskanbaşısı Eyub Bey, Diyarbekir aşiretlerinden Telli İbrahim Bey ve Hüseyin Bey’den 
yardım istemiş, onlar da derhal yardıma gelmişlerdir. Köylerdeki diğer aşiretlerin çoğu da Vali 
Behram Paşa yanlısı olarak şehri kuşatma altına almışlardı. İki taraf da şikayetlerini padişaha 
bildirmek üzere aracı göndermişlerdi. Ancak padişah, olaylarla ilgili olarak Behram Paşa’yı 
haklı bulmuştur. 25 Ramazan 1234 (18 Temmuz 1819)’da başlayan çatışmalar üç buçuk ay 
sürmüştür. 1819 Ekim sonuna doğru çevredeki askerlerin Diyarbekir’e gelmeleriyle birlikte 
isyancılar dağılmış ve isyan durmuştur. İki tarafın da erzakları bitmiş, toplamda altı yüze 
yakın kayıp verilmiştir76. İsyandaki olumlu rolleri Sultan tarafından iltifat ve takdirle karşıla-
nan Eyub Bey’e, Telli İbrahim Bey’e ve Hüseyin Bey’e giydirilmek üzere on samur hil’at gön-
derilmiştir77.

Daha isyan bastırılmadan Ekim 1819 tarihinde bu isyana karıştıkları tespit edilenlerin ele geç-
tikleri yerlerde hapsedilmeleri için Anadolu valilerine hükümler gönderilmişti78. İsyanın hazır-
layıcıları olan Şehzâde torunu Mehmed Bey, Karahocaoğlu Ömer, Yeniçeri Serdarı İskender-
zâde Öksüz Hacı Mustafa’nın idamları ve Diyarbakır Müftüsü Mesut Efendi ile Naibi Salih’in 
sürgün edilmeleri için ferman gönderilmiştir. Aynca bu kişilerin bütün mallarına ve üzerlerinde 
bulunan mukata’alara el konulmuştur79. Bunlardan başka şehir halkından 71 kişinin Diyarba-
kır’a girmeleri nezre bağlanmıştır80. Diyarbakır’a girmeleri yasaklanan bu kişilerden bazıları 
zamanla aff edilmiş olup81, isyanın önde gelen ismi olan Şeyhzâde torunu Mehmed Bey de 29 

73 A. Cevdet, Tarih-i Cevdet, XI, s. 68-83

74 A. Cevdet, Tarih-i Cevdet, XI, s. 68-83

75 BA., Cevdet Dahiliye, No:6804, No:4367

76 Abdüsselam Efendi, Mardin Tarihi, Haz: Hüseyin Haşimi Güneş, İmak Ofset Basım yayın, İstanbul 2007, s.103-104; 
Şânî-zade Mehmet Ataullah Efendi, Şânî-zâde Tarihi, C. II, s. 953; Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C. XI, s. 83.

77 Şânî-zade, Şânî-zâde Tarihi, C. II, s. 954; Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, C. XI, s. 83.

78 BA., Cevdet Dahiliye, No:15315

79 BA., Cevdet Dahiliye, No:9713, Ali Emiri Tasnifi, II. Mahmut, No:71

80 BA., Cevdet Dahiliye, No: 10942

81 BA., Cevdet Dahiliye, No: 11802 (24 Ekim 1822 Tarihli tahrirat hülasası). 24 Haziran 1822 tarihli bir hükümden anlaşıldığı-
na göre, 1819 yılında Ankara’ya sürülen esbak Diyarbakır Müftüsü Abdulhamit Efendi’nin isyanla ilgisi olmadığından bu 
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Aralık 1820 tarihinde annesinin arzı üzerine, İstanbul’da ikamet etmek şartı ile 4 Ocak 1821 
tarihinde aff edilmişti82. Bu isyan sonunda 7 yük 50 bin kuruş (750 bin kuruş) nezre bağlanan 71 
kişi de 14 Eylül 1823 tarihinde aff edilmiş ve isyandan 5 sene sonra bütün suçluların Diyarbakır’a 
girmelerine ruhsat verilmiştir83.

Behram Paşa zamanında meydana gelen bu karışıklıkta 3774 batman barut ve 826 batman fi-
şek harcanmış olup84, söz konusu hadise sırasında Şeyhzâde İbrahim Paşa’nın Konağı85, Fatih 
Camii büyük hasar görmüş ve bu arada İç Kale’den atılan toplar Nasuh Paşa Câmii’nin mi-
naresinin yıkılmasına sebep olmuştur86. Bunun yanısıra bu isyanı takiben şehirde nüfus büyük 
ölçüde azalmış ve bu da iktisadı hayatı oldukça etkilemiştir.

Behram Paşa’dan sonra Diyarbakır eyaleti valiliğinde bulunan bazı kişilerin, yine ahaliye iyi 
yolda muamele yapmadıkları görülmektedir. Mesala 1823 yılında Diyarbakır eyaleti valiliğin-
de bulunan Gevranlı-zâde Mehmed Paşa87, halka pek çok eziyetlerde bulunmuş, Diyarbakır 
ulemasından Abdulhamid Efendi’yi sebepsiz yere öldürmesi ve “…vücûhdan nice nufûsu 
bî-cürm ve cinâyet ve bilâ sâbıka…” idam ettirdiği için, Ekim 1823 tarihinde Bağdat’ta idam 
ettirilmişti88. 1823-1824 tarihleri arasında Diyarbakır eyaleti valiliği yapan Hüseyin Paşa da 
ahaliye yaptığı zulüm sebebiyle vezareti ref olunarak, Bursa’da ikamete memur edilmişti89. 
1826 tarihinde ise Diyarbakır eyaleti valisi olan Ebu’l-bud Mehmet Paşa90 da yine, “… ahâli 

tarihte aff edilmişti (bkz. BA., Cevdet Dahiliye, No: 12851).

82 BA., Cevdet Dahiliye, No: 5879

83 Diyarbakır Şer. Sic. No: 351, s. 42

84 Diyarbakır Şer. Sic. No: 390, s. 7

85 Şeyh-zâde İbrahim Paşa Konağı: Özdemiroğlu Osman Paşa’nın tarafından yaptırılan bu konağın sadece iki kısmı ayakta 
olup, bu kısımlardan orjinal şekli tam olarak anlaşılmamaktadır. Oysa, İbrahim Paşa›ya ait 1810 (H. 1225) tarihli vakfiye-
de, bu konakililgi bütün ayrıntılar vardır. Konakla ilgili bilgiler şu şekildedir. “…Fatih Mehmet Paşa mahallesinde sakin 
olduğu konak kemerli derünunda tütün odası fevkinde bir oda muttasılında bir kebir oda ve yine muttasılında iki adet 
oda sair fevkleri köşk ve muttasılında iki oda ve sair fevkleri köşk ve muttasılında iki oda ve fevkleri köşk varanda bir oda 
ve iki memşa fevki bir oda ve yine bir kemer üzre mebni eyvan içinde üç oda tahtları ahur ve samanlık ve üç adet tahtani 
oda ve kahve ocağı kapu arası ve fevki hazine odası ve muttasılında bir kebir oda ve yine bir oda harem kapusu arasu 
derünunda mübeyyin odası ve fevki bir harem köşkü ve karşusunda bir kebir oda derünunda mübeyyin odası tahtında 
bir oda ve bir havuz ve yine bir oda bir kemer üzerine mebni eyvan ve bir oda tahtı kiler ve memşa muttasılında mutbah 
derünunda kiler fevki yazlık ve karşıda fevkanı iki oda ve tahtları yine oda muttasılında bir ambar ve bir mağaza ve mem-
şa ve fevkleri yazlık ve fevkani onbeş kemer üzerine mebni eyvanlar ve Kala’dan mâ’-i cari bir havuz ve havluyu müştemil 
ve dâhilinde üç kubbe üzerine mebni üç sofa ve sağ cânibinde bir koltuk kubbe-i meclis ve ortada bir havuz ve Ab-ı Ka-
la’dan altı masura mâ’-i cari ile havluda bir kebir havuz ve kubbelerinin halfi narlık bahçesi ve garbisinde bir sağir havlu 
ve derünunda hamam külhanı ve mutbah ve hamam muttasılında bir meclis ve kilar ve yine bir meclis fevkleri bir kemer 
üzerine mebni eyvan derünunda bir anbar ve muttasılında fevkani sağir meclis ve yine kebir meclis anların da fevkleri 
iki sagir köşk ve sağir meclis ve muttasılında memşa ve iki kemer üzerine odunluk ve memşa kömürlük muttasılında bir 
meclis önünde eyvan bir tarafında mutbah ve durünunda kilar ve taraf-ı şarkisinde tahtanı üç kemer eyvan derünunda 
havuz ve iki sofa ve iki meclis ve memşa ve kilar ve mutbah fevki yazlık ve memşa fevkani üç kemer üzerine mebni eyvan 
yine bir kemer eyvan bir tarafında bir kebir meclis bir tarafında bir meclis derunundan çıkılur bir köşk tahtı bir meclis ve 
havluyu müştemil ve yine konak garbında Hoca Hanesi demekle arif bir menzil bir meclis tahtı zir ü zemin ve mutbah ve 
memşa kilar ve havluyu müştemil....”. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, Evkaf Defteri, No:1959, s. 96-vd. 

86 F. Kırzıoğlu, a.g.m., s.358

87 Mehmed Paşa (Gevranlı-zâde): Ali Paşa’nın kardeşidir. Diyarbeker mütesellimi olup 1238 (1822/23) mîrimîranlıkla Diyar-
bekir valisi olmuştur. 1239’da azledilmiştir. M. Süreyya. Sicill-i Osmanî, C. IV, s. 1051.

88 Diyarbakır Şer. Sic. No:351, s.22-23-31.BA., Cevdet Dahiliye, No:10089.

89 A. Bulduk, El-Cezire, s. 378.

90 Mehmed Emin Paşa (Seyyid Ebûlbud): 1812 de mîrimîranlıkla Akşehir sancağı mutasarrıfığ olmuştur. 1821’de Selanik ve 
ardında Mora valisi olmuş ve sırasıyla Teke, Hamid, Selanik, Rumeli ve tekrar Selanik valiliklerinde bulunuştur.1241’da 
(1825-26) Diyarbekir valisi olmuştur. Bunun valiliği zamanında Yeniçerilerin ilğası vuku’ bulmuşdur. 1242’de(1826-27) 
bir cuma günü Müftü Hacı Halil Efendi’yi bir kısım eşkıya vali taraftarıdır diyerek Cami-i Kebir’in Harem Dairesinde kat-
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hakkında mezâlim ve ta’addiyatından dolayı azl ve rütbe-i vezareti…” alınarak, Tokat’a sü-
rülmüştü91. Bütün bu uygulamalarda göstermektedir ki, devlet, halka sebepsiz yere zulüm 
yapan idarecilerin sürgün edilerek, vezaretini alarak ve hatta zaman zaman idam etmek su-
retiyle halkı korumaya çalışmaktır. Ancak bunda ne derece başarılı olduğu konusu ise tar-
tışmaya açıktır.

Osmanlı döneminde eyalet valilerinin yanı sıra mütesellim, voyvoda, müftü ve naib gibi gö-
revlilerin de halka karşı olan davranışlarından dolayı zaman zaman cezalandırıldıkları dikkat 
çekmektedir. Mesela 1802 yılındaki hadiselerden sonra Müftü ve Naib, 1919 yılındaki ha-
diselerden sonra ise Yeniçeri Serdarı, Müftü, Naib ve Ayan-ı beldeden pek çok kişi sürgün 
edilmişlerdi. Bütün bunlara ilave olarak, 1800-1801 tarihleri arasında Diyarbakır eyaleti mü-
tesellimliği yapan İbrahim Bey’in idam edilmesi hususu da bu yöneticilerin halka karşı olan 
davranışları sebebiyle yeri geldiğinde cezalandırıldıklarını teyit etmektedir. Hüseyin Paşa 
zamanında Diyarbakır eyaleti mütesellimliği yapan İbrahim Bey, görevde kaldığı süre içeri-
sinde(Eylül Ortaları 1800-6 Ekim 1801) Diyarbakır’da pek çok hadiseye sebebiyet vermişti92. 
Hüseyin Paşa’nın azlinden sonra Mardin’e kaçmış ise de burada ele geçirilerek, idam ettiril-
miş ve bütün mallarına el konulmuştu. Görevde kaldığı süre içerisinde halktan büyük mik-
tarda paralar toplayarak servet sahibi olmuş, ancak bunun bedelini canı ile ödemek zorunda 
kalmıştır93. 1818-1819 (H. 1234) tarihleri arasında mütesellim olan Osman Bey de zimmetine 
para geçirdiği için görevinden alınan yöneticiler arasına katılmıştır94. Öte yandan Müftülerin 
de zaman zaman kendi işleri ile meşgul olmadıkları ve bu sebeple sürgün edildikleri görül-
mektedir. 1802 ve 1819 yılında meydana gelen hadiselerde önemli bir rol oynayan Mesud 
Efendi’den başka, yine hükümet işlerine karıştıkları için çeşitli tarihlerde sürgüne gönderilen 
müftüler de bulunmaktadır. Mesela Kasım 1798 tarihinde eski Diyarbakır Müftüsü Müte-
velli-zâde Osman, Kıbrıs adasında sürgünde bulunmaktaydı95. Buna ilave olarak, 19 Ekim 
1811 tarihinde Müftü Hasan Efendi96 ve 2 Aralık 1841 tarihinde ise Müftü Derviş Efendi’nin 
sürgün edilmeleri, bizzat eyalet valilerince istenmişti97. Bütün bunlarda göstermektedir ki, 
XIX. yüzyılda müftülerin halk üzerinde büyük bir tesiri bulunmaktaydı. Dolayısıyla eyalet va-
lileri, yönetime karışan veya halkı idareye karşı isyana teşvik eden bu gibi görevlileri sürgün 
etmek suretiyle tesirlerini azaltma yoluna gitmişlerdir. 

Sonuç

Osmanlı devletinin içerisinde bulunduğu durum ve konumun, her dönemde değişik şekil-
lerde Diyarbakır’a fazlasıyla tesir ettiği tespit görülmüştür. XIX. yüzyıla gelinceye kadarki 
süre içerisinde yönetim-halk münasebetlerinin iyi ve normal düzeyde olduğu söylenebilir. 
Ancak XIX. yüzyılda Diyarbakır eyaletinde yönetim-halk münasebetlerinin pek fazla iyi ol-
duğu söylenemez. Fakat bu durumu sadece bu bölge veya eyaletin özel şartları ile değil, bu 

letmişlerdir. 1827-28 tarihlerinde vezirliği kaldırılmış ve Tokat’ta vefat etmiştir. M. Süreyya, Sicill-i Osmanî, C.II, s.478. A. 
Bulduk, Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri, s. 278-279.

91 BOA., Cevdet Dahiliye, No: 10599.

92 BOA., Mühime tasnifi, No: 211, s. 97, Hüküm;404, Cevdet Dahiliye, No: 10859.

93 Ayrıntılı bilgi için bkz. İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır., s.197-vd.

94 Milli Kütüphane, Harput Şer. Sic. No:398, s. 20.

95 BOA, Cevdet Adliye, No: 5754

96 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Emir, No: 1579.

97 BOA, İrade Meclis-i Vala, No: 509.
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dönemde devletin içerisinde bulunduğu genel şartlar çerçevesinde değerlendirmek gerek-
mektedir.

Devlet, yönetim-halk münasebetlerinde çoğu defa halktan yana tavır koymuş, bununla bir-
likte merkezi otoritenin zayıfl aması sebebiyle halka zulüm yapan kişileri görevden uzaklaş-
tırmasına rağmen, halkın ezilmesini önleyememiştir. Bu arada bu dönemde bütün yöneti-
cilerin halka zulüm yaptıklarını söylemek de mümkün değildir. Mesela 1816-1817 (H. 1232) 
tarihleri arasında Diyarbakır eyaleti valisi olan Hacı Ebubekir Sıtkı Paşa’dan Diyarbakır halkı 
oldukça memnun kalmıştır. Ramazan aylarında iftar ve sahurda top atılması, bu vali zama-
nında gerçekleştirilmiş olup, bu ise halkın oldukça hoşuna gitmişti98. Bu da göstermektedir 
ki, halk oldukça küçük bir hizmetten bile fazlasıyla mesut olmaktaydı. Ancak buna rağmen 
devrin genel şartları içerisinde bu dönemde bütün Osmanlı devletinde görülen merkezi 
otorite boşluğundan kaynaklanan yöneticilerin keyfi tavırları pek çok mesele ile uğraşmak 
zorunda kalan halkı oldukça bezdirmiş olmalıdır. Bu arada Diyarbakır ayanından bazı kişile-
rin çeşitli tarihlerde kendi menfaatleri için yönetime karşı tavır aldıkları ancak her halükârda 
bundan zararlı çıkanın halk olduğunu da buraya eklememiz gerekmektedir.

XIX. yüzyılda devletin içerisinde bulunduğu olumsuz şartların, bu konuda oldukça tesirli 
olduğu görülmüştür. Nitekim 1802 ve 1819 tarihlerinde meydana gelen hadiseler de yine 
devletin içerisinde bulunduğu olumsuz şartlardan kaynaklanmıştır. Bu tarihlerde meydana 
gelen isyan hareketleri, devlete karşı bir hareket olmaktan ziyade, yöneticilerin keyfi uygu-
lamalarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

XIX. yüzyılda Anadolu’nun bazı eyaletlerinde de buna benzer hadiselerin meydana gelmiş 
olması, büyük ölçüde merkezi otoritenin zayıfl amasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda merkezi otoritenin zayıfl aması sonucu ülke genelinde meydana ge-
len buna benzer olaylar, XIX. yüzyılda Diyarbakır eyaletinde de vuku bulmuştur. Bu sebeple 
bu olayların Anadolu’nun diğer eyaletlerinde meydana gelen hadiseler gibi siyasi, dinî veya et-
nik bir mahiyeti bulunmamaktadır. Ancak XIX. yüzyılda, Diyarbakır eyaletinde, yönetim-halk 
münasebetlerinin devletin içerisinde bulunduğu şartlar sebebiyle pek fazla iyi olmadığı da 
söylenebilir.

98 A. Bulduk, a.g.e., s.375.
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18.Yüzyıl Ayntab (Gaziantep)’ına
Şehrin Önde Gelen Aileleri 
Üzerinden Bakmak

Hüseyin Çınar
Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş

Osmanlı döneminde şehirler, nüfus bakımından genelde homojen bir yapıya sahipti. Olağa-
nüstü durumlar dışında, gerek kırsal kesimde gerekse şehirlerde nüfus hareketliliğine pek 
fazla izin verilmezdi. Bu da uzun süre bir arada yaşayan şehir sâkinlerinin birbirini yakından 
tanımalarını, farklı şekillerde ve alanlarda ilişki içinde olmalarını sağlardı. 

Şehirlerde fizikî mekân - insan ilişkisi genellikle birbirini tamamlar niteliktedir. Bir atasö-
zünde de belirtildiği üzere; “şerefü’l-mekân bi’l-mekîn”* ya da tersinden bir yaklaşımla “şe-
refü’l-mekîn bi’l-mekân”** kelâm-ı kibârında olduğu gibi, kimi zaman mekânı*** şerefl endi-
renler, onurlandıranlar, oranın sâkinleridir. Kimi zaman da o mekânda oturanlara, yaşadıkları 
mekân / yerleşim birimi değer katar, onları önemli kılar. Bunu yaşanılan şehir bağlamında 
da düşünmek elbet mümkündür. Nitekim “hemşehrilik” duygusu bunun bir tezahürüdür. 

Osmanlı döneminde, emsalleri arasında orta büyüklükte, 18. yüzyılda şehir merkezinde yak-
laşık 20.000 nüfusa sahip, o günlerdeki adı Ayntab günümüzde ise Gaziantep olarak bilinen 
şehirde yaşayan bazı aileler, sosyal statüleri ve ekonomik durumları bakımından hemşeh-
rilerinin bazılarından biraz daha öne çıkmış; “âyân”, “eşrâf”, “zâde/oğlu”, “zâdegân/ oğulları” 
gibi sıfatlarla ve unvanlarla anılmış ve bu durumları kuşaktan kuşağa miras olarak intikal 
etmiştir.

18. yüzyıl, Osmanlı taşrasında yerel âyân ve eşrâfın güç kazandığı ve yönetime katıldığı bir 
dönemdir. Osmanlı Devleti’nin o dönem içinde bulunduğu siyasî, askerî ve malî şartlar ve 
bunların sonucunda oluşan; mukâtaaların kısa süreli iltizamlar yerine, hayat boyu tasarruf 
edilmek üzere malikâneye dönüşümü, büyük vakıfl arının gelirlerinin iltizama verilmesi ve 
tımar sistemindeki bozulmalar, devletin gücünün taşrada merkezî yönetim aleyhine değişi-
me uğramasına neden olmuştur. Bu ortamda bazı yerel aileler ya doğrudan ya da merkez-
deki varlıklı bir zengin ailenin acentesi/temsilcisi olarak, devlete ait gelir kaynaklarını tahsil 
ederlerken, bir taraftan mali güçlerini artırdılar, diğer taraftan da toplum içinde itibar kaza-
nıp, statü sahibi oldular. Âyân, malikâneci, deruhdeci, mültezim, sancakbeyi, mütesellim, 

* “Mekânın şerefi, orada oturan /bulunan iledir”
** “Kişinin şerefi, oturduğu / bulunduğu mekân iledir.”
*** Mekâna, makâm anlamı da yüklenmektedir.



89

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

voyvoda, yeniçeri serdarı, kethüda gibi idarî-malî görevlere ve unvanlara kavuştular.1 Aynı 
dönemde benzer durum ulemâ aileleri ile esnaf ve zanaat erbabı arasında da yaşandı. İster 
askerî sınıfa mensup olsun, isterse reâyâ kökenli pek çok aile yaşadıkları şehrin tarihinde 
önemli rol oynadılar. 

Şehirlerin tarihini fizikî mekanların ötesinde bir de o mekanları inşa eden, oraları şenlendi-
ren sâkinleri üzerinden okumak ve incelemek gerekir. Hiç şüphesiz bu durum tarih araştır-
malarında aile monografileri hazırlamada da uygulanan bir yöntemdir. Bu çerçevede yazılı 
belgelere yansıdığı kadarıyla, 18. yüzyıl Ayntab’ında öne çıkan bazı aileler ve bunları şehirde 
öne çıkaran bazı olaylar, bu çalışmada kısaca ele alınacak; gelecek çalışmalara zemin hazır-
lamaya çalışılacaktır. 

Mahkeme Baskını ve Nâibin Öldürülmesi

Geçmişte yaşanan bazı olaylar, etkileri ve sonuçları itibarıyla sadece yaşandığı dönemle sı-
nırlı kalmaz; asırlar sonra nesilden nesile aktarılan birtakım bilgilerle, hafızalarda yeniden 
canlanır. Ahmet Özsoy, Bir Avuç Toprak - Aynı Tas, Aynı Hamam, 18. Yüzyılda Ayntab2 başlıklı, 
soyağacı çıkartmak için yola çıktığı, ancak ailenin tarihinden bir kesitin hikayesine dönü-
şen çalışmasında, ecdadının izini sürerken, muhtemelen kendisine de ismi verilen Rama-
zan Efendi’nin oğlu Ahmed Çelebi’ye ulaşır.3 Özsoy, Ahmed Çelebi’nin hikayesini anlatırken, 
onun ağzından şu ifadelere yer verir:4 

“Olaylar yatışır yorgan gider, dava biter dersiniz ama esas yorgan gitti mi ki oğul, bu 
dava bitsin. Bu dava asla bitmez, bu yorgan öyle aç bir yorgandır ki dünyayı içine al-
mak ister, dünyayı verseniz doymaz, kainatı ister.”

Özsoy, çalışmasının “Hikayemiz” diye başlayan kısmında, okuru geçmişe, 18. yüzyıla götürür 
ve kendi bakış açısıyla günümüzden o dönem şehirde yaşanan olaylara bir yorum getirir. Bu 
bir bakıma onun bu hikayeyi yazma ve anlatma gerekçesidir de. 

“Bu hikaye aslında ne sancakbeyliğini elde etme savaşı, ne mutasarrıfl ık, ne müftülük 
ne de nakibüleşraf kaymakamlığının paylaşılması savaşıdır. Bu gücü elde etme, edi-
nilmiş gücü elde tutma savaşıdır. Hikayemiz, ilk bakışta ulemânın kendi arasındaki bir 
çekişmesi gibi gözükse de ehl-i örf adı verilen, o şehrin malî ve askerî yöneticileri ve on-

1 18. yüzyılda Osmanlı sosyal ve mali yapısındaki değişim için bk. Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi”, 
Türkiye İktisat Tarihi Semineri. Metinler/ Tartışmalar. 8-10 Haziran 1973, Ankara 1975, s. 231-296 (aynı makale için bk. 
Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay., İstanbul 2000, s. 99-152); Halil İnalcık, “Çiftliklerin Doğuşu: 
Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracıları”, Osmanlı’da Toprak ve Mülkiyeti ve Ticari Tarım, çev. Zeynep Altok, ed. Çağlar Key-
der - Faruk Tabak, İstanbul 1998, s.25; Suraiya Faroqhi, “Zeytin Diyarında Güç ve Servet: Edremit Âyânından Müridzade 
Hacı Mehmed Ağa’nın Siyasi ve Ekonomik Faaliyetleri”, Osmanlı’da Toprak ve Mülkiyeti ve Ticari Tarım, s. 82; Donald 
Quataert, Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922, çev. Ayşe Berktay, İstanbul 2002, s. 89. 

2 Ahmet Özsoy, Bir Avuç Toprak - Aynı Tas, Aynı Hamam, 18. Yüzyılda Ayntab, Neva Medya Bil. Teknolojileri / Dumat Ofset 
Matbaacılık, Ankara 2017. 

3 Ulemâdan olan Seyyid Ahmed Çelebi kendi yaptırdığı medresede müderris ve camide de imam ve hatipti. Babası Ra-
mazaniye Camii’ni yaptıran Şeyh Ramazan Efendi’dir. Ayntab mahkemesinde 1728 yılında düzenlenmiş olan vakfiyeden 
Seyyid Ahmed Çelebi’nin yaptırdığı medrese ve vakıfl arı hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Seyyid Ahmed Çelebi’nin 
babası Şeyh Ramazan Efendi ibn Hacı Osman, 1672 yılında Ayntab şehrinin Şehreküstü mahallesine bir cami inşa et-
tirmiştir. Oğlu Seyyid Ahmed Çelebi de babasının yaptırdığı bu caminin yanına Şeyh Ramazan Efendi’nin evladı için 
bir medrese yaptırmıştır. Bu medrese, 10 oda ve müderrise ait bir büyük oda, bir mutfak ve medresenin dışında bir 
mektepten meydana gelmekteydi. Seyyid Ahmed Çelebi Yaptırdığı bu medreseye tefsir, hadis ve Arapça grameri ile ilgili 
kitaplardan oluşan toplam 99 cild kitabını da vakfetmiştir. Bk. Hüseyin Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin 
Sosyal ve Ekonomik Durumu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000, 
s. 223-224.

4 Özsoy, a.g.e., s. 14.
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larla birlikte hareket eden bir ulemâ grubu ile, bir diğer ulemâ grubun arasındaki güç 
mücadelesidir. Olaylar olur, nice canlara kıyılır, nice analar ağlar, nice çocuklar yetim 
kalır. Kimi kazanır kimi kaybeder. Aradan zaman geçer ve olaylar yatışır.” 5

Özsoy’un hikayeleştirdiği olay, Ayntab mahkemesinin basılarak, Kadı/Nâib* Mustafa Efen-
di’nin öldürülmesi ve sonrasında yaşanmıştır. Bu olay sonrasında şehrin önde gelen pek çok 
ismi, kimi zanlı kimi de şahit olarak bir anda ve bir arada mahkeme kayıtlarına geçirmiştir.6 

Mahkeme baskını ve Nâib Mustafa Efendi ile bir adamının öldürüldüğü olay, 1730 yılının 
Aralık ayında gerçekleşmiştir. Bu olaydan yaklaşık beş yıl önce de mahkeme basılmış ve 
mahkemedeki nâib öldürülmek istenmişti. O zamanki mahkeme baskının nedeni, İran se-
feri için çağırılan şehirdeki yeniçerilerin bu davete icabet etmemeleri ve şehirde fitne, fesat 
çıkarmaları olarak kayıtlara geçmişti. Şehirde bu olay esnasında çıkan kargaşada nâib canını 
kurtarmış, parası ve malları ise yağmalanmış; araya voyvoda ve şehrin önde gelenlerinin 
girmesiyle olay yatıştırılmıştı.7 Ancak bu son olayda, Nâib Mustafa Efendi, önceki meslektaşı 
kadar şanslı olamamıştı. 

Nâibin öldürülme olayına, gerek tahrik gerekse fiili olarak karıştıkları ileri sürülenler arasında 
Basmacızâde (Basmacıoğlu) Şeyh Mehmed Efendi, yine bu aileden Seyyid Mehmed ve Sey-
yid Abdurrahman Efendiler, Özsoy’un çalışmasına da konu olan Ramazan Efendizâde Seyyid 
Ahmed Efendi, oğulları Seyyid Abdullah ve Seyyid Salih Efendiler, Debbağzâde Seyyid Mus-
tafa Efendi ve kardeşinin oğlu Seyyid Mehmed Efendi, Debbağzâde diğer Mustafa Efendi 
ile Ömer Beşe, İskender oğlu Mehmed Beşe, Cecelioğlu Ebubekir Beşe, Bayraktar Cin Ali, 
Kahveci Abdullah Beşe ve Attar Musa oğlu gibi şehrin önde gelen pek çok isminin karıştığı 
iddia edildi. Bu kimselerin silahlanarak bir araya gelip cemiyet oluşturdukları, mahkemeyi 
basarak nâibi öldürdükleri, mal ve eşyasını gasbettikleri ileri sürüldü. Ayrıca bu kimselerin 
kendi hallerinde olmadıkları, memlekette fitneye sebep olarak ihtilal çıkardıkları, bu halle-
rinden dolayı da kimsenin bunlardan memnun olmadıkları belirtildi.

Nâib öldürme olayına karışanlardan üçü yakalanıp, cezaları verilirken, diğerleri de firar et-
tiler. İstanbul’dan gönderilen bir fermanda, olaya karışanların her nerede bulunursa yaka-
lanmaları ve cezalarının uygulanması; şehrin iki önemli ismi Basmacızâde Mehmed Efendi 
ve Ramazanzâde Ahmed Efendi’nin “ıslâh-ı nefs” için Kıbrıs adasına ebedi olarak kalebend 
olunmaları, geri kalanların da bulundukları yerlerde “bilâ-emân” katledilerek, mallarının 
mirîye (devlete) intikal ettirilmesi, böylece memleketin sulh ve sükununun sağlanması is-
tendi. 

Nâib öldürme olayına tarafl ar iki farkı şekilde yaklaşmıştır. Bunlardan ilki, davacı konumun-
da olan Nâib Mustafa’nın oğlu Mehmed Emin’in ifadesi; diğeri de davalılar arasında adı yer 
alan ve aff edilmesi için İstanbul’a arz gönderen Basmacızâde Müftü Mehmed Efendi’nin 
oğlu Abdurrahman Efendi’nin ifadesidir. Mehmed Emin mahkemedeki ifadesinde, babası-
nın İran seferi için merkezî yönetimin şehirden mubâyaa talep ettiğini, bunun da halktan 

5 Özsoy, aynı yer.

* Ayntab kazasının mahkeme geliri, 18. yüzyılda ma'zuliyet ya da mütekaid durumda olan üst düzey ilmiye sınıfına men-
sup görevlilere arpalık olarak verilmekteydi. Arpalık sahibi bu ilmiye mensupları da yerlerine, kendilerine vekil olmak 
üzere nâibler gönderiyordu. Ayntab mahkemesinde bu dönemde görev yapan nâiblerin her biri birer kadı idi. 

6 Mahkeme baskını ve nâib öldürme olayı için bk. Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik 
Durumu, s. 122-128.

7 GŞS (Gaziantep Şer'iye Sicili), Defter No: 1790 (Eski Numarası: 77) / (sayfa) 246.
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toplanan salyâne ile tedarik edildiğini; ancak daha sonra bu mubâyaanın devlet tarafından 
vilâyetten kaldırılması üzerine, şehir halkı vermiş olduğu meblağı geri talep etmiş; babası 
da buna yanaşmayıp toplanan parayı geri vermemiştir. Bunun üzerine şehir halkı ile nâib 
arasında münakaşa meydana gelmiş; akabinde bazı kimseler mahkemeyi basıp nâibin öldü-
rülmesine ve eşyalarının yağma edilmesine kadar varan olaylara sebebiyet vermiştir.8 

Nâibin öldürülme olayı nedeniyle ifadesine başvurulan diğer bir kişi de Müftü Basmacızâde 
Mehmed Efendi’nin oğlu Abdurrahman Efendi’dir. Onun adı da bu olaya karışanlar arasında-
dır. Abdurrahman Efendi’nin ifadesine göre; cülus vak‘asında (I. Mahmud’un 2 Ekim 1730’da 
tahta çıkmasında) Ayıntab nâibi halka çok eziyet etmiş; halk da nâibe karşı hoşnutsuzluğun-
dan toplanıp yanına gitmiş ve bu esnada halktan iki kişinin ölümüne sebebiyet verilmiştir. 
Bunun üzerine halk, galeyana gelip nâibi öldürmüş ve mallarını da yağma etmiştir. Abdur-
rahman Efendi ayrıca, öldürme olayının toplum içinde katilinin bilinmediğini; ancak bazı 
garaz ve kin sahibi kimseler bu olay ulemânın tahriki sonucu oldu diyerek 18 kişinin adını 
Halep valisi Ahmed Paşa’ya vermiştir. Abdurrahman Efendi, öldürme olayı sonrası meydana 
gelen gelişmeleri, “kimimiz sürgün, kimimiz de başka cezalara maruz kaldık” şeklinde özet-
lenmiştir.9 

Nâibin oğlu Mehmed Emin’in ifadesinde olayın başlıca sebebi, halktan toplanan mubâyaa 
yani bir tür vergi anlaşmazlığı; Abdurrahman Efendi’ye göre de nâibin halka yapmış olduğu 
haksızlığın had safhaya ulaşmış olmasıdır. Sonuçta bu olay şehirdeki bazı ailelerin iç hesap-
laşmasına dönüşmüştür. 

Sonraki yıllarda Ayntab nâibi olan Mevlânâ Ahmed Reşid, şehirde meydana gelen olayları, 
kendi gözlemlerini de yansıtan bir mektupla İstanbul’a iletmiştir. Bunun üzerine 1732 yılında 
İstanbul’dan bir emr-i şerif gönderilmiştir. Burada, Nâib Ahmed Reşid Efendi’nin mektubuna 
atıfta bulunularak, Nâib Mustafa’nın öldürülme olayı farklı bir açıdan ele alınmıştır. Buna 
göre; Ayıntablılar hevâ ve heveslerine uyarak cemiyet oluşturup, şehirde fesat ve şekavet 
çıkarmışlar ve nizamın bozulmasına sebep olmuşlardır. Emr-i şerifte ayrıca, önceki yıllarda 
Halep valisi Receb Paşa’nın şehrin asayişini sağlamak için Ayntab’a geldiği ve bu esnada hal-
kın bir daha huzur bozucu hareket içerisinde olmayacaklarına dâir söz verdiklerini, aksi bir 
durum ile karşılaşıldığında 30.000 kuruş nezr yani adak sözü verdikleri hatırlatılmıştır. Fakat 
bu anlaşmaya rağmen huzursuzluğun devam ettiği; bilhassa Ayntab’da oturan Battal Ağa, 
Kethüdazâde Mehmed Ağa, Devecioğlu Yusuf ve Mehmed Ağa’nın olaylara sebebiyet ver-
dikleri ifade edilmiştir.10 Nâib Ahmed Reşid Efendi’ye göre nâibin öldürülme olayı, şehirdeki 
“ehl-i fesad ve mütegallibenin” kışkırtması sonucunda meydana gelmiştir. 

Bu arada Nâib Mustafa’nın öldürülme olayının aydınlatılması için şehirde çeşitli önlemler 
alınmıştır. Bu hususta Rakka valisi Hüseyin Paşa, Ayntab’daki yöneticilere gönderdiği bir 
emirde (buyrulduda), nâibin öldürülme sebebi aydınlanmadan şehirdeki bütün görevlilerin 
başka bir tarafa gitmemesi, eski yeniçeri serdarı Mehmed’in kalede hapsedilmesi, eski voy-
voda Mehmed’in de şehirde alıkonulması istenmiştir.11

8 GŞS, 1795 (82) / 229-230.

9 GŞS, 1800 (87) / 292-293. 

10 Halep valisi ve Ayntab nâibine gönderilen emr-i şerif, 14 Zilkade 1144/9 Mayıs 1732 tarihlidir. Bk. GŞS, 1796 (83) / 218-
219.

11 Buyruldu, 16 Cemâziyelâhir 1143/ 27 Aralık 1730 tarihlidir. Bk. GŞS, 1795 (82) / 24.
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Mahkemenin basılması sırasında, zarara uğrayanlarla, şehir halkı 1731 yılının başlarında 
Ayntab mahkemesinde bir araya gelmiş; Mehmed Emin, babasının hakkını talep etmek 
için açtığı davadan, bazı kimselerin araya girmesiyle, Şehir Kethüdası Hacı Ahmed’den al-
dığı 2.500 kuruş para karşılığında vazgeçmiştir.12 Bu para Nâib Mustafa Efendi’nin terekesi 
arasında 2.500 kuruş sulh bedeli olarak yer almıştır.13 Nâibin öldürülme olayı, Ayntablılara 
maddî olarak en az 3.940 kuruşa malolmuştur. Bu para da salyâne yolu ile şehir halkından 
tahsil edilmiştir. 

Bu olay sonrasında şehirde bozulan düzeni tesis etmek ve suçluları bulup cezalandırmak 
için Adana valisi ve Anadolu müfettişi olan Vezir Ahmed Paşa görevlendirilmiştir. Ahmed 
Paşa, olayı araştırmak üzere Temmuz 1732’te Ayntab’a gelmiş ve olaya karışanlarla, şehri 
karıştıranları yerinde tespit etmek üzere mahkeme kurmuş ve bir meclis toplamıştır.14 Mah-
kemeye çağırılan şehrin önde gelenleri ifadelerinde, Basmacızâde Seyyid Şeyh Hacı Meh-
med Efendi, Ramazan Efendizâde Seyyid Ahmed Efendi, Debbağzâde Seyyid Mustafa ve 
kardeşinin oğlu Seyyid Mehmed’in de aralarında bulunduğu kimselerin nâibin öldürülme 
olayına karıştığını ileri sürmüşlerdir.15 

Nâib öldürme olayına karıştığı ileri sürülenlerden Seyyid Efendi, Şeyh Seyyid Mustafa Efendi 
ve Seyyid Mehmed Efendi, önce Magosa kalesinde, daha sonra da Payas kalesinde, kalebend 
cezasına mahkum edilmiştir. Bu kimseler, Payas kalesinde bulundukları sırada İstanbul’a bir 
arzuhal göndermişler ve kendilerine haksızlık yapıldığını, beş aydır da sefil ve perişan halde 
olduklarını bildirmişler. Bu kimseler bundan sonra kendi hallerinde olmak şartıyla serbest 
bırakılmayı, sundukları arzuhallerinde belirtmişler ve bu talepleri Ağustos 1732’de, bir emr-i 
şerife de konu olduğu üzere kabul edilmiştir.16 

Nâib öldürme olayına karıştıkları iddia edilenlerden Basmacızâde Şeyh Seyyid Hacı Meh-
med Efendi, Ramazan Efendizâde Seyyid Ahmed Efendi, Debbağzâde Seyyid Mustafa ve 
kardeşinin oğlu Seyyid Mehmed vd. yakalanmaları yönünde çıkan emri duyduklarında firar 
etmişler.17 Olaya karıştığı iddia edilenlerden Şeyh Ramazan Efendi’nin oğlu ve Ahmet Öz-
soy’un çalışmasına konu olan Seyyid Ahmed Efendi, Ekim 1732’de İstanbul’da misafir olarak 
bulunduğu sırada vefat etmiştir.18 Bu ölüm haberinden de anlaşıldığı üzere Ahmed Efendi 
Kıbrıs’a sürgüne gönderilmemiş, ya da firar ederek bu sürgünden kendini kurtarmıştır. 

12 Mahkemede anlaşma 10 Receb 1143/19 Ocak 1731 tarihinde gerçekleşmiştir. GŞS, 1795 (82) / 229-230. 

13 GŞS, 1795 (82) / 214-215.

14 Adana valisi ve Anadolu müfettişi olan Vezir Ahmed Paşa’nın topladığı meclise; o tarihte Ayntab’da müftü olan Yeğen 
Mehmed Efendi, eski müftüler Ahmed Efendi ve Maraşlı Osman Efendi, müderrisler Tatarî Abdünnâfi Efendi, Seyyid 
Hasan Efendi, Abdurrahman Efendi bin Ali Efendi, Ali Efendi bin Şaban Efendi, Ayntab Voyvodası Hacı Mehmed Efen-
di, Dergâh-ı âlî gediklilerinden Zaim Halil Ağa, Çorbacı Hacı Yusuf Ağa, Dimos-ı Ayntab Mukâtaası emini Hacı Ahmed 
Ağa, Alaybeyi İbrahim Ağa, Seyyid Battal Ağa, Mehmed Ağa, Kethüdazâde, Serdar Abdullah Çavuş Ağa, eski Serdar 
Hacı Ömer Ağa, Şehreküstü mahallesi imamı Seyyid Mehmed Ali Çelebi ve şehrin diğer önde gelenleri katılmışlardır. 
GŞS,1797 (84) / 276-277.

15 Nâib Mustafa olayına karıştığı iddia edilenler şunlardır: Basmacızâde Şeyh Mehmed Efendi, Ramazan Efendizâde Sey-
yid Ahmed Efendi, Debbağzâde Seyyid Mustafa ve kardeşinin oğlu Seyyid Mehmed, Seyyid Ahmed Efendi’nin oğulları 
Seyyid Abdullah, Seyyid Salih, Debbağzâde diğer Mustafa, Basmacızâde Seyyid Mehmed, Seyyid Abdurrahman, Emir 
Abidin oğlu Seyyid Ali, Ömer Beşe, İskender oğlu Mehmed Beşe, Cecelioğlu Ebubekir Beşe, Bayraktar Cin Ali, attar Musa 
oğlu Hacı Ömer, kahveci Abdullah Beşe ve Arabanlıoğlu Hacı Abdullah. GŞS, 1797 (84) / 276-277.

16 GŞS, 1798 (85) / 58. Emr-i şerif, Evâsıt-ı Safer 1145/3-12 Ağustos 1732 tarihlidir.

17 GŞS, 1797 (84) / 2. Emr-i şerif, 14 Muharrem 1145 / 7 Temmuz 1732 tarihlidir.

18 GŞS, 1797 (84) / 92-93. Ahmed Efendi Cemâziyelevvel 1145 /Ekim 1732’de vefat ettti.
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Şehirde asayişin sağlanması ile ilgili çabalar ve nâibin öldürülme olayına karışanlara cezala-
rının verilmesi ile ilgili davalar uzun süre devam etti. Nitekim Mart 1733’te konu ile ilgili İs-
tanbul’dan gönderilen bir emr-i şerifte, Ayntab mahkemesinde nâib olanların gönderdikleri 
mektuplara da atıfta bulunularak, biri İstanbul’dan diğeri de Halep valisi tarafından gönde-
rilen mübaşirler vasıtasıyla gerekenin yapılması istendi. Ayntab’da yapılan muhakeme so-
nucunda, olaya karıştıkları iddia edilenler arasında yer alan Devecizâde Yusuf’un nâibin katli 
esnasında şehirde bulunmadığı ve kendi halinde olduğu; Seyyid Ebubekir’in olay sırasında 
İstanbul’da olduğu; Battal Ağa, Kethüdazâde Mehmed Ağa ve diğer Mehmed’in de bu olayla 
hiçbir alakalarının olmadığı ve bu kimselerin kendi hallerinde oldukları yönünde yapılan 
şahitlikler üzerine, bu kimselerin suçsuz olduklarına karar verildi.19 

Nâib öldürme olayına karıştığı iddia edilenler arasında Seyyid Mehmed Efendi’nin adı da 
mahkeme kayıtlarında yer almaktadır. Bu kişi ile ilgili, Ayntablıların İstanbul’a gönderdikleri 
toplu dilekçede (mahzarda), kendisine ehl-i örf ile bazı garaz sahibi kimselerin iftira ettiği 
ve bu olaya karışmadığı ifade edilmekteydi. Bunun üzerine o da İstanbul’dan gönderilen 
bir emirle, Mayıs 1733’te aff edildi.20 Bu olaya karıştığı iddia edilenler arasında eski müftü 
Basmacızâde Seyyid Şeyh Hac Mehmed Efendi’nin oğlu Seyyid Abdurrahman da bulunmak-
taydı. Onun da bir senedir başka diyarlarda olduğu ve bu olayla ilgisinin olmadığı belirtilmiş; 
Temmuz 1733’te gönderilen bir emr-i şerifl e, o da aff edilmiştir.21

Bu arada daha önce 2.500 kuruş sulh bedeli ile babasının öldürülme davasından vazgeçen 
Mehmed Emin, Kasım 1733’te İstanbul’da mahkemeye müracaat ederek, o sıralar İstanbul’da 
oturan Mehmed oğlu Seyyid Mehmed Ağa’nın, babasının öldürülme olayına karıştığını id-
dia etti. Mehmed Emin, babasının yağma edilen eşyası ile dem ve diyet (kan parası) bedeli 
karşılığında Seyyid Mehmed Ağa aleyhine 13.000 kuruşluk dava açtı ve sonunda 4.000 ku-
ruş alarak bu davadan vazgeçti.22 

Böylece olaya karışanlar arasında adı yer alan Seyyid Mehmed Ağa da, öldürülen nâibin oğ-
luna verdiği paralarla kendini bu davadan kurtardı. Nâibin öldürülme olayına karıştığı iddia 
edilen Müftü Basmacızâde Seyyid Şeyh Hacı Mehmed Efendi’nin oğlu Abdurrahman Efendi 
de İstanbul’a gönderdiği bir arzda, iftiraya uğradığını, bu olaylarla hiçbir alakasının olmadı-
ğını belirterek, aff edilmesini talep etti. Bu talep üzerine İstanbul’dan gönderilen emr-i şerifte 
ve Rakka valisi Ahmed Paşa tarafından Ağustos 1734’te gönderilen buyrulduda, Abdurrah-
man Efendi’nin şehre dönmesi ve kendisine dokunulmaması istendi.23 Böylece Abdurrah-
man Efendi şehre geri dönerken, bu olayla ilgisinin olmadığı resmi makamlarca da kabul 
edilmiş oldu. 

Aralık 1730’da meydana gelen Nâib Mustafa Efendi’nin öldürülme olayı ve akabinde bir sü-
reç halinde yaşanan olaylar, davalar, mahkemeler, firarlar, sürgünler, sulh anlaşmaları, ölüm 
vak'aları, aff edilme emirleri, arzlar, mahzarlar, buyruldular, emr-i şerifl er; Ağustos 1734’e 
kadar sürdü. Yaklaşık üç buçuk yıl Ayntablılar, Nâib’in öldürülme olayı ile yatıp kalktı. Ola-
ya karıştığı ileri sürülenler kendilerine iftira edildiğini söylerlerken, daha sonra bu kimseler 
-kendi eceli ile ölenlerin dışında- hepsi teker teker aff edilmiş ve evlerine geri döndüler. Bu 

19 GŞS, 1798 (85) / 69 -70.

20 Emr-i şerif, Evâil-i Zilhicce 1145 / 15-24 Mayıs 1733 tarihlidir. GŞS, 1798 (85) / 58-59.

21 Emr-i şerif, Evâhir-i Muharrem 1146/ 4-13 Temmuz 1733 tarihlidir. GŞS, 1798 (85) / 66.

22 GŞS, 1798 (85) / 251 - 250. Mehmed Emin’in mahkemeye müracaat tarihi 6 Cemâziyelâhir 1146/14 Kasım 1733’dır. 

23 GŞS, 1800 (87) / 292-293. Buyruldu, 25 Rebiülevvel 1147 / 25 Ağustos 1734 tarihlidir. 
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olayla ilgili sadece üç kişi cezaya maruz kaldı. Naib’in öldürülme olayı şehirde içten içe var 
olan çekişmeyi, çatışmayı, nüfuz mücadelesini ve ikiliği su yüzüne çıkarttı. Eldeki mevcut 
veriler değerlendirildiğinde, Ayntab’da 18. yüzyılda ehl-i örf, ulemâ çekişmesinin had safha-
da olduğu, ya da kendilerini bu iki grup arasında görenlerin sayısının haylice fazla olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Mahkemenin basılıp Nâib’in öldürülme olayının üzerinden 29 yıl; yaklaşık üç buçuk yıl süren 
davaların, ölenler dışındakilerin aff edilmesinin üzerinden de 25 yıla yakın bir süre geçmişti. 
Ayntab şehrinin önde gelen ulemâ, eşrâf ve âyânı topluca bir kere daha 1759 yılının Aralık 
ayının ortalarında mahkemede bir araya geldi. O tarihte müftü olan Seyyid Mustafa Efendi, 
eski müftüler Abdurrahman Efendi ve Seyyid Mahmud Efendi, o tarihte Ayntab’daki seyyid 
ve şerifl eri temsil makamında olan Nakîbüleşrâf Kâimmakâmı olan Behisnizâde Seyyid Ali 
Efendi, eski nakibler Şeyh Seyyid Mehmed Efendi, Abidinzâde Seyyid Ali Efendi, Mevlevîhâ-
ne Tekkesi Şeyhi Seyyid Feyzullah Çelebi, Battal Ağa, Nakibzâde Hacı İsmail Ağa, Kama-
lakzâde Seyyid Ali Ağa ve Behisnizâde Seyyid Mustafa Çelebi’nin de aralarında olduğu “rü-
esâ-yı şürefâ” olarak tanımlanan şehrin önde gelen zevâtı, şehirlerinin asayiş ve güvenliğini 
teminat altına alacak bir anlaşmayı mahkeme siciline kaydettirdiler.24 Bu kimseler, şehirde 
herhangi bir suçtan dolayı kadı tarafından mahkemeye çağrılan kimselere destek çıkmaya-
caklarına, bu tür kimselerin alacakları cezaları engellemeyeceklerine, suçluları korumaya-
caklarına, gece ve gündüz asayişi bozucu hareket içinde olanlara karşı hep birlikte hareket 
edeceklerine dair söz verdiler ve ortaya çıkacak zararın tazmini noktasında birbirlerine kefil 
oldular.25 Bu anlaşmaya imza atan, kefalet sistemi içinde yer alan kimselere bakıldığında, 
nerdeyse şehrin önde gelen seçkin ailelerinin tamamından bir temsilci bulunmaktadır. Bu 
taahhüt ile şehrin asayiş ve güvenliği, sadece devleti temsil eden ehl-i örfe bırakılmamış, 
sorumluluk bütün şehre yayılmıştır. 

Şehrin Önde Gelen Bazı Aileleri

a. Battalzadeler/Battaloğulları

18. yüzyılda Ayntab şehrinde öne çıkan aileler arasında Battalzâdeler ayrı bir yere sahiptir. 
Çünkü bu aileden genç yaşta bir vali çıkmıştır. İncelenen dönemde Battalzâdelerden karşı-
mıza çıkan ilk kişi –muhtemelen bu aileye adını veren- Battal Mehmed Ağa’dır. 1738 yılında 
Rakka valisinden Ayntab’daki yöneticilere gönderilen buyrulduda, Battal Mehmed Ağa’ya 
“âyân” diye hitap edilmesini; bir önceki yılda yine bu şahsın Maraş valisi Süleyman Paşa’nın 

24 Mahkemede isimleri kayıt altına alınan Ayntablılar şunlardır: Me’zûn-ı bi’l-iftâ olan Seyyid Mustafa Efendi, Müfti-yi sâbık 
Abdurrahman Efendi, Müfti-yi sâbık Seyyid Mahmud Efendi, Seyyid Efendi, hâlen Nakîb Behisnizâde Seyyid Ali Efendi, 
Nakib-i sâbık Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, Nakib-i sâbık Seyyid Ali Efendi Abidinzâde, Tekye Şeyhi Seyyid Feyzullah 
Çelebi, Battal Ağa, Nakibzâde el-Hac İsmail Ağa, Kamalakzâde Seyyid Ali Ağa, Behisnizâde Seyyid Mustafa Çelebi, Kürd 
Seyyid Hacı Mustafa Efendi, Nahnizâde Seyyid Ömer Efendi, Üzümcülizâde Hâfız ? Efendi, Ahi Seyyid Mehmed Çelebi, 
Dikicibaşı Seyyid İbrahim Çelebi, Aydın oğlu Seyyid Hasan Çelebi, Kalaycızâde Seyyid Mehmed Çelebi, Hacı Arabzâde 
Seyyid Hacı Hasan, Kırık Mahmud oğlu Seyyid Mehmed Ağa, Evali oğlu Seyyid Ömer Çelebi, Seyyid Mehmed Hakimoğ-
lu, Sırçacı oğlu, Binmarcı oğlu Seyyid Mehmed, Küçük Osman oğlu Osman Çelebi, Ganem oğlu Hacı Seyyid Ahmed. GSŞ, 
1831 (118) / 306.

25 Ayntab mahkemesinde kayda geçen ahd u misak ile ilgili sicilde şu bilgi yer almaktadır: “Ba'de’l-yevm müdde'îsi olub 
tarâf-ı şer'den ihzârı iktizâ idenlerin ihzârlarında kat'â serkeşlik olunmayub şer'ân ta'zîr ve te’dîb ve tahsîl-i hukûka kat'â 
tesâmuh ve tekâsül ve bağıyyet olunmayub ve fî mâ ba'd leylen ve nehâren cem'iyyet olunmayub ider olurlar ise men' 
ve def' ve te’dîb olunmalarına cümlemiz yekdil ve yekcihet sa'y u ihtimâm itmege her birimiz mutazammın ve müte'ah-
hid ve mütekeff iller deyu bi’l-cümle rüesâ-yı sâdât ahd u mîsâk idüb ve bâlâda mestûr olan ulemâ-i kirâm ve a'yân ve 
eşrâf-ı zevi’l-ihtirâm hazerâtları dahi rüesâ-yı şurefâdan bâlâda mestrü’l-esâmî olanlar ahdleri üzere mutazammın ve 
mütekeff il oldukları işbu mahalle tescil olundu 25 Rebîülâhir 1173 (16 Aralık 1759)”. Bk. GSŞ, 1831 (118) / 306.
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kethüdası ve daha sonraki yıllarda da Kilis voyvodası olmasını burada zikredebiliriz.26 

İncelenen dönemde bu aileden üç kuşak Ayntab’da önemli görevler üstlenmiştir. Aileye 
adını veren Battal Seyyid Hacı Mehmed Ağa’nın halk arasındaki meşhur adı Battal Ağa idi. 
Battalzâde lakabı ise daha çok onun evladını ve soyundan gelenleri tanımlamak için kulla-
nılmıştır. 

Ailenin Battal Ağa ile yükselişe başlayan gücü ve konumu, torunu Nuri Mehmed Paşa’nın 
dramatik bir şekilde 1791 yılında, henüz 28-29 yaşında idamı yeni bir evreye girdi. Burada 
dönemin kaynaklarına yansıdığı kadarıyla bu ailenin 60-65 yıllık tarihini, şehrin tarihinden 
ayrı düşünmek neredeyse imkânsız gibidir. 

Battal Seyyid Hacı Mehmed Ağa’nın babası Seyyid Mehmed Ağa’dır. Doğum tarihi hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, ölüm tarihinin Haziran 1765 olduğu, gerek tereke 
kaydında, gerekse mütevellisi olduğu Sacır nehrine ait para vakfının muhasebe defterinde 
yer almaktadır. 

b. Nuri Mehmed Paşa

Nuri Mehmed veya diğer bir yaygın kullanılışı ile Mehmed Nuri, Battal Ağazâde Seyyid Hacı 
Mehmed Ağa’nın oğludur. Ailenin Ayntab ve çevresinde siyasi ve malî alanda söz sahibi olan 
üçüncü kuşağına mensuptur. Yaşadığı kısa hayata rağmen kendisinin şöhreti, ailenin diğer 
fertlerini gölgede bırakmıştır. Battal Ağa’nın torunu olan Nuri Mehmed Ağa’ya Osmanlı kay-
naklarında “Ayıntab Âyânı” da denilmektedir. Nuri Mehmed’in paşa rütbesinde, 1206/1791 
yılında 28 yaşında idam edildiği göz önüne alınırsa, doğum tarihinin 1763 olduğu anlaşıl-
maktadır. 20 yaşına geldiğinde ilim tahsilini tamamlamış, “rüşd ve zekasıyla” bölgesinde şöh-
ret kazanmıştır.27 

Nuri Mehmed, yirmili yaşlarının başında iken kendi adı ile anılan bir cami ve 7 odası bulunan 
bir medrese yaptırdı. Caminin yapılış tarihi muhtemelen 1785 yılı ya da biraz öncesidir. Nuri 
Mehmed bu cami ve medrese için 28 Mayıs 1787 tarihinde bir de vakıf tescil ettirdi. Önce 
“ağa”, sonra “paşa” unvanları ile adını tarihe yazdıran Nuri Mehmed, 1781-1782’de sancak-
beyi, 1784-1785’te beylerbeyi (mîr-i mîran) oldu ve Ayntab Sancabeyi Mukâtaası’na da ma-
likâne olarak tasarruf etti. Şehirde yaşanan çeşitli olayların sonrasında Nuri Mehmed Paşa ve 
çevresindekiler 1791 yılında idam edildiler. Nuri Mehmed Paşa’nın idam edildiğinde henüz 
28 yaşında olduğu, çeşitli rivayetlere konu oldu. Devlet tarafından bir asî, halk tarafından 
da bir kahraman olarak anılan Nuri Mehmed Paşa, Ayntab şehrinin idarî, siyasi ve kültürel 
hayatına yaşadığı dönemde damgasını vurdu.

Nuri Mehmed Paşa’nın ölümünden sonra bütün serveti ve malları devlet tarafından mü-
sadere edildi. Paşa’nın iki ayrı terekede yer alan servetinin toplamı 16.450 kuruştur. Tereke 
defterlerinde, 150 kuruş değerinde 291,5 kıyye (okka/1 okka 1.282 gr.) kurşun; 220 kuruş 
değerinde 110 kıyye barut, büyük ve küçük olmak üzere 12 adet top da bulunmaktaydı.

26 Daha sonraki yıllarda Battal Ağa için; “âyândan”, “belde-i mezbûre âyânından”, “âyân-ı memleket”, “Ayıntab Âyânı” gibi 
unvanlar da kullanılmıştır. Battalzâdeler için bk. Hüseyin Çınar, “18. Yüzyılda Ayıntab’da Bir Yerel Gücün Yükselişi ve Dü-
şüşü: Battalzâdeler (Battaloğulları)”, XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 9-13 Eylül 2002), Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, 
I. Kısım, TTK Yayınları, Ankara 2006, s. 431-452.

27 Nuri Mehmed Paşa için bk. Çınar, “18. Yüzyılda Ayıntab’da Bir Yerel Gücün Yükselişi ve Düşüşü: Battalzâdeler (Battaloğul-
ları)”, s.49-52.
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18. yüzyılda Ayntab şehrinde Battal Seyyid Hacı Mehmed Ağa ile başlayan, oğullarından 
Seyyid Hacı Mehmed Ağa ve Seyyid Mehmed Sadık Ağa’nın öldürülmeleri, torun Nuri Meh-
med Paşa’nın da idamı ile sonuçlanan süreç, 18. yüzyılında Osmanlı Devleti’nin pek çok şeh-
rinde ve kasabasında âyân ailelerinin karşılaştığı yükselişe ve düşüşe bir örnektir. Devlet bu 
dönemde, önce âyân ailelerinin bölgesel nüfuzundan yararlanmış; daha sonra da merkezî 
yönetim anlayışına ters düştüğü için bu aileleri devreden çıkarmıştır. 

c. Devecizâdeler/Devecioğulları

18. yüzyıl Ayntab’ında öne çıkan ailelerden biri de Devecizadeler/Devecioğullarıdır. Bu ai-
leden Mustafa, Mehmed ve Yusuf, 18. yüzyılın başlarında, geliri sancakbeyine tahsis edilen 
“Ayntab Sancakbeyi Mukataası/Mukâtaa-i Mîrlivâ-i Ayntab”ın ortak mutasarrıfıdırlar. Bu 
görev onları aynı zamanda sancağın en üst yöneticisi yapmıştı. 17. yüzyılın sonlarında uy-
gulamaya konulan “malikâne sistemi”, Ayntab Sancakbeyi Mukataası’nda da uygulanmaya 
konulmuştu. Daha önceki senelerde 1.800 kuruş geliri olan Ayntab sancağı gelirine, 4.251 
kuruş zam yapılarak 6.060,5 kuruşa yükseltilmiş ve hâslıktan çıkartılarak 3.939,5 kuruş malı 
olan Menbiç Revândan Mukâtaası ile birleştirilerek 10.000 kuruş malı olan bir malikâneye 
dönüştürülmüştü. Bu iki mukataa, 20 Ocak 1705 tarihinde “berât-ı hümâyûn” ile, 6.000 kuruş 
muaccele (ön ödeme) veren Devecizâde Mehmed oğlu Mustafa ve kardeşleri Yusuf ve Meh-
med’e malikâne olarak verilmiş; bu kimseler aynı zamanda ortak olarak Ayntab sancağının 
da yöneticileri olmuşlardı. 

Burada ismi geçen Devecizâdelerden Yusuf, aynı zamanda yeniçeri zümresinden olup, Ay-
ntab’da yeniçeri serdarlığı da yapmıştır. 1707 yılında Devecizâdelerden Mehmed ve Yusuf, 
üzerlerindeki hisseyi Maraşlı Ahmed ve kardeşi Veli’ye devredip, malikâne mutasarrıfl ığını 
da bırakmışlar; bu aileden sadece Mustafa daha birkaç yıl malikâne mutasarrıfl ığına devam 
etmiştir.28

d. Devecizâde Yusuf Ağa 

18. yüzyılda Ayntab’da görev yapan yeniçeri serdarları içerisinde belki de en çok dikkati çe-
keni ve nüfuz sahibi olanı Dergâh-ı âlî yeniçeri çorbacılarından Devecizâde Yusuf Ağa’dır. 
Yeniçeri serdarı iken hakkındaki çeşitli şikayetler dolayısıyla mahkeme kayıtlarında adı sıkça 
geçmektedir. 1720’li yıllarda hakkında ahâlinin haksız olarak akçalarını aldığı ve mütegalli-
beden olduğu iddiaları ileri suçlanmış; bunun üzerine şehirden firar etmiş, 1723’te aff edilip, 
yeniden yeniçeri serdarı tayin edilmiştir. Nitekim 1730 yılına ait bir kayıtta, Yusuf Ağa’nın 
kendi halinde olmadığı, fitne ve fesad çıkardığı gerekçesiyle Limni Kalesi’ne kalebend (kale 
hapsi) olduğu yer almaktadır. Yusuf Ağa Divân-ı hümâyûna gönderdiği bir arzuhalde, kendi-
sine karşı bazı garaz sahibi kimselerin böyle bir iddiada bulunduklarını ileri sürerek aff edil-
mesini istemiş; bunun üzerine Limni Kalesi dizdârına gönderilen emr-i şerifte; Yeniçeri Ağası 
Mehmed Ağa’nın da Yusuf Ağa’nın nefsini ıslah ettiğini bildirmesi ve Ayntab ahalisinden 
bazı kimselerin de merhamet dilekleri üzerine cezası aff edilmiştir.29 Devecizâde Yusuf Ağa 
1739 yılında İzmid kasabasında misafir olarak bulunurken vefat etmiştir.30 

28 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.79-83. Bu dönemdeki uygulamalar için 
bk. Özer Ergenç, “18. Yüzyılda Taşra Yönetiminin Mâlî Nitelikleri”, Türklük Araştırmaları Bilgisi, X (1986), s. 93

29 Hüseyin Çınar, “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab (Antep) Şehrinde Bir Güç Unsuru Olarak Yeniçeriler”, Osmanlı Döne-
minde Gaziantep Sempozyumu (22 Ekim 1999), Editör: Yusuf Küçükdağ, Gaziantep 2000, s. 108 (97-110). 

30 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.115.
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e. Dülüklüzâde/Dülüklüoğlu

18. yüzyılda Ayntab şehrinde adından sıkça söz ettiren bir aile de Dülüklüzâdelerdir. Bu ai-
lenin bu dönemdeki en önemli siması Ayntab’daki yeniçerilerin serdarlığını da yapmış olan 
11. bölükten Dergâh-ı âlî yeniçeri serdengeçti ağalarından Dülüklüzâde/Dülüklüoğlu lakabı 
ile de meşhur olan Bekir Beyzâde Hacı Ömer Ağa’dır. 1737-38 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl 
yeniçeri serdarı olarak görev yapan Bekir Beyzâde Hacı Ömer Ağa, bu dönemde bir taraftan 
edindiği siyasi ve malî imkanlarla şehirde nüfuzunu artırmış; diğer taraftan da yaptığı bazı 
uygulamalarla halkın husumetini üzerine çekmiştir. 

Bekir Beyzâde Hacı Ömer Ağa hakkında Haziran 1748’de Ayntab’daki yöneticilere gönderi-
len bir emr-i şerif, onun şehirde ulaştığı gücü açıkça ortaya koymaktadır. Burada; Hacı Ömer 
Ağa’nın yaklaşık 10 sene önce malî kudreti sebebiyle yeniçeri serdarı olduğu ve pek çok 
haramzâde eşkiyayı etrafına toplayarak, kendi adamımdır diyerek sahip çıktığı, devletin ge-
lirlerinin tahsiline engel olduğu, padişahın emirlerinin uygulanmasına mâni olduğu belirtil-
dikten sonra, onun bu işlerdeki en büyük yardımcısının da kahvehaneleri ve köşe başlarını 
tutarak gece - gündüz ahalinin mallarını gasbeden ve ırzlarına saldırıda bulunan Alemdarî 
Deli Bekir olduğu ifade edilmiştir. Bu kimseler hakkında gelen bir başka emr-i şerifte, yap-
tıkları zulüm ve eziyetin cezası olarak Ruha (Urfa) Kalesi’ne hapis olunmaları istenmiş; an-
cak Hacı Ömer ve Deli Bekir hakkındaki bu emir uygulanamadığı gibi, bu kimseler beldenin 
nizamını bozmaya da devam etmişler. Bunun üzerine bir kez daha bu kişilerin cezalarının 
verilmesi ve itaatlarının sağlanması şehirdeki yöneticilerden talep edilmiştir.31 

Hacı Ömer Ağa ve yeniçerilerin şekavetleri ile ilgili şikayetler zaman zaman mahkemeye in-
tikal etmiştir. Yeniçeriler ve onların başlarında bulunan serdarları, bu dönemde taşra şehir-
lerindeki “ehl-i örf” içerisindeki en etkili zümredir. Çünkü bu zümreye mensup askerler, pek 
çok olayın ya başlatıcısı ya da sona erdiricisi konumundadır. Yeniçeriler ve onların taşrada 
mensubu oldukları aileler, bu dönemin Ayntab’ının hemen hemen her alanında etkin ko-
numdadırlar. Bunun da başlıca sebebi her alanda belirgin bir şekilde öne çıkmaya başlayan 
yerel unsurların güç kazanmasıdır. 

f. Gergerîzâdeler/Gergerîoğulları/Gergerlioğulları

Ayntab şehrinin önde gelen aileleri arasında Gergerîzâdeler de bulunmaktadır. Bu aileden 
18. yüzyılın ilk yarısında karşımıza çıkan ilk isim, Tarla-yı Cedid mahallesinde kendi adıyla da 
anılan bir cami yaptıran Gergerîzâde Halil Çavuş’dur.32 Bu ailenin diğer önemli bir ismi de 
yeniçeri ocağı mensubu olan ve 1733 yılında İran seferinde ölen Gergerîzâde Yahya oğlu 
Yusuf Ağa’dır. Aynı yılın Ağustos ayında terekesi mahkeme siciline kaydedilen Yusuf Ağa’nın; 
Mehmed, Ahmed, Yahya, Âişe ve Fâtıma adındaki çocukları vârisleri arasında yer almaktadır. 
Ancak bunlardan sadece Mehmed’in yaşı büyüktür. Diğerlerinin hisselerine düşen malları 
korumak ve onlar adına tasarruf etmek için vâsi tayin edilmiştir. Yusuf Ağa’nın terekesinde 
650 kuruş değerinde emlak ve eşyası yer almıştır. Gergerîzâde Yusuf Ağa vefat ettiğinde, bü-
yük oğlu Mehmed, 1731 yılından beri Ayntab Sancakbeyi Hassı Mukâtaası (Mirlivâ-i Ayntab 
Hâssı Mukataası)’nın yarı hissesinin malikâne mutasarrıfı ve aynı zamanda Ayntab voyvoda-
sıdır. Bu görev onu sancağın en üst yöneticilerinden biri yapmıştır. Bu idarî ve malî tasarruf, 
1750 yılına kadar devam etmiştir. Gergerîzâdeler’den bu dönemde karşımıza çıkan bir başka 

31 Çınar, “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab (Antep) Şehrinde Bir Güç Unsuru Olarak Yeniçeriler”, s. 109-110.

32 Bu cami, Karagöz ve Tarla-i Cedid adları ile de anılmaktadır.
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isim de 1742 yılında Maraş valisi Mehmed Paşa’nın hizmetinde bulunan Mustafa Ağa’dır. O 
da Tel-Bâşer nahiyesinin Kınab köyünün de içinde olduğu 20.333 akçalık zeamete tasarruf 
etmekteydi. Gergerîzâdeler, şehirdeki ehl-i örf içinde yer alan en önemli ailelerdendir.33 

g. Üzümcülüzâdeler/Üzümcülüoğulları 

Üzümcülüzâdeler 18. yüzyılda Ayntab şehrindeki önde gelen aileler arasındadır. Bu aileden 
Üzümcülüzâde Osman oğlu Hacı Ahmed Ağa, 1729-30 yılında şehrin 49 mahallesinin, hüc-
cet-i şer‘iye ile vekilleri olan mahalle temsilcileri tarafından yılda 150 kuruş ücret ile şehir 
kethüdası seçilmiştir. Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in şehir kethüdalığı, aynı ücret ile 1742 yı-
lının sonuna kadar devam etmiştir.34 Hacı Ahmed bu görevi esnasında Ayntab şehrini devlet 
nazarında temsil etmiş; şehre gelen giden devlet görevlilerine yapılan harcamalar, bunların 
halktan tahsili, vergi tahsilinde kadıya yardımcı olma gibi hizmetleri yerine getirmiştir. Şehir 
kethüdası olarak devlet ile halk arasındaki irtibatı sağlamıştır. 

Üzümcülüzâde Hacı Ahmed 1742 yılında görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk yapma ge-
rekçesiyle şehir kethüdalığından azledildi. Konu ile ilgili Ayntab sancağının bağlı olduğu 
Maraş’ın valisi Mehmed Paşa, Ayıntab nâibi ve voyvodası ile şehrin önde gelenlerine bir 
buyruldu gönderdi. Bu buyrulduda, 5-10 senedir şehrin kethüdalığını ve ahalinin vekilliğini 
üzerinde bulunduran Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in şehir adına topladığı paralardan 400-
500 kese (20.000-25.000) akçayı ve çarşı esnafından aldığı çok miktardaki malı zimmetine 
geçirdiği belirtildikten sonra; bu kimsenin muhasebesinin mahkemede görülmesi ve fuka-
radan haksız olarak aldıklarının tahsili için hapsedilmesi istendi. Maraş valisinin bu emrine 
rağmen, voyvodanın ihmali ve bazı kimselerin de yardımıyla Üzümcülüzâde Hacı Ahmed 
şehirden kaçtı. Bunun üzerine Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in oğlu Mehmed ve bu kişiye ke-
fil olanlar Maraş’a çağırılırken; aynı zamanda Maraş valisi de Ayntab voyvodası Gergerîzade 
Hacı Mehmed Ağa’yı, bu kişinin kaçmasına göz yumduğu gerekçesiyle tenkit edilip, töhmet 
altında kaldığını bildirdi. 

Ayntab’dan kaçan Üzümcülüzâde Hacı Ahmed 1743 yılının başında Kayseri tarafında 
yakalandığı ve kalebend edildiği Maraş valisi Seyyid Süleyman Paşa tarafından bir buyruldu 
ile Ayıntab’a bildirildi. Maraş valisi bu emrinde ayrıca, Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in 
bütün mal ve emlâkının defterinin, alacaklıların defterleriyle beraber Maraş’a getirilmesini 
istedi. Ayrıca alacaklıların mahkemede tayin edeceği birkaç vekilin de davayı takip etmek 
üzere Maraş’a gelmesi istendi.35 Üzümcülüzâde Hacı Ahmed İstanbul’da misafir olarak 
bulunduğu esnada vefat etmiş, bu durum 24 Kasım 1743 tarihli tereke kaydında da açıkça 
belirtilmiştir. Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in terekesinde yer alan mal ve emlâkının toplam 
tutarı 18.624 kuruştur. Bu terekenin içerisinde çeşitli kimselerde ve Nurvana köyü ortası 
gibi tüzel kişiliklerin üzerinde 8.158 kuruş der zimmet olarak kaydedilen borç alacağı 
bulunmaktadır.36 Bu meblağ Hacı Ahmed’in terekesinin yarıya yakınını teşkil etmektedir. Bu 
da bize Hacı Ahmed’in, eğer bu paraları karz-ı hasen yani karşılıksız olarak borç vermediyse, 

33 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.114.

34 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.107-109.

35 GŞS, 1811 (98) / 299-297.

36 Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in terekesi arasında yer alan gayrimenkullerden bir kısmı şunlardır: Yazıcık Hamamı’nın 
1/4’ü, Küçük Pazar’da 590 kuruş kıymetinde bakkal, berber, boyacı, hadravat ve attar dükkânı olmak üzere toplam 9 
dükkân, Helvacı Pazarı’nda 325 kuruş kıymetinde dolap, Tuff af, Çağdağan, Babilge, Batalhöyük, Keret, Kilisecik, Gülli, 
Humanez, Suboğazı ve diğer bazı köylerde içerisinde çeşitli meyve ağaçları bulunan bahçeleriyle, bağları ve tarlalarıdır. 
Bk.GŞS,1813 (100)/102-99.
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kredi dağıtan bir kimse olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda elimizde daha fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in bu servetle, şehrin hatırı sayılı zenginleri 
arasında olduğunu söylemek mümkündür.37 

Üzümcülüzâde Hacı Ahmed’in oğlu Mehmed Ağa, bu ailenin bu dönemde öne çıkan bir 
başka ismidir. O, Ayntab sancağının öşür vergilerinin tahsili için oluşturulan Hâshâ-i Dimos-ı 
Ayıntab ve Tevâbii Mukâtaası’nın 1738-1742 yılları arasında yarı hissesinin, 1742-1748 yılları 
arasında da tamamının malikâne mutasarrıfıdır. O, babasının ölümünden kısa bir süre son-
ra, 1743 yılında, Ayntab Sancakbeyi Hassı Mukâtaası’nın malikâne mutasarrıfl arından Receb 
Paşazâde Ahmed Paşa’nın yarı hissesinin de mültezimi olmuştur.38 İdarî ve malî alanlardaki 
bu görevler ve ilişkiler ağı Üzümcülüzâdeler’in şehirdeki nüfuzunu gözler önüne sermekte-
dir. 

Üzümcülüzâde Mehmed Ağa 1747 yılında, malikâne olarak tasarrufunda olan mukâtaaya ait 
yıllık ödemesinden 700 kuruşu ve üç yıllık Maraş eyaleti cebelü bedeliyyesi ile ilgili hesabının 
görülmesi için İstanbul’a çağrılmıştır. 23 Kasım 1748 tarihinde İstanbul’dan Ayntab nâibine 
gönderilen bir emirde, Üzümcülüzâde Mehmed Ağa’nın İstanbul’da öldüğü ve uhdesinde 
1748 yılına ait mukâtaa malından 4.500 kuruşun kaldığı bildirilmiştir. Üzümcülüzâde Meh-
med Ağa’nın üzerindeki diğer bir malikâne de Mervana Mukâtaası’dır. Buraya ait aynı yılın 
mukâtaa borcu da 750 kuruştur. Üzümcülüzâde Mehmed, ölmeden önce İstanbul’da bulun-
duğu sırada, Ayntab’ın Kürkcüyan mahallesindeki hâriciyye ve dâhiliyye olarak tanımlanan 
evini, o zamana kadar şehirde pek görülmeyen yüksek bir fiyata, 1.800 kuruşa Nakibzâde 
Hacı İsmail’e satmıştır. Üzümcülüzâde Mehmed vârislerine 2.046 kuruş değerinde çeşitli 
eşya, tarla ve bağ ile, der zimmet olarak kaydedilen bazı kişilerdeki 1.400 kuruş borç alacağı 
ve mukataa malından da 1.275 kuruş olmak üzere 4.720 kuruşa yakın bir servet bırakmıştır.39 
Bunun da ancak 3.003 kuruşu tahsil edilebilmiş; bu meblağ da devlete olan borçları karşılı-
ğında hazineye devredilmiştir.40 

h. Basmacızâdeler/Basmacıoğulları 

Basmacızâdeler Ayntab şehrindeki ulemâ kökenli ailelerdendir. Bu ailenin 18. yüzyılın ilk 
yarısındaki en etkin şahsiyeti Müftü Hacı Mehmed Efendi’dir. O dönemin belgelerinde, 
âyânlık iddiasında bulunan, müftü, nakîbüleşrâf kâimmâkamı (kaymakamı), vâiz, şeyh, hacı 
gibi görev ve unvanlarla yer almıştır. Basmacızâde Müftü Seyyid Şeyh Hacı Mehmed Efendi, 
1712 yılında şehrin en büyük camilerinden olan Alaybeyi Camii’ni yeniden yaptırmıştır.41 
O, aynı zamanda bu caminin şeyhliğini ve şehirde bayram namazlarının topluca kılındığı 
Musallâ’nın da vaizliğini hasbî / fahrî olarak yürütmekteydi.42 1733 yılında vefat edene kadar 
üzerinde bulunan Alaybeyi Camii şeyhliği, bu tarihten itibaren oğlu Seyyid Abdurrahman 

37 Üzümcülüzâde Hacı Ahmed ile ilgili iddialar için bk. Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik 
Durumu, s.107-108.

38 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.105.

39 GŞS, 1819 (106) / 271-269.

40 Üzümcülüzâde Mehmed Ağa için ayrıca bk. Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Duru-
mu, s.268-269.

41 GŞS, 1773 (61) /294.

42 Basmacızâde Mehmed Efendi’nin ölümünden sonra şeyhlik ve vâizlik göevleri, Safer 1146/ Temmuz 1733’te oğlu Mev-
lânâ es-Seyyid Abdurrahman Efendi’ye geçmiştir. Bk. GŞS, 88 / 306.
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Efendi’ye geçmiştir.43 Basmacızâde Seyyid Hacı Mehmed Efendi, 1731 yılında Ayıntab’da 
nakîbüleşrâf kâimmakamlığı görevinde de bulunmuştur.44

Basmacızâde Müftü Seyyid Hacı Mehmed Efendi hakkında zaman zaman çeşitli şikayetler 
mahkemeye intikal etmiştir. İncelenen dönemdeki şikayetlerden ilki 1709 yılında gerçekleş-
ti. Basmacızâde Mehmed Efendi, yanındaki birkaç kişiyle beraber vilâyet âyânlığı iddiasıyla, 
şehre kethüda ve iş erleri tayin etmişlerdi. Bunun sonucunda gelişen olaylar üzerine, Müftü 
Mehmed Efendi’nin şehir dışında ikâmeti; İstanbul’a gitmemesi ve davalarının da kazasker 
huzurunda görülmesi istendi. Bu gelişmeler üzerine Maraş Valisi Halil Paşa, eski Müftü Meh-
med Efendi’nin de aralarında bulunduğu kimselerin, Ayıntab dışında ikâmeti için sürgün 
emrini şehre gönderdi. Mehmed Efendi de hakkında verilen bu cezaya itiraz edip, şikâyet 
konusu olan durumun gerçek olmadığını İstanbul’a bir arzla bildirdi. Bu itiraz kabul gördü 
ve başkalarının işine karışmamak ve kendi halinde olmak şartıyla memleketinde kalmasına 
izin verildi.45

Basmacızâde Mehmed Efendi hakkındaki şikayetler, yaklaşık beş sene sonra yeniden gün-
deme geldi. 1714 yılında gerçekleşen bu şikâyette, Mehmed Efendi’nin kendi halinde olma-
dığı; yeniçerilerden bazı kimselerle şehirde fesat çıkardığı; zaman zaman İstanbul’a gittiği ve 
orada kaldığı zaman içerisinde vilayetten bazılarının aleyhinde arz ve mahzarlar yazdırdığı 
yönünde iddialar yer almaktaydı. Bu şikâyet üzerine Mehmed Efendi’nin İstanbul’a geldi-
ğinde hemen geri dönmesi ve Ayntab’dan başka bir diyara sürgün edilmesi İstanbul’dan 
gönderilen bir emr-i şerife konu oldu. Bu sürgün emri üzerine, Basmacızâde Mehmed Efen-
di de kendi halinde yaşadığını ve fetva işlerine karışmadığını ifade eden itirazını İstanbul’a 
gönderdi ve yeniden aff edilmesini sağladı.46

 Basmacızâde Mehmed Efendi’nin aff edilmesi, muhalifl erinin şikayetlerinin daha da artma-
sına sebep oldu. Bu kez hakkında, eskisinden daha fazla şehirde huzuru bozduğu; haftada 
iki gün sabah namazından sonra Alaybeyi Camii’nde birkaç yüz kadını toplayarak kürsüye 
çıkıp kendisine muhalefet eden ulemâ ve âyânı kötüleyip, tahkir ettiği; mâl-ı mîrînin tahsili-
ne engel olduğu gibi iddialara yer verilmişti. Basmacızâde Mehmed Efendi hakkındaki şika-
yetler bunlarla sınırlı kalmamış; onun kazanın eski nâibi Kürt Mahmud’u da yanına alarak, bu 
kimsenin haksız azledildiğini ileri sürdüğü ve etrafına topladığı birkaç yüzü aşkın kadın ve 
erkekle beraber mahkeme kapısına gelerek yeni nâibi yerinden kaldırıp, eski nâibin yeniden 
göreve getirilmesini istediği ileri sürülmüştü. Şehirde şikâyet konu olan kargaşa yaşanırken 
mahkeme yedi gün tatil olmuş ve davalara da bakılmamıştı. Bu olayların cereyan ettiği tarih-
te Ayntab müftüsü olan İvaz Efendi ve bazı ulemânın kapıları taşlanmış; bütün bunların mü-
sebbibi ve önderi olarak da Basmacızâde Mehmed Efendi gösterilmişti. Bu şikayetler üzerine 
Ayntab şehrine eski müftü Basmacızâde Mehmed Efendi’nin yeniden Ayntab dışına sürgün 
edilmesi yönünde bir emr-i şerif gönderildi.47 

Basmacızâde Mehmed Efendi hakkındaki bu sürgün emri, hemen karşı tepkiyi doğurmuş; 
bu kez şehirden bir grup ulemâ, âyân ve eşrâf İstanbul’a bir mektup göndererek, daha önce 
müftüleri olan bu kimsenin ders vermekle meşgul olduğunu ve aynı zamanda cemaata 

43 GŞS, 1802 (89) / 306

44 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.144.

45 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.145.

46 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.145.

47 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.145-146; GŞS, 1777 (65) / 235.
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vaaz ve nasihatta bulunduğunu, kendi halinde yaşadığını, hakkında söylenenlerin de iftira 
olduğunu belirtmişler. Bu ifadeler üzerine Basmacızâde Mehmed Efendi hakkında verilen 
sürgün emri, aynı yılın sonunda kaldırılmıştır.48 1714 yılında Ayıntab’da meydana gelen bir 
dizi olay, Basmacızâde Mehmed Efendi ve muhalifl eri arasında şehri kasıp kavuran bir mü-
cadeleye dönüşmüştür. Bu mücadeleyi sonunda, Basmacızâde Mehmed Efendi kazanmıştır. 
Burada dikkati çeken bir husus, daha önce rüşvet ve benzeri iddialarla müftülük görevinden 
alınan, hatta sürgün dahi edilen İvaz Efendi’nin, yeniden müftü olması ve selefi olan eski 
müftü Basmacızâde Mehmed Efendi ile mücadele içine girmesidir. Bu olaylar, aynı zamanda 
şehirdeki ulemâ arasındaki çekişmeyi de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Yukarıda da değinildiği üzere Aralık 1730’da cerayan eden mahkeme basma ve nâib öldür-
me olayına karıştığı iddia edilen kimseler arasında Basmacızâde Seyyid Şeyh Hacı Mehmed 
Efendi ve oğlu Abdurrahman Efendi de yer almıştı. Bu olay sonrasında Mehmed Efendi ıs-
lâh-ı nefs için Kıbrıs adasında ebedi olarak kalebend cezasına mahkûm edildi. Olaya karış-
tığı iddia edilen Seyyid Abdurrahman Efendi, olay zamanında başka diyarlarda olduğunu 
ve olayla ilgisinin bulunmadığını belirtmesi üzerine Temmuz 1733’te gönderilen bir emr-i 
şerifl e aff edildi.49

Basmacızâde ailesinden müftülük de yapan bir başka kişi Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Efen-
di’nin oğlu Seyyid Hacı Ömer Efendi’dir. Seyyid Hacı Ömer Efendi kendi oturduğu Çukur 
mahallesinde 10 odası bulunan bir medrese yaptırmış ve bu medrese için 1728 yılının son-
larına doğru, mütevelli tayin ettiği oğlu Seyyid Mehmed Çelebi’nin huzurunda bir vakfiye 
düzenletmiştir. Bu medrese daha sonraları bânisi Basmacızâde Seyyid Hacı Ömer Efendi’nin 
adıyla anılmıştır.50 

Basmacızâde ailesinin bu dönemdeki bir başka temsilcisi, dedesi ile aynı ismi taşıyan Seyyid 
Hacı Ömer Efendi’nin oğlu Seyyid Mehmed Efendi’dir. O, yukarıda da belirtildiği üzere baba-
sının kurduğu vakfın mütevelliliği dışında, 1746 yılında Ayntab kazasının niyâbetine arpalık 
olarak tasarruf eden Boluvîzâde Mehmed Emin Efendi’nin arzı ile Ayntab mahkemesine 8. 
kâtip tayin edildi.51 

Basmacızâdeler, Ayntab şehrinde ulemâ kökenli ailelerin önde gelenleri arasında önemli bir 
yere sahiptir. Bu aileden her kuşaktan bir müftü çıkması, nakîbüleşrâfl ık yapmaları, şehrin en 
önemli camiini yeniden yaptırıp, buradan geniş bir kitleye hitap etmeleri, medrese yaptırıp, 
şehrin ilim hayatına katkı sağlamaları bu ailenin gücünü ve nüfuzunu ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle de sık sık muhalifl erinin şikayetlerine maruz kalmışlardır. 

i. Hasırcızâdeler/Hasırcıoğulları

18. yüzyıl Ayntab’ından bahsederken Hasırcızâdelerden bahsetmemek eksilik olur. Bu aile-
den Hacı Abdullah Ağa, Handâniye Camii ile onun vakıf akarı olan Saraçhâne’yi, bir yangın 
sonrası yok olması üzerine, 1791 yılında yeniden yaptırmıştır.52 Bu aileden, 19. yüzyılda ve 
günümüze uzanan zaman diliminde şiir ve inşadaki mahareti ile isminden sıkça bahsettiren 

48 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s. 146; GŞS, 65 / 217-218.

49 Emr-i şerif, evâhir-i Muharrem 1146/ 4-13 Temmuz 1733 tarihlidir. Bk. GŞS, 85 / 66.

50 VGMA, Vakfiye Defteri, 2103, s.261-285.

51 GŞS, 1817 (104) / 262. 

52 C. Cahit Güzelbey, Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep 1984, s. 87-88.
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önemli bir edip ve şair Hacı Abdullah Ağa’nın oğlu Hasırcızâde Hâfız Mehmed Ağa (1803-
1887)’dır. Hâfız Mehmed Ağa’nın edebi eserlerden oluşan bir külliyatı vardır.53 

j. Şehrin Zengin Aileleri

18. yüzyılda Ayntab şehrinde, tereke defterlerine yansıdığı kadarıyla zenginlikleri ve bırak-
tıkları servetle bazı aileler öne çıkmakta ve dikkati çekmektedir. Bu ailelerin malî durumları-
nın iyi olması, haliyle onları şehrin itibarlı aileleri arasına dahil etmiştir. Bu ailelerden biri de 
Behisnîzâde/Behisnilioğulları olarak bilinen ailedir. Bu aileden Behisnîzâde Seyyid Ali Efendi, 
Ayntab’daki seyyidlerin idarî ve hukukî işlerinden sorumlu olan nakibüleşrâf kâimmakamlığı 
görevinde de bulunmuş; hakkındaki bir şikâyet 1746 yılında mahkeme kayıtlarına geçmiş-
tir.54 

Tereke kayıtlarına yansıdığı kadarıyla 18. yüzyılın ilk yarısında Ayntab şehrinin en zenginleri 
arasında İbn-i Şeker mahallesinden Behisnîzâde (Besnîzâde/Behisnilioğlu) Seyyid Hacı Os-
man oğlu Seyyid Mehmed Efendi’nin adı öne çıkmaktadır. 1741 yılında vefat eden Seyyid 
Mehmed Efendi’nin muhallefatı arasında 30.030 kuruş değerinde emlâk, arazi, ev eşyası, 
kitap, para ve der zimmet olarak kaydedilen borç alacağı bulunmaktadır. Seyyid Mehmed 
Efendi’nin terekesinin yaklaşık 27.000 kuruşu yani %90’ı der zimmet olarak kaydedilen borç 
alacaklarıdır.55 

Seyyid Mehmed Efendi öldüğünde, varisleri arasında eşi Hacı Kâsım kızı Ümmihâni ile tek 
çocuğu olan Şerife Emine ve ibn-i amm (amcaoğlu) olarak kaydedilen Seyyid Halil’in oğulları 
Seyyid Mehmed, Seyyid Mustafa ile diğer amcası Seyyid İbrahim’in oğlu Seyyid Yusuf’un 
adları yer almıştır. Seyyid Mehmed’in terekesinden masrafl ar çıktıktan sonra tek çocuğu 
olan kızı Şerife Emine’ye 9.950 kuruş, eşine ve amca oğullarına ise 2.487’er kuruş kıymetinde 
servet kalmıştır. Terekesinde yer aldığı üzere Seyyid Mehmed Efendi’nin belki de en fazla 
dikkati çeken yanı, 17’si aynı kişi olmak üzere toplam 554 kişiye borç vermesidir. Borçlular 
arasında; voyvoda, müftü, kale dizdârı, kethüda, câmi imamı, kuyumcu, esnaf ve köy ortaları 
gibi toplumun hemen hemen her kesiminden insan bulunmaktadır. Seyyid Mehmed Efendi 
için bu kadar geniş bir kitleden alacaklı olması dikkate alındığında, onun Ayıntab şehrinin 
kredi kaynağı, para - kredi işleri ile meşgul olan bir kimse olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
mirası içerisinde büyük miktarda gelir getirecek gayrimenkulü bulunmamakta; sadece bor-
ç-alacak ilişkisine işaret eden der zimmet kaydı yer almaktadır.

Behisnîzâde Seyyid Mehmed Efendi gibi, tereke kayıtlarına yansıdığı kadarıyla ekonomik 
durumu çok iyiler arasında yer alan bir başka kişi, Seyyid Mehmed Efendi’nin oğlu Leblebici 

53 Hasırcızâde’nin değişik nazım şekilleriyle yazılmış olan manzumeleri ile bazı nesirlerlerini ihtiva eden Külliyât’ında top-
lam olarak 23 fıkra, 45 mensur mektup, 8 manzum mektup, 34 kaside, 39 gazel, 3 mersiye, 14 tahmis, 195 tarih, 5 müşaa-
re, 20 hicviyye ve 25 müteferrik manzume mevcuttur. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=-
detay&detay=309/12.10.2017.

54 Aralarında seyyidlerin de bulunduğu şehirden bazı kimseler, Behisnizâde Seyyid Ali’nin kendi halinde olmadığını; şerîr 
ve gammaz olduğunu; kadı, nâib, voyvoda ve subaşı gibi ehl-i örfün yanına gidip fukarayı gammazladığını; tekâlifl ere ve 
il işlerine sorumlu olmadığı halde müdahale ettiğini şikayet konusu etmişler. İstanbul’dan gönderilen bir emr-i şerif, bu 
şikayetin dikkate alındığını ortaya koymaktadır. Bk. Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik 
Durumu, s.151; BOA, Maraş Ahkâm, I, s.162 / 4.

55 Bu tereke, 2 Şevval 1154/ 11 Aralık 1741 tarihinde şer'iye siciline kaydedilmiştir. Behisnîzâde’nin terekesinde, borç ala-
cakları dışındaki yaklaşık 3.000 kuruşun; 1.095 kuruşu evdeki giyim-kuşam eşyaları, 1.000 kuruşu ev ve 295 kuruşu da 
bağ ve ceviz ağaçları ile 123 ayrı kalemde belirtilen yaklaşık değeri 630 kuruş olan kitabı yer almıştır. Bk. GŞS, 1810 (97) / 
34-44. Behisnîzâde Mehmed Efendi’nin terekesi için ayrıca bk. Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve 
Ekonomik Durumu, s.170-172.
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Seyyid Hacı İsmail Efendi’dir.56 1733 yılında vefat eden Leblebici Seyyid Hacı İbrahim’in tere-
kesinde yer alan serveti 30.044 kuruştur. Bunun 22.146 kuruşu çeşitli kimselerin üzerindeki 
alacakları olup, bu da servetinin yaklaşık %73’üne tekabül etmektedir. Leblebici Seyyid Hacı 
İsmail, Behisnîzâde Seyyid Mehmed’den sonra şehirdeki ikinci büyük kredi dağıtan, borç 
veren kimsedir. O, verdiği borçların dışında bağ, bahçe ve bostan gibi gayrimenkuller yö-
nünden de oldukça zengindir. Ayntab şehrinde 18. yüzyılda 1.212 kuruş değer takdir edilen 
Paşa bostanının -ki bu bostan şehirdeki en pahalı arazidir- yarı hissesi de onundur. Seyyid 
Hacı İsmail acaba bu gayrimenkulleri para ile mi satın aldı yoksa verdiği borçlar karşılığında, 
kendisine rehin olarak mı bırakıldı. Bu konuda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Şehirdeki zengin ve nüfuz sahibi olan aileler arasında Muhsinzâdeleri de zikretmek gerekir. 
Bu aileden Hacı Kâsım oğlu Hacı İsmail ile kardeşi Hacı Abdullah ortak ticaret yapmakta ve 
bu nedenle ikisinin kazançları ve servetleri bir aradadır. 1737 yılında Hacı İsmail’in vefatı ve 
ondan beş sene sonra da Hacı Abdullah’ın vefatı, o zamana kadar bir arada olan servetle-
rinin bölüşümünü gündeme getirmiştir. Muhsinzâdelerin 1742 yılında kaydedilen tereke-
sinde 24.430 kuruş servetleri yer alırken, bu meblağ iki kardeşin vârisleri arasında taksim 
edilmiştir. 24.430 kuruş olan bu servetin 17.430 kuruşu (%71’i) borç alacağıdır.57 Alacaklar 
göz önüne alındığında, Ayıntab şehrinde bıraktığı mirasa göre üçüncü en fazla borç veren 
aile Muhsinzâdelerdir. 

Muhsinzâdelerin servetlerinin oluşumunda, onların köylülerle olan ortakçılık ilişkilerinin ve 
büyük bir ihtimalle kendilerinin de yaptıkları buğday ve arpa ziraatinden elde ettikleri ge-
lirin büyük payı vardır.58 Şehirde çeşitli yerlerde dükkânları da bulunan Muhsinzâdelerin, 
köylülerle ve toprakla olan bu ilişkileri, tohum ve kredi verilerek yapılan ortakçılığı gözler 
önüne sermesi bakımından oldukça önemlidir. 

Ehl-i Cefa mahallesinden Hacı Ahmed oğlu Hacı Ömer Ağa, terekesine yansıdığı kadarıyla 
şehrin zenginleri arasında yer almaktadır. O, 1730 yılında vefat ettiğinde terekesinde yer 
alan toplam serveti 23.430 kuruştur. Bunun da 14.750 kuruşu (%63’ü) çeşitli kimselerin 
üzerindeki alacaklarıdır.59 Alacaklarının dışında, Hac Ömer Ağa’nın servetinin diğer önem-
li kısmını gayrimenkullerinden, özellikle şehirdeki dükkânlarının kira gelirlerden sağladığı 
görülmektedir. Hacı Ömer Ağa’nın yaklaşık dört yıl sonra vefat eden oğlu Seyyid Mehmed 
Efendi’nin terekesinde yer alan serveti ise 16.180 kuruştur. Bunun da 8.468 kuruşu (%52) 
çeşitli kimselerde ve bazı köy ortalarındaki alacağıdır.60

56 Cemâziyelevvel 1146/Kasım 1733 tarihinde Leblebici Seyyid Hacı İsmail’in 30.044 kuruş değerinde serveti kayıt altına 
alınmıştır. Vârisleri arasında eşi Hadice ile oğlu İsmail bulunmaktadır. GŞS, 1798 (85) / 127-122.

57 GŞS, 1811 (98) / 157-166.

58 Muhsinzâdeler, İlbeyli Helümenli’ye 105 kuruş borç ve 30 keyl buğday tohumu, Sağıroğlu Hüseyin’e 53 kuruş borç 30 
keyl buğday tohum olarak vermişlerdir. Ayrıca Zağya köyünde kuyu içindeki 350 kuruş değerindeki 100 keyl buğday ve 
120 kuruş değerindeki 60 keyl arpa, Alabaş köyünde kuyu içindeki 280 kuruş değerindeki 80 keyl buğday ile evinde ve 
kuyu içinde 800 keyle yakın buğday, onların ziraat yolu ile elde ettikleri gelirin bir kısmını teşkil etmektedir. Bk. GŞS, 1811 
(98) / 157-166.

59 Hacı Ömer Ağa’nın terekesinde alacaklarının dışında; şehrin en önemli hanlarından olan Yüzükçü Han’daki 750 kuruş 
değerindeki 10 kırat hisse ile, şehrin çeşitli yerlerinde bulunan dükkânları ile boyahane ve Arasa’daki kahvehanesi ayrıca 
dikkati çekmektedir. Bk. GŞS, 1793 (80) / 119-120.

60 Seyyid Mehmed Efendi’nin serveti arasında Ehl-i Cefa mahallesindeki Ali Paşa Hamamı’nın 1.500 kuruş olan 1/4 hissesi, 
Yüzükçü Han’daki 125 kuruş değerindeki bir kırat hissesi ile şehrin çeşitli yerlerindeki dükkânları ve şehir dışındaki tarla, 
bağ ve bahçeleri yer almaktadır. Bk. GŞS, 1796 (86) / 210-207
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Ayntab şehrinde 18. yüzyılın tereke kayıtlarına yansıdığı kadarıyla zengin olarak kabul ede-
ceğimiz kişi sayısı acaba ne kadardı. Bu konuda, yüzyılın ilk yarısına ait 437’si erkek, 176’sı ka-
dın olmak üzere 613 kişinin terekesi üzerinde yapılan incelemede 1.000-5.000 kuruş serveti 
olanlar %12,56; 5.001-10.000 kuruş arası serveti olanlar %1,46; 10.001 kuruş yukarısı serveti 
olanlar da %0,32’dir.61 Yukarıda çok zengin olarak verilen kişilerin terekelerindeki toplam 
servet tutarı 10.000 kuruşun üzerindedir. Bu kişilerin terekelerindeki servetin büyük mik-
tarı borç - alacak ilişkisine dayanmaktadır. Borç veren bu ailelerle, borçlular arasındaki ilişki, 
şehrin bu dönemdeki sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koyması bakımından oldukça 
önemlidir. 

k. Şuhûdü’l-hâl Olarak Şehrin Önde Gelenleri

Mahkemelerde şer'iye sicillerine “şuhûdü’l-hâl” olarak kaydedilen, davaların o anki işleyi-
şine şahitlik eden kimseler de incelenen döneme, şehrin ve ailelerin tarihine dair önemli 
bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayntab şer'iye sicilinde yer alan pek çok davada, 
kimi zaman uzmanlık alanı, kimi zaman olayın şahidi, kimi zaman da şehrin önde geleni 
konumunda olmaktan kaynaklanan şahitlere rastlamaktayız. Nitekim 1140/1727-28 yılında 
kavga ve hırsızlık olayları ile ilgili bir davanın mahkemede görülmesi sırasında şühûdü’l-hâl 
olarak; Müftü Yeğen Mehmed Efendi, Basmacızâde Seyyid Şeyh Hacı Mehmed Efendi, Ger-
çeğenlizâde Seyyid Hüseyin Çelebi, Gergerîzâde Yusuf Ağa, Yeniçeri Serdarı Hacı Ömer Ağa, 
Ramazan Efendizâde Seyyid Ahmed Efendi, o tarihte nakib olan Seyyid Mehmed Efendi, 
Mehmed Emin Efendi, Kethüdazâde Mehmed Ağa, Üzümcülüzâde Hacı Ahmed Ağa, Muh-
sinzâde Osman Çelebi gibi şehrin önde gelenleri hazır bulunmuşlardır.62 

1740 yılının ortalarında, Ayntab mahkemesi kendine arpalık olarak tahsis edilen eski Ana-
dolu Kazaskeri ve o tarihte Nakîbüleşrâf olan Seyyid Mahmud Efendi, Emrullah Efendi’’yi 
1741-42 yılında Ayntab’a nâib olarak göndermiştir.63 Emrullah Efendi, Ayıntab’dan ayrılma-
dan kendi mülkü olan dükkânları ve 200 kuruş parayı vakıf olarak Ammu mahallesinde Hü-
seyin Subaşı’nın yaptırdığı ve harabe haline dönmüş olan kastele ve onun altına yaptırdığı 
mektebe vakfetmiştir.64 

Nâib Emrullah Efendi’nin yukarıda belirtilen hayrat için düzenlediği vakfiyenin altına şuhû-
dü’l-hal olarak, o gününün Ayntab’ından pek çok kişinin ismi yazılmıştır. Vakfiyenin şuhû-
dü’l-hâl’i arasında; ulemâdan Kozanlızâde Abdurrahman Efendi, yine ulemâdan Halimzâde 
Hüseyin Efendi, Voyvoda Hacı Mehmed Ağa, Mevlevî Şeyhi Seyyid Mehmed Efendi, Kethü-
dâzâde Mehmed Ağa, Dülüklüzâde Hacı Ömer Ağa, Behisnîzâde Seyyid Bekir Efendi, Fe-
lekzâde Mehmed Efendi, Üzümcülüzâde Mehmed Ağa, Nakibzâde Seyyid Hacı İsmail Ağa, 
Felekzâde Osman Ağa, Nakib Seyyid Hacı Osman Ağa, Gergerîzâde Mehmed Ağa, Dadızâde 
Hacı Bekir Ağa, Attarlar Şeyhi Molla Osman, Van Kazası’nın eski kadısı Hacı Ahmed Efendi b. 
Şaban Efendi ve Müftü Yeğen Mehmed Efendi yer almıştır.65 Bu isim listesi şehrin o dönem-
deki önde gelen üst düzey insan profilini bize sunmaktadır. 

61 Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, s.168.

62 GŞS, 1792 (79) / 181-182.

63 GŞS, 1812 (99) / 88.

64 GŞS, 1811(98) / 102-105.

65 Mevlânâ Emrullah Efendi ibn Abdülaziz Efendi’nin vakfiyesi 25 Safer 1155/ 1 Mayıs 1742 tarihlidir. Bk.GŞS, 1811 (98) / 
102-105.



105

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

l. Vakıf Kurucuları

Şehirlerin tarihinde hayrat yapan ve vakıf kuran hayırseverler de önemli bir yere sahiptir. 
Dönemin Ayntab’ında Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki vakfiyelere göre 53 vakıf kuru-
cusu tespit edilmiştir. Bu vakıf kurucularından 10’u kadındır. Vakıf kuran bu kimseler, şehirle-
rinin imarına, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamışlardır. 18. yüzyılda Ayntab şehrinde 
kurulan vakıfl ardan, tespit edilebilenlerin kurucuları şunlardır: 

Ayşe Hatun bint (kızı) Mehmed Efendi, Abdulkadir Efendi bin (oğlu) Mahmud Efendi, Hâcce 
Ayni Zeliha Hatun bint Hacı Yusuf, Neccâr Mehmed bin Ahmed, Mis (Misi) Bey, Mahir Abdul-
lah Efendi, Mehmed bin Subhanverdi, Osman Ağa bin Ahmed, Ali Ağa bin Mehmed (Ayşe 
Bacı), Mustafa bin Zeynelabidin, Abdullah bin Durak, Ramazan bin Mehmed, Mustafa Efendi 
bin Osman (Mustafa Çelebi bin Osman) (Mahmutpaşa/İstanbul Mahkemesi), Ömer Ağa bin 
Ali, Ahmed Efendi bin Ramazan Efendi (Ahmed Çelebi), Zeynel bin Ahmed bin Ali Ağa, Ömer 
Efendi bin Mehmed Efendi, Mehmed bin Osman bin Hızır, Ömer Efendi bin Osman, Süley-
man bin Mehmed (Demir Bezirgan), Ali Efendi bin Abdulkadir, Emrullah Efendi bin Abdüla-
ziz Efendi (Kadı/Nâib), Hızır bin Ali (Saraçhane Vakfı), Hatice Hatun bint Halil, Ali Besbes bin 
Hüseyin bin İbrahim, Abdurrahman Efendi bin Mehmed Efendi, Mehmed Ağa bin Mehmed 
Ağa, Mustafa bin Mehmed, Mehmed Ağa, Mehmed Ağa bin Mehmed, Mehmed Ağa bin 
Mehmed Ağa, Ayşe Hatun bint Ömer Ağa, Şerife Fatma Hatun bint İsmail, Abdullah, Ayşe 
Hatun bint Mehmed Ağa, Hüseyin Efendi bin Mehmed, Yusuf bin Mehmed, Ömer Efendi 
bin Abdullah, Abdullah Efendi bin Mustafa, İbrahim Efendi bin Mehmed Efendi, Ali Efen-
di bin Ali, Abdullah bin Mustafa, Mustafa Çelebi bin Osman Çelebi, Mehmed Nuri Ağa bin 
Mehmed Ağa (Nuri Mehmed Paşa Camii, Câmi‘-i Nur), Mehmed Hataloğlu, Ömer bin Ömer, 
Fatma Hatun bint Mustafa Efendi, Abdullah Ağa bin Mehmed, Emine binti Mehmed Beşe, 
Mehmed Efendi bin Osman, Zeyneb Hatun bint Yusuf, Emine Hatun bint Ahmed, Hatem 
Paşa (?).66

Sonuç

Şehirlerin tarihini incelerken, orada oturanları göz ardı etmek mümkün değildir. İster yö-
netici, isterse halk tabakasından olsun, şehirde meydana gelen olaylardan her zaman ilk 
etkilenenler haliyle orada yaşayanlardır. Ayntab şehrinde de durum aynıdır. Ayntablı aile-
ler, şehirlerinde meydana gelen olaylardan dolaylı ya da dolaysız mutlaka etkilenmişlerdir. 
Mahkemenin basılıp kadı nâibinin öldürülmesinden sadece olayın faili ya da tertipçileri ol-
makla suçlananlar değil, adeta bütün şehir üç buçuk yıldan fazla bir süre bu olayla yatıp 
kalkmıştır. Pek çok aile bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

18. yüzyılda Ayntab şehrinde, gerek idarî, gerek malî, gerekse askerî alanlarda görev alan, 
sorumluluk üstlenen ve hizmet sunan aileleri “nev-zuhur” kimseler olarak görmemek ge-
rekir. Bu aileler, bu çalışmada incelenen dönemin öncesinde de sonrasında da varlıklarını 
sürdürmüşler, nüfuzlarını ve etkinliklerini devam ettirmişlerdir. Belki 18. yüzyılın öne çıkan 
ve bu ailelere yansıyan tarafı, merkeze ait birçok görevin, taşradaki ailelerin uhdesine “ayân”, 
“şehir kethüdası”, “yeniçeri serdarı”, “malikâneci”, “deruhdeci”, “mültezim” gibi görev ve un-
vanlarla devredilmesidir. Bu görev tevcihleri haliyle, bazı aileleri şehirde, emsallerine göre 
biraz daha öne çıkarmıştır. Battalzâdelerde olduğu gibi. Bazı ailelerin şehirde nüfuzunun art-

66 Hüseyin Çınar, “Vakıfl ar ve Bânîleri: Ayntab (Gaziantep Örneği”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir, VGM. Yay. Ankara 2013, s.155-
158,162 (147-168).
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ması, beraberinde karşı grupların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şehirde ulemâ arasında 
cereyan eden tartışmalarda bunu açıkça görmekteyiz.

Ayntab şehrinde öne çıkan ailelerin meşguliyet alanlarında bir homojenlik söz konusu de-
ğildi. Bu aileler, bir şehirde var olabilecek farklı meslek gruplarından ve sosyal statülerden 
gelmekteydi. Bunlar arasında ulemâ ve asker dışında reâyâ olarak tanımlanan ticaret, zanaat 
ve ziraat erbabı ile paralarını işleten kreditörler de bulunmaktaydı. Âyân, eşrâf ve sâdât gibi 
sosyal gruplar da şehir içinde oldukça etkin konumdaydılar. Ayntablıları bu dönemde, davalı 
ve davacı olmanın ötesinde, kimi zaman bir vakıf ve hayrat kurucusu, kimi zaman da şahit 
olarak mahkemede görmekteyiz. Bu çalışmada kendilerine yer verilmese de şehirlerin bir 
başka yüzü, mâdunları da vardı. Onların tarihleri seçkinlerin tarihinden oldukça farklıdır. 

Hiç şüphesiz ister şehrin monografisini, isterse bu şehirde yaşayan insanların biyografisini 
hazırlarken, mutlaka içe/insana bakmak, aileleri de “müttefikleri” ve “muhalifl eri” ile birlikte 
incelemek gerekir. Şehri anlamaya, insanı merkeze alarak çalışmak gerekir. Olaylar mekan-
larda meydana gelir, ama failleri hep insandır. 
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İnsanın Sığınma İhtiyacı 
“Ev ve Mabet”

Ahmet Çapçu
Doç. Dr. Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Ev, Şehir ve Mabet

Klasik siyaset düşünürlerimiz insanı, medeni bir varlık olarak kabul eder. İnsan tabiatı gereği, 
dünyaya geldiğinde yalnız yaşayamayan, maddi ve manevi ihtiyaçları sebebiyle ancak top-
luluk içinde gelişebilen bir canlıdır. Düşünen canlı olması itibarıyla insan, düşüncenin temel 
unsurları olan kavramları ve tasavvurları, içinde bulunduğu toplum vasıtasıyla öğrenir. Dil, 
kültür, inanç, gelenek gibi faktörler düşüncenin kendisinden beslendiği alanlardır. Bunlar 
insana, aynı zamanda kişilik ve kimlik kazandıran, onu başkalarından ayırt eden, hayata an-
lam vermesini sağlayan hususlardır. İnsan, aciz/fani olduğunun idrakinde olarak maddesi 
ve manası itibarıyla sığınma, sağlam bir yere tutunma ihtiyacı olan varlıktır. Bu da maddesi 
itibarıyla ev/mesken, manası itibarıyla Yüce bir Yaratıcı’ya, başka bir ifade ile yatay boyutta 
eve, dikey boyutta Yaratıcı Yüce Kudrete sığınmak şeklinde kendini gösterir.

İnsan, kendi varlığını devam ettirmek ister. Yemek içmek, giyim kuşam, ziraat ticaret, evli-
lik ve mesken gibi haller denilebilir ki, insanın maddî boyutunun mümkün olduğu kadar 
devamını sağlamaya dönük etkinliklerdir. Bu cümleden olarak beslenme ve neslini devam 
ettirme etkinliğinden önce insanın ilk ihtiyacının güvenlik olduğunu dile getirmek gerekir. 
Mezkûr ihtiyaçtan dolayı insanlar tarih boyunca meskene ihtiyaç duymuş, bu da farklı mi-
mari biçimlerde kendini göstermiştir. Sözü edilen mimari biçim maddenin/bedenin güven-
liği ve duygusal ihtiyacın karşılandığı ev olarak tezahür etmiştir.

Ev

Dilimizde ev kelimesi, nefsin ve neslin devamını sağlama almak için yuva kurmak anlamla-
rında kullanılagelmiştir. Ancak konuya yakından bakılınca özellikle birbirine güven duyan ve 
çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle yekdiğeriyle yaşama durumunda olan insanların bir araya geldiği 
yerdir ev. Bunun gelişmiş biçimi ise yurt halini alır. 

Her ikliminin kendine özgü doğası ve sunduğu imkanlar vardır. Herhangi bir bölgede ya-
şayan insanlar, evlerini doğanın kendilerine sunduğu imkanlardan hareketle ve o doğaya 
özgü biçimde inşa ederler. Bu da kaçınılmaz olarak insanoğlunun yaşadığı muhitteki tarihi 
miras ve muhitin insan ile ilişkisini beraberinde getirir. Bu açıdan farklı mimari biçimlerin 
ortaya çıkması tabii olacaktır. Kıl çadırdan gökdelene kadar insanın mekân ile olan alışverişi 
önce küçük yerleşim birimlerini, nihayet şehirlerin oluşumunu beraberinde getirmişt ir. 

İslâm, mü’mine tevazuyu tavsiye eder. Bu açıdan İslâm evi, içinde bulunduğu iklim şartla-
rı çerçevesinde çevre ile uyumlu olacak şekilde mümkün mertebe sadeliği ve mütevazılığı 
yansıtır. Çünkü insan enaniyetini, iktisadî gücün kibrini yansıtıcı nitelikte görkemli yapılar 
inşa etmek, Firavn’ın ehramlarına benzemeyi ve ahlakî bozulmayı yansıtır. Kur’an’da Firavn 
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ile ilgili olarak, onun “Ben sizin için benden başka tanrı tanımıyorum! Sen ey Haman, benim 
için (tuğla) ocağını tutuştur. Balçığı pişir ve bana öyle yüksek bir kule yap ki, çıkıp Musa’nın 
tanrısını göreyim!” dediği, ordusu ile birlikte aşırı derecede kibre vardığı ve helak olduğu 
anlatılır. (Kasas, 28/38-39). Onun için İslâm mimarisi, teknolojik fetişizmi kabul etmez ve 
abartıyı tasvip etmez. Bu açıdan Müslüman evi sakin, ferah, geniş ve vakur nitelikler yansıtır. 
Turgut Cansever, bu durumu, İslâm açısından insanın başka şeylere yöneltilmemesi, sadece 
Allah’a karşı sorumlu olması gerektiği düşüncesi olarak görür.1 

Ev, avlusu ile birlikte dışarıya kapalı ancak kendi içinde yekpare bütünü teşkil eder. Çün-
kü ev, içindekilerle birlikte kendince bir dünyadır. Bu anlayışta mahremiyetin korunmasına, 
evin adeta madden ve manen cennete dönüştürülmesine önem verilir. Bu konularda israfa, 
savurganlığa, başka varlık alanlarının var olma hakkına saldırıya izin verilmez. Çünkü Kur’an, 
savurganlığı şeytanca bir iş olarak niteler (İsra, 17/27). Müslüman evi, içerdiği bütün mimari 
yapı biçimleri, renk ve ışıklandırmaları ile birlikte insanı sürûra sevkedici nitelikte Allah’ın 
Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisini yansıtacak biçimde bir donanımı üstlenir. Nasıl ki 
eski Türk yaşam biçiminde çadır kubbesi ile gök kubbe arasında kozmolojik bir bağ kurul-
muş ise bu durum mabet mimarisinde daha gelişmiş bir görünüm arzedecektir. Cansever 
bu konuyu “İslâm sanatları ve mimarisi, nihai karakteristiklerine binaen İslâm kozmolojisinin 
yansımalarıdır” diyecektir.2 Onun için İslâm evi, içinde yaşayanlara güven telkin eden, aydın-
lık, mütevazı ve kutsalı temsil edici niteliktedir.3

Günümüz şartlarında şehirleri mimarlardan çok müteahhitler şekillendiriyor denilebilir. 
Mesken mimarisinde sağlamlık, kullanışlılık ve güzellik kavramlarının yerini menfaat, ikti-
sadi kibir ve estetikten uzaklaşma almaktadır. Artık şehir mimarisindeki evlerde yaşlılara yer 
olmadığı gibi yeteri kadar yeşilliğe, evcil hayvanların yaşamasına imkân sunan yerlere, do-
ğal yaşam şartlarına yer yoktur. Bu da kaçınılmaz olarak doğadan ayrı düşen insan ile Allah 
arasındaki irtibatın nasıl kurulabileceği sorusu yanında, psikolojik sorunlar ve sorunlu kom-
şuluk ilişkilerine kadar uzanan çizgide pek çok problemi beraberinde getirmektedir. Yatay 
veya dikey mimari sorunu tam da bununla ilgilidir. 

Şehir ve Mabet

Kur’an, insanlar için yeryüzünde yapılmış ilk evin Mekke’deki (Bekke) Kâbe olduğunu haber 
verir ve oranın insanlar için güvenli mekân olduğunu söyler (Al-i İmran, 3/96-97). Nasıl ki 
ev insan için gerek yaşam alanı olarak ve gerekse kendilerine duygu ve kan bağı ile bağlı 
olduğu yakınları itibarıyla güven duyabileceği, sırlarını bile verebileceği kişileri barındıran 
bir yer ise aynı şekilde Kâbe ve çevresi de Müslümanın, Allah’ına olan imanı/güveni ile ken-
dini güvene aldığı bir mekân olagelmiştir. Bu yönüyle Kâbe’nin birer şubesi olan camiler de 
sosyal hayatta kendilerine güvenilen insanların bir araya geldiği mekanlardır. Bir hadiste, 
‘Mü’min elinden ve dilinden din kardeşinin emniyette olduğu kişidir’ buyurulmuş olması bu 
açıdan dikkate değerdir. 

Hz. Peygamber’in(s.a.v.) daha Medine’ye varır varmaz Mescid-i Nebi’nin yapımına başladığı-
nı, zaman içinde bu mabedin şehrin merkezinde ve şehrin dokusuna yön verecek biçimde 
fonksiyon icra ettiğini biliyoruz. Orası sadece ibadet edilen yer değil insanın gündelik haya-

1 Cansever, Turgut, Mimar Sinan, İstanbul 2005, Albaraka Türk Yay., s. 61. 

2 Cansever, Mimar Sinan, s. 33-39. 

3 Cansever, a.g.e., s. 105. 
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tında pek çok işlerinin görüldüğü, karara bağlandığı yer olmuştur. Bu açıdan İslâm şehirleri 
inşa edilirken caminin merkezî konumda bulunmasına ve sözü edilen fonksiyonları icra et-
mesine özel önem atfedilmiştir. Camileri yapma imkânı sadece inananlara sunulmuş ve ora-
sı arınmak isteyen kişiler için bir araya gelme mekânı olarak vücut bulmuştur. Mabetlerde 
dünyevîlikten uhrevîliğe geçiş asıl olunca mabet mimarisinde de asıl olan şey, maddi gös-
terişten ziyade İslâm asaleti içinde azametini sunmasıdır. Şöhret nasıl ki kişi için afet olarak 
kabul edilmiş ise aynı şey mimari için de geçerlidir.

Süleymaniye Külliyesi, cami, medrese, darüşşifa, imaret, darulkurra, hamam, dükkân dizileri, 
kütüphane gibi unsurlardan oluşan bir bütüncül özellik arzeder. Bu yönüyle Süleymaniye 
Külliyesi hem hayatın içinde hem de Ulu Cami olmak özelliği ile namaz vakitlerinde insan-
ları bir araya toplayan, tevhidî yapısıyla insanları yatay boyuttan dikey boyuta davet eden 
bütünlüğü temsil eder. Bu noktada mimarî açıdan Süleymaniye Camii’nin yerinin seçimi ile 
ilgili olarak Yahya Kemal’in tesbitlerine başvurabiliriz: 

“Ordu-milletlerin en çok döğüşen en sarpı,
Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.
En güzel mabedi olsun diye en son dinin,
Budur öz şekli hayal ettiği mimarînin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi.
Taşımış harcını gazileri, serdarıyla,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimarıyla.
Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne,
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne.”

Şiirden de anlaşılacağı üzere mabet, bir şehrin her tarafından ulaşılabilen, görülebilen, 
ezan-tekbir seslerinin hemen her yerden duyulabildiği yerlere inşa edilir. Sadettin Ökten’in 
ifadesiyle “Her medeniyet tasavvuru, kendisine ait en üst değerin dış mekandaki tezahürü-
nü şehrin en güzel yerine inşa eder.”4 Kâbe örneğinden hareketle bu özelliklerin insan psi-
kolojisinde etkisini devam ettirmek için de caminin etrafına yüksek inşaat yapılmaz. Orası 
insanın gökyüzüne uhrevî kapılar kurduğu, dünyevî yatay boyuttan uhrevî dikey boyuta 
geçiş yaptığı yerdir. 

Mabetler insanın Allah adına yaptığı hayırlardır. Bu açıdan insan, hayalindeki en güzel şey-
leri O’nun adına oraya adar. Nasıl ki, Meryem’in annesi onu mabede adamış ise, mü’min de 
elindeki ve hayalindeki güzel-değerli kabul ettiği şeyleri oraya vakfeder. Bu açıdan camiler, 
sadece mimarî bir yapı değil aynı zamanda sanata dair pek çok unsuru da kendinde barındı-
ran eserler olagelmiştir. Cansever’in, “Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu on altıncı asır için-
de camiler, insan hayatına yön veren, insanı yüce varlık düzeyine yükselten dini merkezler 
olarak özel bir öneme sahipti” şeklindeki tespiti önemlidir. Mimar Sinan’ın eserlerinde devrin 
sanat dallarının hemen her birini görebilmek mümkündür.5 Bu açıdan mabetlerde taşın dili 
olan mimari güzelliği, sesin dili olan müziği, rengin müziği olan tezyinâtı aynı anda göre-
bilmek mümkündür. Hıristiyan düşüncenin aksine olacak şekilde İslâm düşüncesinde evler 
ve mabetler, Allah’ın yaratışının güzelliğinin bir sembolü olarak her zaman aydınlık, neşe ve 
sürûr mekânı olarak inşa edilmeye özen gösterilmiştir.6 

4 http://www.dunyabizim.com/sadettin-okten/16661/cami-sehrin-en-guzel-yerine-insa-edilirdi [Erişim: 14.09.2017]

5 Cansever, Mimar Sinan, s. 108. 

6 Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, İst. 2002, 2. Bsm., İz Yay., s. 64-65.
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İslam düşüncesinde ölüm ve hayat iç içedir. İnsanı sınamak için ölümü ve hayatı yaratan 
Allah’tır (Mülk, 67/2). Bu bakış açısıyla mezarlar cami avlularında yer almıştır. Çünkü cami 
avluları manevi bir sığınak olarak algılanmış, “Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” 
mısraında ifade edildiği üzere öldükten sonra da ezan sesi ile daimiyet kurulmak istenmiştir. 
İstanbul-Eyüp semtinin adeta bir mezarlık şehri olarak vücut bulmasında da bu husus gö-
rülebilir. Bu anlayış, modern hayat algısının zıttına olarak, ölüm ötesini daima göz önünde 
bulundurularak ahlaklı bir hayat tarzı inşa etmek ister. Onun için mezarlıklar, şehrin uza-
ğında değil içinde yer almış ve bu da manevi sığınak olan mabedin gölgesinde kendine 
yer bulmuştur. Modern hayat algısının yaşamı haz ve hıza indirgeyerek insana yaşlılığı ve 
ölümü unutturmak istediği ise malûmdur. Roma’da Oniki Levha Kanunları ile birlikte site 
içine ölü gömülmesi yasaklanmış, 18. yüzyılla birlikte ölüm insanı yutan endişe kaynağı ola-
rak algılanmaya başlanmış ve hatta yer yer utanılan, yasak bir şey haline getirilmiştir.7 Aries 
bu durumu zenginlerin dünyaya sahip çıkmasına bedel olarak öte dünyadan vazgeçmeleri 
şeklinde okur.8

Mimar Sinan’ın yaptığı camilerin hemen hiçbiri diğerine benzemez veya birbirinin kopyası 
değildir. Birlik içinde çokluk anlayışı gereği hem sürekli bir arayış ve tekâmül hem de Allah’ın 
benzersiz ve sanatkârane yaratışına tebaiyet vardır. Hem değişim dönüşüm hem de sürekli 
arayış ve esneklik hali. Mükemmeliyeti maddi ürünlerde değil ruhta arayış hali. Mü’minin 
hayata bakışındaki bu yapıyı eski mezarlık mimarisinde de görmek mümkündür. Bu da bize 
çok kültürlü bir toplumun ancak Allah rızası gibi bir kavrama sahip olan İslâm düşüncesinde 
mümkün olabileceğini ve bunun fiili örneğini gösterir. 

Teklifl er

Yerleşim yerlerinin durumuna göre küçük, orta ve büyük ölçekli camiler, özellikle yetişen 
neslin kişilik ve kimlik kazanmasında önemli fonksiyon icra ederler. Günümüzde sanal dün-
yaya yelken açan bir gençliğin gelmekte olduğu, sözü edilen dünyanın sözden çok göz/
görsellik üzerinden kendini ifade ettiği hesaba katılırsa mabetlerin görselliğe hitap edebilir 
konumda olması önem arzeder. Etrafı binalarla kuşatılmış, minaresi ezan sesini duyurabil-
mek için kubbeyle orantılı olmayacak şekilde uzayıp gitmiş camiler yerine bütün müşte-
milâtıyla görülebilir, yeşillikler içinde cami modeli bence önemlidir. Günümüz rant anlayı-
şının bir neticesi olarak yeni yapılan camilerde dile getirilen hususları bulmak zorlaşmakta 
hatta bu toprakların tapusu konumundaki tarihi camiler bile, Sultanahmet ve Bursa Ulucami 
örneklerinde olduğu gibi, rant anlayışına kurban edilebilir bir manzara arzedebilmektedir. 
Bu açıdan nasıl ki Kur’an, kendisini hayat veren kitap olarak tanımlıyorsa camiler de o kutsal 
kitaptaki bilgilerin bir nebze pratize edildiği yerler olması itibarıyla canlılığın temsili olan 
yeşillikler içinde bulunmalı ve ezan her taraftan işitilebilir konumda olmalıdır. Bu konuda 
mümkün ise örnek şehirler oluşturulabilir. 

Şayet Peygamber dönemindeki Mescid-i Nebevi göz önüne alınırsa dünya ile ukbanın iç içe 
geçtiği, ibadetler ile ilmî hayatın (Ashab-ı Suff e), adliye ile siyasetin orada belli ölçüde hale 
yola girdiği görülür. Ticaret hayatı mabedin çizdiği ahlâk ile kendine yol bulur. Bu noktada 
Süleymaniye Külliyesi bize yol gösterebilir. İnsanın maddesi ile (ticaret yerleri, aşevi, şifâ-
hane) manasının (medrese, kütüphane, cami) aynı mekân içinde yer aldığı bu yapının tam 

7 Aries, Philippe, Batılının Ölüm Karşısında Tavırları, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 1991, Gece Yay., s. 14, 57, 85. 

8 Aries, a.g.e., s. 110. 
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ortasında insanın yatay boyuttan dikey boyuta geçişine imkân sağlayan Ulu Cami yer alır. 
Bu arada gönlün terbiyesi adına pek çok tekkenin, zaviyenin de mabetlerin yakınlarında 
kendilerine yer bulduklarını da hatırlayabiliriz. Şu hâlde özellikle ulu camiler inşa edilirken 
geçmiş tecrübeden istifade yoluna gidilebilir. 

Metafizikten irtibatını koparmış modern hayat algısı insanı fiziğe ve görselliğe hapseden, 
kendince oluşturduğu cenneti ya da hız ve hazzı bu dünyaya çağıran yapısıyla İslâm ahlâkını 
aşındırmaktadır. Bu da dünyevî hemen bütün işlerde Hakk rızasını gözetmesi gereken bir 
Müslüman için düşünülmesi gereken bir husustur. Yeni yapılan camilerde mümkün merte-
be hazireler de olmalıdır. Bu durum hem eski geleneğin yaşatılması hem de modern hayat 
algısında insan hayatından uzaklaştırılan ölüm düşüncesinin her dem hatırda tutulması adı-
na önemlidir. Meselenin ahlâk ile ilgili yönü ise bu yazının konusu değildir. Şu hâlde imar 
planları ve projelerinin bu hususu da dikkate alması yerinde olur kanaatindeyiz.

Bilge mimar Cansever, son dönem Batı mimarisinin paganlaşması karşısında “Son asırda 
Batı’nın hâkim ideolojik temayüllerinin insanın erişebileceği nihai nokta olduğunu zannetmek, 
dar görüşlülük, tahripkâr gurur ve emperyalistçe bir egosantrizmden başka bir şeyle açıklana-
maz”, “Açıktır ki, modern çağ, kendi fetişizmlerinin (şirklerinin) bile bilincinde olmayan bir trajik 
bilinçsizlik çağıdır. Teknolojik, iktisadi ve siyasi güçlerin kölesi olan bu çağ, tarih boyunca yaşa-
mış diğer tekâmül safhalarından çok daha geridedir ve hatta tapındıkları şeyin bilincinde olan 
fetişistik kültürlerden bile daha geridedir”9 demektedir. Buna göre İslâm evi ve mabedi, içinde 
bulunduğu mekâna uygun biçimde gösterişten azade ve Allah’ın yüceliğini ve İslâm asale-
tini gösterecek biçimde yapılmalıdır. Bunun için de Selçuklu, Osmanlı, Babürlü, Memlüklü 
gibi dünyanın büyük coğrafyasına yayılmış tarihsel birikimi incelemek için özel fonlar ay-
rılıp enstitüler kurulabilir. Zira toplumun %92’sinin şehirlerde yaşadığı ülkemiz şartlarında 
cami sayısının geçmişe nispetle nüfusa oranla ne kadar az olduğu eski resimlerde bile rahat-
lıkla görülebilir. Eğer ki, modern düşüncenin insanoğlunun önüne sunduğu bunalım çağı 
aşılabilecek ise bu, İslâm medeniyetinin kendi özünde barındırdığı imkanları gün yüzüne 
çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu açıdan insanın maddi ve manevi sığınağı konumundaki 
ev ve mabet mimarisine, geçmiş birikimden hareketle ve günümüz şartları da göz önünde 
bulundurularak yeniden bakmakta fayda vardır.

9 Cansever, Mimar Sinan, sf. 43-45. 
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Kars’ta Cumhuriyet Dönemi 
Gayr-İ Müslimler (1920-1960)

Nebahat Arslan
Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. nebahatarslan@hotmail.com

Giriş

1877-1878 Osmanlı Rus harbi sonrası Ruslara savaş tazminatı bırakılan Kars, Ardahan ve 
Batum şehirlerinde, savaşı takip eden yıllarda Rus yönetiminin siyasi politikası nedeniyle 
demografik yapısının tamamen değiştiğini görmekteyiz.

 93 Felaketi olarak anılan bu yıllar bölge halkının Anadolu içlerine göç etmesine sebep oldu. 
Halkın %95’i ve Kars vilayeti ve köyleri ahalisinin yarısı hududun ötesine göç etti. 1881 yılına 
kadar 3 yılda göç edenlerin sayısı 120.000 kadardı. Kars’tan muhacir olup Anadolu’ya giden-
lerin çoğu muharip, zengin, münevver ve ileri gelenlerden idi. Kalanlar ise ümmi ve köy-
lü olup münevver rehberlerden de mahrum idiler. Resmi Rus İstatistiklerine göre 1878’de 
Kars’ın nüfusu 7.330 Türk, 1.911 Ermeni ve138 Rum olmak üzere 8672’ye düşmüştü. İlk yıl 
daha savaş başlarken asker aileleri orduyla beraber Erzurum’a çekilmiş ve Kars’ın nüfusu 
24.000 olarak gösterilmişti. Aynı yıl muhacir olarak göçen Türklerin sayısı 11.000 olarak veril-
miştir. 1889’da yapılan Rus resmi sayımımda Kars şehrinin nüfusu 3921’e kadar düşmüştür.1 
Ancak bu göçe rağmen kalan Türklerin sayısı vilayet genelinde nüfusun yüzde ellisini oluş-
turuyordu. 1897 genel sayımına göre Ardahan, Oltu, Kağızman ve merkez sancaklarını ihtiva 
eden Kars vilayetinde, göçen Türklerin yerine planlı bir şekilde yerleştirilen Hristiyanların 
iskanından sonra umum vilayet nüfusu 290.654 kişi idi. Bunun %54,41’i Müslüman, %25,10 
‘u Ermeni ve Katolik, %16,96‘sı Ortodoks (Çoğu Rum azı Rus), %0.42’si Yahudi, %0.42’si Pro-
testan (Alman Ve Eston), %1,5 Roma Katoliği, %1.17’si Yezidi idi. Ruslar ayrıca Müslüman Türk 
zümrelerini ayrı ayrı “millet” gibi tanıtmaya çalışarak milli ruhu yok etmeye gayret ettiler. 
1897 sayımı neticesinde %54.41 görünen Kars Müslümanları Osmanlı, Azerbaycan Tatarı, 
Karakalpaklı, Kürt, Ali Allahid, Alevi(Türkmen) ve Osetin(As. Çerkes) diye ayrı ayrı millet gibi 
tanıttılar.2 Sayımda Müslümanların nüfusu yine de gayr-i Müslümlerden fazla oluğundan 
milliyet ve din, dil bakımından birbirinden tamamen farklı Khakhol, Dukhobar, Malakan, 
Alman ve Eston, Nemis, Rum ve Leh gibi unsurları Rus adı altında birleştirmeyi bir devlet 
politikası haline getirdi. Bu politikayı işgal yılları boyunca devam ettirdi.3 

Ruslar Kars ve çevresinin milli çehresini değiştirmek ve Azerbaycan ile Anadolu Türklüğü 
arasına bir engel oluşturmak amacıyla Osmanlı vilayetlerinden, İran’dan ve diğer yerlerden 
Ermeni Rum, Yezidi Asuri gibi Müslümanlara Düşman anasırı ve Malakan, Hahol, Dukobor 
gibi Rus köylüsü sayılan koloni zümrelerini, hatta vaktiyle Rusya’ya yerleşen Nemis adlı Al-

1 Kars Vilayet Gazetesi, 8 Mayıs 1948, sayı: 1625.

2 Kars Vilayet Gazetesi, 8 Mayıs 1948, sayı: 1625.

3 İlber Ortaylı, “Çarlık Rusyası yönetiminde Kars” Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: IX (Ayrı Basım), İstanbul 1978, s. 350.
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man ve Eston ile Polonez köylülerini Kars ve Ardahan bölgesindeki şehir ve kasabalarla, as-
keri sahalara ve civar yerlere yol boylarında verimli ve düz arazili köylere sistemli bir şekilde 
yerleştirdiler. Türkler ise dağ ve dere köylerine araba işlemesi güç balkanlık yerlere sıkışıp 
kaldılar.4

Birinci Dünya savaşının bırakmış olduğu kötü neticeler ve Rus yönetiminin haksız uygula-
malarına rağmen Eviye-i Selase’deki nüfus dağılımı savaşın sonunda hala Türk- İslâm un-
surunun lehinde idi. 20 Temmuz 1918 tarihli bir belge durumu bütün çıplaklığı ile gözler 
önüne sermekte idi: “1.215 Müslüman, 39’u gayrimüslim ve 19’u ise bunların dışındaki çe-
şitli dinlere ve mezheplere bağlı olmak üzere 1.273 karye bulunmaktayken, kasabalar dahil 
olmak üzere bu karyelerde toplam 47.078 hane bulunuyordu. Bu hanelerin 40.894’ü Müs-
lüman, 6.184’ü ise gayrimüslim idi. Toplam nüfusun 320. 000 olduğu bölgede 274.000 Müs-
lüman yaşarken, bölgede yaşayan gayrimüslimlerin sayısı ise 46.000 olarak belirlenmişti.5

14 Ocak 1919’da General Tomson Kars’a geldiğinde beraberinde Revan’daki Ermeni Cumhu-
riyeti Hükümeti tarafından tayin edilen vilayet, sancak ve kaza memurları ile Muhafız Kıta-
sı’nı da getirerek İtilaf Devletleri adına Kars vilayetini devir teslim alarak Ermenilere vermek, 
sonra da Erzurum’a giderek buradaki 15. Kolordunun silahlarını teslim almak istiyordu. Yerli 
Türklerin kurduğu Milli İslâm Şûrası idaresini tam teşkilatlı asayiş ile emniyeti temin ettik-
ten başka Ermeni ve Gürcülere karşı buraları müdafaaya hazırlamış olan General Tomson, 
Osmanlı Devleti’nin kabul ettiği mütareke hükümlerini ileri sürüyordu. Kars istasyonunda 
Tomson’un karşılanması sırasında Tevhüdiddin Bey yüksek bir yere çıkarak İngiliz Erkânına 
ve Ermeni heyetine hitaben irticalen uzun bir nutuk söylüyor: 

“Eldeki bütün resmi Rus istatistikleri ile kayıtlara ve bugünkü nüfus vaziyetine göre Kars 
vilayetindeki ahalinin %85’i Müslümandır. Yezidi ve Aleviler de dahil olmak üzere geri kalan 
%15’i de gayrimüslimdir. Binaenaleyh 15 kişi 85 kişiyi idare edemez, böyle bir azlık böyle 
kahir bir ekseriyete hâkim olamaz. Bu husus itilaf devletlerinin resmen kabul ettiği ve bütün 
dünyanın benimsediği meşhur Wilson prensiplerine ve insanlık esaslarına külliyen aykırıdır.”6

Cumhuriyet Devrinde Kars’ta Nüfus Sayımlarına Göre Gayrimüslim Nüfus

Kars şehrine ait Cumhuriyet devri ilk nüfus verileri 1927 sayımlarında elde edilen bilgiler-
dir. Dolayısıyla 1920 sonrası nüfus yapısı, daha önce yapılan savaşlar ve arkasından yaşanan 
göçler nedeniyle değişmişti ve bu bölgenin ilk verileri de oldukça kıymetliydi. 1920- 1927 
yılları arasında Kars’a ve çevresinden sınırlarımız dışına, sınırlarımız dışından da Kars’a ve 
yakın bölgelere göçün en fazla yaşandığı yıllardır.7 

1927 nüfus sayımına göre vilayetin toplam nüfusu 204.846 olup, nüfusun 108.803’ünü er-
kekler, 96.043’ünü de kadınlar oluşturuyordu.8 Bu da bölgedeki askeri ve siyasi gelişmeler 
neticesinde istikrarın oluştuğunu ve halk nezdinde kabul gördüğü, ayrıca işgal yıllarının 
Türk İslâm nüfusu üzerinde yarattığı kötü etkinin kalktığı söylenebilir.9

4 Kars Vilayet Gazetesi, 8 Mayıs 1948, sayı: 1625.

5 Selçuk Ural- Nebahat Arslan, Cumhuriyet Devri Kars Tarihi 1923-1950, Kars 2015, s. 31.

6 Nebahat Arslan-Süleyman Tekir, Kars Basın Tarihi (1921-1980), Kars 2013, s. 6.

7 Jülide Akyüz- Nebahat Arslan- Mustafa Tanrıverdi, Osmanlı’dan Cumhuriyete Kafkas Göçleri (1828-1943), Kars 2011, s. 
175.

8 TUİK, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, Ankara 1929, s. 10

9 Adı geçen siyasi ve askeri gelişmeler hakkında bkz: Selçuk Ural, Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri, İstanbul 2008, 
s. 99-195. 
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1927 nüfus sayımına göre Kars şehrindeki gayr-i Müslüm nüfus ise şöyledir: Ermeni erkek 
1, kadın 12, Katolik Erkek 13 kadın 3, protestan erkek 4 kadın 10, Ortodoks erkek 67 kadın 
83, Hıristiyan Erkek 72 kadın 48, Musevi Erkek 1; diğer dinler Erkek 213 kadın 267, dinsiz 
veya meçhul kadın 5. Bu sayımda Müslüman nüfus erkek 108.043 kadın 95.615 olmak üzere 
204.047’dir. Gayrimüslim nüfus toplamda 799 kişi, bunlardan 369‘u erkek, 430 kadındır.10 

1934 tarihli Kars halkevinin yaptığı çalışma özel bir çalışma niteliğinde olup Kars Cumhuri-
yet Halk Fırkası Vilayet İdare Heyeti reisliği tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumi-
liği’ne 25 Nisan 1934’te gönderildi.11 Bu cetvel Kars il ve ilçelerini kapsayan özel bir çalışma 
olup küçük çapta bir sayım olarak değerlendirilebilir. Ekseriyetin Türk olduğu bildirilen bu 
cetvelde Kürt, Ermeni, Rus, Malakan, Alman, Katolik, Yahudi başlıkları altında nüfus ince-
lenmiştir. Bu cetvele göre, Kars merkez ve ilçelerinde 26 Ermeni, 200 Rus, 801 Malakan, 54 
Alman, 4 Katolik, 5 Yahudi nüfus bulunmaktadır. Kars İlçelerinde yaşayan Türkler, Kürtler, 
Türkmenler, Çerkezler ve Lezgiler ayrı bir sütunda verilmiştir. Buna göre Çerkezler 482, Lez-
giler 954 ve Türkmenler 3619 olarak gösterilmektedir. Bu cetvelin sonucuna göre gayrimüs-
limlerin sayısı 1.090 iken Kars ve ilçelerinin toplam nüfusu 305.536 kişidir.12 

Ancak 1935 Nüfus sayımı daha itinalı ve daha açıklayıcı olacaktır. Tuzluca ve Iğdır’ın bu dö-
nemde Kars’a katılması ile nüfusun 305. 000’ne yükseldiği görülmektedir.13

1935 Nüfus sayımına göre Kars Merkez kaza nüfusunun toplam Müslüman-Hıristiyan erkek 
nüfusu 11.123, kadın nüfusu ise 6879 olarak tespit edilmiştir. Bunların tasnifi ise şöyledir; Er-
kek Müslüman 11.123, Kadın 6790, Hıristiyan erkek 45, kadın 72, dinsiz erkek 10 dinsiz kadın 
11, diğer dinler erkek 2, kadın 4, meçhul (dini bilinmeyen) kadın 2.14 

Bu sayımın ardından yapılan 1940 nüfus sayımında dinler açısında bir tasnif yapılmamıştır, 
bu nedenle gayrimüslim nüfus bilgilerini burada bulmak mümkün olamadı.15 Daha sonra 
yapılan 1945 sayımında yine bu türlü tasnifi bulmak mümkün olmuştur. Bu sayımdaki nüfus 
taksimatında Müslüman ve gayrimüslim verileri şu şekildedir:

Müslüman olmayan erkekler arasında 485 Hıristiyan, 14 Musevi, 3 dinsiz, 113 dini meçhul 
vardır. Kadınlar arasında Müslüman olmayanların 541 Hıristiyan, 19 Musevi, 90 kişi vardır.16 
Yine ardından yapılan 1950 sayımında dinler açısından bir ayrım yapılmamış, fakat 1960 yılı 
nüfus sayımında Kars merkez nüfusu 19.589 erkek, 13.552 kadın toplam 32. 141 kişidir. İl 
nüfusu ise 543. 600’dür.17 Genel nüfusun 541.715’i Müslüman iken 1.189 kişi Hıristiyan olarak 
tespit edilmiş bunların kendi aralarındaki tasnifi ise şöyle yapılmıştır; Gregoryan 52, Katolik 
270, Ortodoks 401, Protestan 320, Mezhebi ayırt edilmeyen 146, Musevi 41, diğer dinler 634, 
dinsiz 21.18 

10 TUİK, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s. LIV.

11 Nebahat Arslan, “Türk Ocağından Halkevine Geçişte Bir Örnek: Kars Halkevi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü 
Dergisi, sayı: 1, Kars 2008, s.50.

12 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi(BCA), CHP Evrakı, 490-01/837-307-1(116).

13 BCA, CHP Evrakı, 490.01/837.307.1(116).

14 TUİK, “Genel Nüfus Sayımı, Kars Vilayeti: 1935”, Sayı:75, C:31, İstanbul 1937 s.38.

15 TUİK, “Genel Nüfus Sayımı, 20 İlkteşrin 1940, (Vilayetler, Kazalar, Nahiyeler ve Köyler İtibarile Nüfus ve Yüzey Ölçü)”, s. 
345-355.

16 Vatan, Kars İlavesi, (Memleket Serisi), No: 53.

17 Mucip Demir, Kars Kent Coğrafyası, Erzurum 2014, s. 126.

18 DİE, Genel Nüfus Sayımı, 23 Ekim 1960, Türkiye Nüfusu, Yayın No: 452, s. 171.
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Nüfus sayımlarının bundan sonraki yıllarda yapılanlar arasında bu türlü bir ayrıntıya yer ve-
rilmediği görülmektedir. Ancak izleyen nüfus sayımlarında nüfus sayımı ile beraber ziraat sa-
yımı da yapılmakta olup bunu 1961 de sanayi ve iş yerleri sayımı takip edecektir. Ekim 1960 
da yapılan nüfus sayımında kullanılmak üzere hazırlanan sayım kâğıtlarında sorular daha 
geniş tutulmuş ve özelikle mesken durumu ile alakalı sorular daha çok sorulmuştu. Sayıma 
katılanlar evlerinin kaç oda olduğunu, kirasının, elektrik, su ve havagazının olup olmadığı 
belirtmek zorundadırlar. Tahminen nüfusun 1960 yılında 27 milyonu bulacağı öngörülmek-
tedir. Zirai sayımın yapılmasındaki maksat ise ülkenin zirai gücünün tespit edilmesidir.19

1965 nüfus sayımına göre ise Kars merkez nüfusu 24.174 erkek, 17.202 kadın toplam 41.376 
kişidir. Kars il nüfusu ise 606.313’tür.20 Kars ili nüfusunun beşte biri ilçe merkezlerinde ve ilde 
yerleşmiş olup ticaretle uğraşmaktadırlar. Diğer beşte dördü ise hayvancılık, peynircilik, hu-
bubat ekimi, meyvecilik pamuk ve pirinç ekimi ile uğraşmaktadırlar. Son otuz sene içerisin-
de il merkezinin nüfusu üç miline çıkmıştır. Köy ve ilçelerden şehir merkezine göç artmıştır. 
Şehir dışına göç ise daha çok Batı Anadolu’ya ve yabancı Avrupa memleketlerine çalışmak 
maksadıyla olmaktadır.21 Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen işçilerin sayısı 1960- 1970 yılları 
arasında artmaya devam edince 35 yaşından fazla yaşı olanların yurtdışına gönderilmemesi 
kararı alınmıştır. Hükümet yurt dışına 1969 yılında 104 bin işçi gönderdi. Federal Almanya’ya 
96 bin, Hollanda ve Belçika dâhil diğer Avrupa ülkelerine 8 bin işçi gönderilmiştir. 1970 yılın-
da ise 120 bin işçinin gitmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı ayında işçi talebi az olsa da bahar 
aylarından itibaren bu talebin artacağı Almanya’nın 100 bin diğer ülkelerin ise 20 bin işçi 
talep etmesi beklenmektedir. Türkiye’de bu yıl itibariyle 780 bin işçi yurt dışına gitmek için 
sıra beklemektedir.22 Bunlar arasında Kars’tan bu maksatlarla ayrılan gayrimüslimlerin de var 
olduğu görülmektedir.

Kars’ta yaşayan Gayrimüslimlerin Milliyetleri

• Ruslar

Yine 1878 harbinden sonra bu bölgeye yerleştirilen Ruslar şehirde ve genellikle bürokrat 
ve askeri kesimleri oluşturdular. 1917 devrimine kadar burada yaşayan Rusların devrimden 
sonra hayatlarının değiştiğini görmekteyiz. Çarlığın yıkılması ile Çar ordusuna mensup olan-
ların zorluklarla karşılaştıkları açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Örneğin Kars’ta yaşayan 
Denisenko ailesinin içerisinde Çar subaylarının olduğu, bunların Beyaz orduya mensup ol-
maları hasebiyle Sosyalistlerin “Kızıl Ordusu”na yenildikten sonra Sovyet otoritesi karşısında 
Kars bölgesinde bulunan Çar’ın subaylarını hain olarak tanımlayıp Sovyet topraklarına dön-
melerine izin vermedi. Vatansız kalan Rus Çarı’nın subayları hayatları tehlikede olduğu için 
Rusya’ya dönmeyip Kars’ta kaldılar.23

Nüfusları Rus istatistiklerine göre fazla olmayan Rusların devrimden sonra Kars’ı terk ettikleri 
görülmektedir. Sadece birkaç ailenin 1970’lere kadar Kars’ta kaldığı ve daha sonra buradan 
ayrıldıkları bilinmektedir.24 Bu Ailelerden Denisenko ailesi ve Bilak ailesi uzun yıllar Kars’ta 

19 Bugün Gazetesi, 8 Ağustos 1959, sayı: 420. 

20 Demir, Kars Kent Coğrafyası, s. 126.

21 Kars 1967 İl Yıllığı, s. 93.

22 Ekinci Gazetesi, 2 Mayıs 1970, sayı: 5365.

23 Vedat Akçaöz, Annem Sara ve Malakanlar, İstanbul 2015, s. 39.

24 Ludmila Denisenko, Böyle Bir Kars, İstanbul 2011, s. 56-57.
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yaşamış ve 1970’li yıllardan itibaren buradan ayrılmışlardır.25

Rus iç savaşındaki ayrışmanın Kars’ta daha etkili olduğu anlaşılıyordu. Çünkü İngilizler ve 
dolayısıyla Ermeniler, Menşeviklerin yanındaydılar. Onlara karşı mücadele eden kesim zo-
runlu olarak Bolşeviklerin yandaşı görülmüştü. Kazım Karabekir Kars’ı aldıktan sonra Kars’ta 
kalmış olan ve Rusya’ya dönme şartları ancak Bolşevik yandaşlığı ile mümkün olacağı için 
Rus ordu mensupları Kars’ı terk etmişlerdi. Geriye sadece Cenub-i Garb-i Kafkas hükümetine 
destek vermiş olan yerli aydınlar, eşraf ve tüccarlar kalmıştı.26 

1920’li yıllar Kars için her iki imparatorluğun yıkılışının ardından sancılı olmuş, savaşların, 
işgalin, kıyımların göçlerin çalkantısı bitmeden yeni göçler, kıtlık, açlık, etnik ve sınıfsal ay-
rışmalar baş göstermiştir.27

Kars 1930-1950 yıllar içerisinde özellikle Sovyetlerle bağ kurmalarından şüphelenilen kişile-
rin takip edildiği ve hatta sürgün edildiği bir şehirdi. Kafkasya’dan gelerek buraya yerleşen-
lerden şüphe ediliyordu. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle korumacı önlemlerin alınması tüc-
carları ve üreticileri tedirgin etmekteydi. Rusların bölgedeki varlığı yavaş yavaş bölge halkını 
rahatsız etmeye başlamıştı.28

1960’lı yıllar ise bir dönüm noktasıdır ve Kars’tan ayrılmasıyla gayri Müslimlerin en fazla bu 
dönemde göç ettiğini görmekteyiz.29

• Malakanlar 

Malakanların Kars bölgesinde uzun yıllar yaşadığı bir gerçektir. Rus işgali sırasında bu bölge-
ye Rusya’dan getirilerek yerleştirilen Hıristiyan Ruslar arasında küçük bir topluluktur. Kars’ta 
birkaç köyde yaşayan ve savaş sonrası bölgeden yavaş yavaş ayrılan Malakanlar bölge insanı 
ile iyi ilişkiler kurmuşlardır. Ancak Millî Mücadele sonrasında Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan 
problemlerden biri haline gelmişlerdi.30 

Malakanların Rus toplumu içerisinde dini açıdan farklı olmaları hasebiyle Kars’a yerleştiril-
dikleri kuvvetle muhtemeldir. Rus kilisesinde Patrik Nikon’un etkisiyle ayrılık ortaya çıkınca 
Rus çarı Aleksey Michayloviç, 1666 da Moskova’daki Rus ruhanilerini toplantıya çağırdı. İs-
tanbul Rum patriği tarafından da onaylanan Nikon’un yaptığı düzenlemeler tasdik edildi. 
Ancak bu karara rağmen Rus halkının bir kısmı eski dini bırakmadılar. Bunlar bir süre sonra 
sektantlara bölündü (tarikatlara) bu tarihlerde oluşan sektantlardan birisi de Malakanlar-
dır.31 Böylece, Malakanlar veya Molokanlar diye bilinen bu grup Rus asıllı olup 17. Yüzyılda 
Rus Ortodoks kilisesinden ayrılmışlardır. Güney Kafkasya’nın Saratof ve Dambuğ yörelerinde 
yaşayan bir topluluktur. 

Ruslardan ayrılmalarının sebebi dini anlaşmazlıklar olan Malakanlar kendi aralarında mane-
vi Hıristiyanlar, hakikat insanları ve kutsal sıçrayıcılar gibi adlar kullanmaktadırlar.32 

25 Denisenko, Böyle Bir Kars, s. 163.

26 Denisenko, Böyle Bir Kars, s.108.

27 Jülide Akyüz- Nebahat Arslan- Mustafa Tanrıverdi, Osmanlı’dan Cumhuriyete Kafkas Göçleri (1828-1943), s.174-175.

28 Denisenko, Böyle Bir Kars, s.113.

29 Denisenko, Böyle Bir Kars, s.114.

30 Yavuz Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, Atatürk Üniversitesi, 
Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi, Sayı:18, Erzurum 2001, s.275.

31 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ankara 1993, s.221-222; Ortaylı, Çarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars, s.350.

32 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s. 275.
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Malakanlar 1680’de Yunan Ortodoks kilisesinden ayrıldılar, dolayısıyla zor bir yol seçmiş ol-
dular. Şiddete karşı oldukları için askerlik yapmak istemeyen Malakanlar Rusya’da Çar tara-
fından baskı, tehdit ve takiplere maruz kaldılar. Sibirya, Ukrayna ve Kafkaslara dağılan Mala-
kanlar Amerika ve Kanada’ya kadar yayıldılar.33

1877-1878 yılı sonrasında Rusya’dan getirtilerek Elviye-i Selaseye yerleştirilen Hıristiyan 
gruplardan en kalabalık olan Malakanlardı. 1897 tarihli Rus nüfus sayımında yine Malakan-
lar sektant olarak gösterilmiş ve 6488 kadın 6276 erkek toplam 12.764 olarak verilmiştir. 1 
Ocak 1912’de yapılan sayıma göre Kars Oblastı’na bağlı olan Ardahan’da 1638, Kağızman’da 
341, Oltu’da 11, ve Kars’ta 11.573 kişi (sektant) tarikat mensubu Rus vardı ve bunların çoğu 
Malakandı.34 

Malakanlar Kars’ın Yalınçayır (Zührap), Meydancık, Ladikars, (viladikars), Digor, Çalkavur, 
Çakmak, Selim ve Zavot köylerine, takriben 35 köyüne yerleştirilmişlerdir. 

1920 sonrasında Kars’ın Türkiye sınırlarına katılmasıyla birlikte burada yaşayan Malakanlarla 
ilgilenmek üzere 28 Aralık 1920 de Rus temsilcisi Medivani Kars’a gelmiştir.35 Medivani’nin 
Kars’a gelip gitmesinden sonra, Kâzım Karabekir Paşa Kars’ta yaşayan Malakanların Mediva-
ni’nin yaptığı bolşevik propagandası nedeniyle kendi aralarında Bolşevik teşkilat kurdukları-
nı, kızıl bayraklar ile gösteriler düzenlediklerini bunun üzerine burada yaşayamayacaklarını 
gözlemlemiştir. Medivani’yi ve Malakanları uyarması da işe yaramamış ve görülen lüzum 
üzerine Kâzım Karabekir Paşa Malakanların sınır dışına çıkarılarak yerlerine Türk göçmenle-
rin yerleştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir.36 Ancak bu karar Moskova konferansında 
hiç gündeme getirilmemiştir. Malakanlar daha sonra Moskova Antlaşması’nın 13. maddesi 
kapsamına alınmış ve 28 Mart tarihli sözleşmenin 2. maddesine göre değerlendirilmiştir.37 
Daha sonra 18 ve 21 Mayıs 1921 tarihli Rus notalarında Malakanların durumu ile ilgili gö-
rüşler belirtilerek onlara baskı yapıldığı dile getirilmiştir. Ali Fuat Paşa 24 Mayıs’ta Çiçerin’e 
verdiği cevapta kendisinin bu konuda bilgisinin olmadığı ve Ankara hükümeti ile irtibata 
geçmesini istemiştir.38 Malakanlar sorunun çözmek üzere Haziran 1921’de Türk-Rus komis-
yonu kurulmuştur. 2 Ağustos 1921 de görevine başlayan komisyon bu sorunu çözememiştir. 
Bunun üzerine Çiçerin tekrar Türk hükümetine nota göndererek Malakanların Türk uyruklu 
olarak kabul edilmemesini, silahaltına alınmamalarını, bu gibi davranışlara son verilmesini 
istemiş ve protesto etmiştir.39

Malakanlar 1921-1922 yılları arasında Türk-Rus ilişkilerinde sorun oluşturmuş Kâzım Karabekir 
Paşa bunların 20 Ocak 1922 tarihine kadar ülkeyi terk etmedikleri takdirde askere alınmalarını 
istemiştir. 1922 yılı içerisinde Malakanların Türkiye’den Rusya’ya göçleri başlamıştır. Ali Rıza 
Bey 27 Haziran 1922’de Malakanların Rusya’ya sevkinin sürdüğünü belirtmektedir. Ancak 
Rusya’ya göç etmek istemeyen Malakanların Türkiye’de kalmalarına da izin verilmiştir.40 1934 
yılında Halkevinin 1935 nüfus sayımına hazırlık olarak yaptığı düşünülen nüfus sayımına 

33 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s.276.

34 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s.277.

35 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s.278.

36 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s.278.

37 Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet İlişkileri 1917-1923, İstanbul 2000, s. 361-362.

38 Yerasimos, Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet İlişkileri 1917-1923, s. 363.

39 Yerasimos, Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet İlişkileri 1917-1923, s. 417.

40 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s. 285.
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göre: Kars merkezde 13 erkek-21 kadın; merkez köylerde 81 erkek- 61 kadın; Susuz’da 
19 erkek- 16 kadın, yani toplamda 113 erkek- 98 kadın Malakan yaşamaktadır.41 Bunlara 
ilaveten Arpaçay merkezde 565, Sarıkamış’ta 11 Malakan yaşamaktadır.42 Görüldüğü üzere 
1935 yılında sayısal olarak fazla nüfusa sahip olmayan Malakanlarla ilgili sanki inanılmaz bir 
sayıya sahiplermiş ve göç etmeleriyle birlikte Kars’ta büyük bir boşluk oluşmuş gibi bir algı 
oluşturulmaya çalışılmaktadır.43 Halbuysa Kars’tan ayrılan başta Ruslar olmak üzere diğer 
Gayr-i Müslimlerde vardır. Ayrıca Rus İşgali döneminde Kars’tan ayrılarak diğer Anadolu 
vilayetlerine gitmiş olan Türklerin nüfus olarak bunlardan kat kat üstün oldukları ve bunların 
çoğunun Kars’a tekrar dönemedikleri bilinmektedir. Zaten bir boşluğun yaşanması mümkün 
olmamış Kafkasya’dan gelen Türk ve Müslüman muhacirlerin sayısı oldukça fazla olduğu için 
şehrin nüfusu azalmadan artarak büyük bir yekûna ulaşmıştır. 

Kars’taki Malakanlar Türkiye’den ayrılırken İran’da yaşayan Malakanlar 14 Haziran 1940 yılın-
da Türkiye’ye göç etmek istemişlerdir. 3 Şubat 1940’da Malakanlardan 74 kişilik bir grubun 
Tahran büyükelçiliğimize başvurarak Türkiye’ye muhaceretleri konusunda yardım istedikleri 
anlaşılmaktadır.44 1960 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde Malakanların 
sayısı 1600 kişidir.45 Malakanların daha sonra ki yıllar içerisinde de göçleri sürmüştür. Sadece 
Türk beylerle evlenen Malakan hanımlar ve Kars’tan ayrılmak istemeyen birkaç aile kalmıştır. 
ABD başta olmak üzere birçok ülkeye gitmişlerdir.46 

TBMM Bakanlar Kurulu’nun 6 Ağustos 1964 tarihinde aldığı karara göre: 

 “Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın toplu halde Rusya’ya göç ederek adı geçen devlet 
uyrukluğunu kazanan Kars İline bağlı nüfus kütüklerinde kayıtlı ve ilişik listede kimlikleri yazılı 
(2338) Malakan Rus’un Türk vatandaşlığını kaybettikleri İçişleri Bakanlığı’nın 23.7.1964 tarihli 
yazısı üzerine kararlaştırılmıştır.”47 Malakanların böylece Türkiye’de yaşadıkları dönem, 1878 
sonrası başlayarak 1964 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde yaşadıkları şehir, köy ve kasa-
balarda kendi kültürlerini yaşama fırsatı bulmuşlar ve kendi istekleriyle bu bölgeden ayrıl-
mışlardır.

Kars’ta Türklerle birlikte yaşadıkları dönem boyunca Türk toplumunun onlar hakkındaki dü-
şünceleri hep olumlu olmuştur. Budak Demiral’ın hatıralarında Malakanlarla ilgili şu bilgilere 
rastlamaktayız; 

“1877 Osmanlı-Rus harplerinde Kars’ı kayıp ettiğimizde Rusların Kars’a getirip yerleştirdikleri 
peynirci Volga Almanları Kars’tan 1960’lı ve 1970’li yıllarda asıl anavatanlarına geri dönmeye 
başlamışlardı. Bunlar arasında büyük bir toplum olan Beyaz Rus kökenli olan Ruslardaki Mala-
kan diye adlandırdığımız (ama Rusçada süt sağanlar anlamına gelen) içimizde yıllarca yaşamış, 
mülk arazi sahibi olmuşlar, ama bir kısmı da değirmenlerde işçi, teknik eleman olarak çalışmış-
larda olmuşlar, ama güm gelmiş herhangi bir şekilde milliyetçi hisleri ağır basarak devletimize 

41 BCA, CHP Evrakı, 490.01/837.307.1.116.

42 BCA, CHP Evrakı, 490.01/837.307.1.116.

43 Ludmila Denisenko, Böyle Bir Kars, İstanbul 2011, s. 114.

44 BCA, 030.10/116.811.18

45 Aslan, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, s. 286.

46 Malakanlarla ilgili geniş bilgi için bkz; Fahrettin Kırzıoğlu, “Malakanlar” Kars Gazetesi, 11 Nisan 1939’dan başlayarak 20 
Haziran 1939’a kadar süren yazı dizisi; Orhan Türkdoğan, Malakanların Toplumsal Yapısı, Erzurum 1971; Akçaöz, Annem 
Sara ve Malakanlar, s. 156-157.

47 BCA, 030.18.01/179.46.1.
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müracaat ederek müsaade alıp 1961 yılında Kars hududumuzdan peyderpey çıkıp, göçüp asıl 
vatanlarına dönmüşlerdir. Bunlar arasında çocukluk arkadaşlarımda değirmenlerimizde baba-
larının işçimiz olması hasebiyle okul tatillerimde güzel günleri geçirdiklerimde olmuştur. Bu göç 
edenlerin sayısı o vakitler dört-beş bini buluyordu. Bu Malakanlar’dan bizim Türklerle evlenen 
kadınlardan birkaçı, birde mahdut birkaç Malakan ailesi Rusya’ya dönmeyip Kars’ta kaldılar.”

Kars’ta yaşayan yabancı uyruklu kişilere her zaman büyük bir hoşgörü ve anlayışla davra-
nıldığına dair birçok örnek vermek mümkündür. Budak Demiral bu örneklerden birini şöyle 
aktarmaktadır:

“Süt sağanlardan bahsederken Kars’ta 1966 yılında İsviçre’lilerin teşebbüsü ile tasarlanan yapı-
mına başlanan süt fabrikasında çalışmak üzere İsviçre’den gelen yaşlı bir aile vardı. Bunlar Arpa-
çay şivesi ile Türkçe konuşuyorlardı. İşte bu ailede Kars Rus işgalinde iken Kafkasya’dan getirilip, 
Kars’a yerleştirdikleri peynirci İsviçre’lilerden olup Kars’ın tekrar hudutlarımızın içine alınması, 
çarpışmalardan biraz evvel İsviçre’ye dönen ailelerden olduğunu kendileri söylerlerdi ve İsviç-
re’de Kars Süt Fabrikasına peynirci arandığı ilanını görünce kabul edip Kars’a gelmişlerdi. Bu aile 
bir iki yıl Kars’ta kaldılar, fabrikada peynir yaptılar ve bu ailenin ki Bauer adlı idiler, hanımı derdi 
ki Kars’ta Ruslar zamanında bulundukları sırada Kars çok gelişmişti. Tiyatrolar vardı, sinemalar 
vardı, barlar, meyhaneler vardı hiç onlardan eser kalmamış. Ben de onlara cevabı haklısınız ama 
Ruslardan hemen Kars’ı teslim alan Ermeniler harp icabı Kars’ı yakıp yıkıp sonra terkedip bizim 
ordularımıza bir yangın yeri olarak bırakmışlardı. Ben şahsen çocukluğumda ilkokula başladı-
ğımda Kazım Karabekir caddesinde ayakta olan yalnız birkaç dükkânın olduğunu ve yine misal 
olarak söyleyeyim Faik Bey caddesinde, askeri binalara bakan tarafında ki bütün dükkânların 
yanıp, bir iki dükkânın sağlam kaldığını ve daha ilerlerde bu caddenin her iki tarafında en azın-
dan yarı yarıya yangın yerleri olduğunu ve doğduğum mahallem olan Kaleiçi mahallesinden tek 
tük evlerin mevcudiyetini iyi hatırlamaktayım”.48

• Almanlar ve Estonlar

Alman cemaatları ise, Kars’ın Zavot ve Ardahan’ın Alagöz bölgesinde 20-25 kişi kadarken (4 
hane), 1972 yılından sonra Almanya’ya göç etmişlerdi. Yalnız bir aile Zavotta kalmış, Alman-
ya’ya gidememiş hayvancılık yapmakta idi. Kaldıkları süre boyunca, birkaç Alman kızı yerli 
halkla evlilik yapmışlardır.49

Kars Karacören köyünde bulunan Estonlar 1970 yılında yapılan nüfus sayımına göre 84 ha-
nelik köyde yaklaşık 14 hane olarak (30-+40) kişi idiler. Bunlar Estonlara ait bir mahalleyi 
oluşturmakta idi. 1962 yılında Eston cemaatinin en yaşlı üyesi olan Abluk’a göre hikâyeleri 
şöyleydi:

 “Estonya’da kendi ülkelerinde yaşarken, Alman çiftlik sahiplerinin baskılarına dayanamayarak, 
60 hane olarak Rusya’ya sığınıyorlardı. Burada, Livanof kentinde bir yıl yaşadıktan sonra Ruslar, 
kendilerini 1879-1881 yılları arasında, o zamanlar yönetimleri altında bulunan Kars’a yerleştiri-
yorlar.” Böylece Malakanlarla hemen hemen aynı tarihlerde Kars ve çevresinde belirli alanla-
ra yerleştirilmişlerdi.50 

48 BCA, 030. 10./116.811.18

49 Orhan Türkdoğan, Kars’ta Etnik Bir Grup Malakanların Toplumsal Yapısı, İstanbul 2005, s. 275; Denisenko, Böyle Bir Kars, 
s. 164-180.

50 Türkdoğan, Kars’ta Etnik Bir Grup Malakanların Toplumsal Yapısı, s. 274-275.
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Estonlar 1886 yılında 300 kişi olarak “Yeni Estonya” adını verdikleri Karacören’e yerleşmişler-
di. 1912 yılında da kiliselerini inşa etmek suretiyle inançlarını düzenli biçimde yürütmeye 
başlamışlardır.51 Estonların, köyün girişinde tepe üzerinde etrafı taşla örülmüş mezarlıkları 
mevcuttu.52 

Sonuç

Cumhuriyet Dönemi Kars’ta yaşayan Gayrimüslimleri, Çarlık Rusyası’nın Kars’a yerleştirdiği 
Ruslar, Malakanlar, Eston ve Almanlar ve diğer din ve mezhepten olan birçok insan oluşturu-
yordu. Rus Bolşevik devrimi sonrası hayatları birdenbire değişen bu insanların zaman içeri-
sinde Kars’tan ayrıldıkları görülmektedir. Yapılan nüfus sayımlarında dinlere göre ayrımdan 
yola çıkarak sayıları tespit edilmeye çalışılmış, nüfuslarının toplamda iki binli rakamlardan 
beş yüzlü rakamlara kadar düşmüştür. Bu insanların zaman içerisinde Rusya hariç diğer Av-
rupa ülkelerine ve Amerika’ya göç ettikleri görülmektedir.

Türklerle birlikte yaşamış olmanın getirdiği hoşgörü ve özgüven bunların 1975’lere kadar 
Kars’ta yaşamalarına ve ayrıca Türklerle evlenmelerine yol açmştır. Fakat zamanla daha iyi 
bir yaşam, okul ve çalışma hayatı oluşturabilmek için tıpkı burada yaşayan Türkler gibi şehir-
den göç etmişlerdir. En son 1960 sayımında dinlere göre bir tasnif yapılmış, ondan sonraki 
sayımlarda bu ayrım yapılmadığı için burada kalanların sayıları tam olarak tespit edileme-
miştir. 

Cumhuriyet dönemi boyunca şehirdeki gelişmeler ve sorunlarla onlar da karşılaştılar. Kars 
sanki Osmanlı İmparatorluğunun ve Rus Çarlığının çökmesinden en fazla nasibini alan şe-
hirdi. Şehrin dokusu, sosyolojik yapısı ve mimarisi değişiyordu. Ruslar burayı terk edince bir 
müddet Ermenilerin zulüm ve baskılarına maruz kalan şehirde Türk yönetiminin kurulması, 
halkı oldukça rahatlatmıştı. Bu kez de harap bir şehir ve Kafkasya’dan göç alan bir bölge 
haline gelmişti. Şehir, İkinci Dünya Savaşı yıllarını da sıkıntılı geçirdi.

Burada yaşayan Türkler-Müslümanlar ve herhangi bir milliyete sahip olan gayrimüslimler 
birbirleriyle iyi komşu olmayı başardılar. Birlikte yaşamanın zorluklarını zaman içerisinde aş-
tılar. Bu, bölgeye büyük bir zenginlik ve yaşam çeşitliliği kattı.

51 Türkdoğan, Kars’ta Etnik Bir Grup Malakanların Toplumsal Yapısı, s. 275. 

52 Türkdoğan, Kars’ta Etnik Bir Grup Malakanların Toplumsal Yapısı, s. 308. 



121

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

KAYNAKÇA

Arşiv Belgesi

BCA, CHP Evrakı, 490-01/837-307-1(116).

BCA, 030. 10./116.811.18.

BCA, 030.18.01/179.46.1.

Süreli Yayınlar

Bugün Gazetesi, 8 Ağustos 1959, sayı: 420.

Ekinci Gazetesi, 2 Mayıs 1970, sayı:5365.

Kars Vilayet Gazetesi, 8 Mayıs 1948, sayı: 1625.

Vatan Kars İlavesi, (Memleket Serisi), No: 53.

Telif Eserler

AKÇAÖZ, Vedat, Annem Sara ve Malakanlar, İstanbul 2015.

AKYÜZ Jülide- ARSLAN Nebahat- TANRIVERDİ Mustafa, Osmanlı’dan Cumhuriyete Kafkas Göçleri (1828-1943), 
Kars 2011. 

ARSLAN, Nebahat, “Türk Ocağından Halkevine Geçişte Bir Örnek: Kars Halkevi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitü Dergisi, sayı: 1, Kars 2008.

ARSLAN, Nebahat – TEKİR, Süleyman, Kars Basın Tarihi (1921-1980), Kars 2013.

ASLAN, Yavuz, “Millî Mücadele Döneminde Türk Siyaset İlişkilerinde Molakanlar (Malakanlar) Sorunu”, Atatürk 
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi, Sayı:18, Erzurum 2001.

 DEMİR, Mucip, Kars Kent Coğrafyası, Erzurum 2014

DENİSENKO, Ludmila, Böyle Bir Kars, İstanbul 2011

DİE, Genel Nüfus Sayımı, 23 Ekim 1960, Türkiye Nüfusu, Yayın No: 452, s. 171.

Kars 1967 İl Yıllığı 

KIRZIOĞLU, Fahrettin, “Malakanlar” Kars Gazetesi, 11 Nisan 1939’dan başlayarak 20 Haziran 1939’a kadar sü-
ren yazı dizisi.

KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Ankara 1993.

 ORTAYLI, İlber, “Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars” Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: IX (Ayrı Basım), İstanbul 1978.

 URAL Selçuk-ARSLAN Nebahat, Cumhuriyet Devri Kars Tarihi 1923-1950, Kars 2015

URAL Selçuk, Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri, İstanbul 2008.

TUİK 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, Ankara 1929.

TUİK, Genel Nüfus Sayımı, 20 İlkteşrin 1940, (Vilayetler, Kazalar, Nahiyeler ve Köyler İtibarile Nüfus ve Yüzey 
Ölçü).

TUİK, Genel Nüfus Sayımı, Kars Vilayeti: 1935, Sayı:75, C:31, İstanbul 1937.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Kars’ta Etnik Bir Grup Malakanların Toplumsal Yapısı, İstanbul 2005.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Malakanların Toplumsal Yapısı, Erzurum 1971.

YERASİMOS, Stefanos, Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet İlişkileri 1917-1923, İstanbul 2000.



122

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Gecekondudan Gündüzkonduya
Türkiye’de Plansız Şehirleşme ve Sonrası 
Kaybedilen Değerler

Mustafa Orçan
Prof. Dr. KT Manas Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi
 mustafaorcan@yahoo.com.

Giriş 

Bu çalışma batılılaşma sonrası günümüz şehirleri üzerine değerlendirmelerde bulunan eleş-
tirel bir çalışmadır. Şehir planı, mahalle yönetimi ya da idaresi, mahalle sakinlerinin hakları, 
komşuluk hakkı ve sınırları, mahremiyet/özel hayat gibi konular hakkında geçmişten günü-
müze değişen değerler hakkında karşılaştırma yapılmaktadır. Gecekondudan gündüzkon-
duya (karar vericilerin plan ve emsallerde değişiklik yaparak ve oynayarak binalar ve gökde-
lenlerin yapılaması) şehirleri birer sorun haline dönüştüren süreçlere de yer verilecektir. En 
yakın geçmiş olarak Osmanlı dönemi ve farklı toplum olarak da Avrupa ve Amerika’daki bazı 
uygulamalarla örneklendirilmeye çalışılacaktır. Plansız dönem daha çok 2000’li yıllara kadar 
olan dönemi kapsarken, planlı dönem ise XXI. yüzyılın başından itibaren yaşanan dönemi 
ifade etmektedir.

Bir toplumda, kültürde ve meslekte şehir alanında geçmişin birikimlerine sahip olup gele-
ceği inşa etmek anlayışının olup olmaması; denenmiş yaşam, özgün şehirlerin kurulması ve 
mimari yapıların sürdürülmesi için önemlidir. Çağımızın bilimsel bilgi, teknik ve teknolojik, 
yöntem, plan ve proje, ulaşım ağı ve hızı, insan kaynağı ve en önemlisi kaliteli eğitim açıla-
rından daha üstün olduğu düşüncesine rağmen, modernleşmenin nimetlerinin Türkiye ve 
diğer dünya şehirleri için nasıl külfete dönüştüğü konusunun incelenmesi önemlidir. 

 Türkiye’nin özellikle büyüyen şehirlerine bakıldığında şehir plan ve projelerinde, mimari-
de ciddi bir yabancılaşmanın, sapmanın, kimliksizleşmenin olduğu görülmektedir. Ama en 
önemlisi, şehir yönetimine hâkim olan egemenlerin; yönetim önceliklerinde, duyarlılıkların-
da, anlayışlarında, mantıklarında, kısaca yaklaşımlarında ciddi bir evrilmenin ve kırılmanın 
yaşanmasıdır. Şehir plan ve projelerin, mahalle, sokak, ibadet yerleri, okul, sağlık binaları, 
parklar ve bahçeler gibi sosyal alanların ve ulaşım ağ planlamasının, en az yüz yıllık projeler 
çerçevesinde yapılması gerekirken, neoliberal şehirleşme politikasının da etkisiyle yöneti-
cileri ve mühendisleri çevreleyen daha çok rant aklıyla hareket edilerek bireysel, toplumsal, 
kamusal ve zamansal ihtiyaç ve öncelikler pek dikkate alınmayarak daha kısa süreli plan ve 
projelere gidilmiştir ve gidilmektedir. 

Şehir planlaması gibi günümüzdeki bir başka sorun alanı da mahalle yönetimindeki dönü-
şümlerdir. Rastgele modernleşen şehirlerde mahalle, işlevsel anlamda sönük hale gelmiştir. 
Özellikle orta ve büyük şehirlerde küçük haberleşme ve planlama anlamında resmi işlere 
odaklanan şekli bir birime dönüşmüştür. Yapılanlardan da yapılacak olanlardan da mahal-
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lenin pek haberi yoktur. Ancak yapılan kamu binası olsa dahi bir iş makinesinin gelmesiyle, 
suların bazen elektriklerin kesilmesiyle mahallede bir inşaatın olduğu anlaşılmaktadır. Ba-
tılılaşma sürecinde ve günümüzde tarihi tecrübe bir tarafa bırakılarak mahalle ve mahalle 
yönetimi, içinde yaşayanların pek söz hakkının olmadığı, alınan kararlara katılamadığı, daha 
az demokratik bir hüviyete bürünmüş durumdadır. Ayrıca mahalle gibi oturulan mesken, 
barınma yerleri ya da evler de, modernleşmenin etkisiyle ev olmaktan çıkıp konut ya da 
oturma hücrelerine dönüşmektedir. Bu sorunların bir kısmı çağımızın, modernleşmenin 
getirdiği sorunlar iken, bir kısmı da plansızlığın ya da yanlış planlamanın sonucudur. Şe-
hir planlaması ve mimarisi açısından Türkiye’de ciddi bir tecrübi zenginlik varken batılılaş-
madan bu tarafa şehir yönetim anlayışından mahalle yönetimine, planlamadan barınma, 
mekân ve anlayışına kadar ciddi bir değişim hatta kırılma yaşanmaktadır. Modern olarak 
adlandırılan bu değişimlerin bir kısmı faydalı olsa da, bazı konularda insan doğasına, farklı 
yaşam tarzlarına ve sosyal ihtiyaçlara cevap vermek bakımından, önceki mahalle sistemine 
göre daha uzak bulunmaktadır. Bu durumu özellikle şehirde ve mahallede sakinlerin ya da 
mukimlerin katılım hakkı ve mahremiyet anlayışında görmek mümkündür.

Osmanlıdan Günümüze Şehir ve Mahalle Sakinlerinin Katılım Hakkı ve Mahremiyet

Batılılaşma sürecinde yaşadığımız ciddi şehirleşme sorunları nedeniyle modern şehirlerle 
geleneksel şehirler, özellikle de Osmanlı şehir plan ve projelerini, mahalle idaresini karşılaş-
tırdığımızda; Osmanlı dönemi şehir hayatının daha fazla insan odaklı inşa edildiği, sakinle-
rinin mahalledeki değişimler konusunda daha fazla söz haklarının olduğu ve daha demok-
ratik yönetildiği iddia edilebilir. Çünkü Osmanlı, kendinden önceki Selçuklu, Asr-ı Saadet, 
Emevi ve Abbasi geleneği ve tecrübeleri ile milli geleneği bütünleştirerek bu birikimi daha 
da geliştirmiş ve kendi mahalle kimliğini ve sistemini üretmiştir bir devletti (Şahin ve Işık 
2011: 224). Osmanlı mahalle sakinleri ile XX. ve XXI. yüzyıl Türkiye ve Avrupa mahalle yö-
netim sistemlerini, söz hakları, karar verme sürecine katılım gibi konuları karşılaştırmadan 
önce mahallenin tarihine ve değişim sürecine kısaca bakmak gerekir. 

Selçuklularda mahalle sistemine bakıldığında, her mahallenin kendilerinin seçtiği ve kadı 
tarafından onaylanan “iğdiş” adı verilen kişilerce yönetildiği görülür. İğdiş’in sorumlulukları: 
halkı, kadı ve hükümet nazarında temsil etmek, halktan “salma” ve “peşkeş” toplamak, fer-
manların, mahalleliye ilanını sağlamak (Akdağ 1995: 19-20). 

Osmanlı döneminde mahalle sistemi II. Mahmut Dönemine kadar dini eksende “İmam” ya da 
Gayri Müslimler için “Kocabaşılar”ın yönetiminde sürdürülmüştür. Ayrıca mahallede mahalle 
mütevellisi, imamın yardımcısı olarak “yiğitbaşı” veya “kethüda” bulunmaktaydı. II. Mahmut 
Döneminde Yeniçeri Ocağının 1826’da kaldırılmasıyla, mahallenin asayişinden sorumlu olan 
yeniçerilerden doğan ciddi bir boşluk ortaya çıkmış ve hem asayişte, hem de mahalle yö-
netiminde yeni muhtarlık sistemine geçilmiştir. Önce İstanbul’da, daha sonra Kastamonu 
ve diğer Osmanlı eyalet ve mahallelerinde tayin edilen muhtarlar ”evvel” (birinci) ve “sani” 
(ikinci/yardımcısı) olmak üzere iki kişi olarak atanırdı. Reaya mahallelerinde ise, kocabaşı-
lar ve papazlar, önceden olduğu gibi görevlerini yürütmeye devam etmişlerdir (Eryılmaz 
1997:202). 1856 yılında Islahat Fermanının ilanıyla ve 1864’te çıkartılan Vilayet Nizamnamesi 
ile bazı değişiklikler yapıldıktan sonra, 1913 tarihli geçici “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu 
Muvakkatı” ile mahalle muhtarlıkları hukuken/resmen kaldırılmış; fakat hükümetin izniyle 
faaliyetlerini 1934 yılına kadar sürdürmüşlerdir. 1924’de “Köy Kanunu” kabul edilmiş, 1934 
tarihinde çıkarılan 2295 sayılı kanunla, belediye kurumunun olduğu yerlerde, mahalle muh-
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tarlıkları ve ona bağlı ihtiyar meclislerinin faaliyetlerine fiilen son verilmiştir. 10 Nisan 1944 
tarih ve 4541 sayılı “Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 
Kanun” ile içişleri bakanlığı bu sorunların önüne geçmek için mahalle teşkilatını yeniden 
kurmuştur (Eryılmaz 1997: 212; Palabıyık-Atak 2002: 333; Şahin ve Işık 2011: 228). Günümüz-
de kullanılan muhtarlık sistemi bu değişim evrelerinden geçtikten sonra son halini almıştır. 

Türkiye’de modern dönemlerde şehirler büyüdükçe mahallenin yönetim işlevi azalsa da, ge-
leneksel şehirlere, yerleşim birimlerine ve dönemlere gittikçe mahallenin idari işlevi artmak-
tadır. Bunun nedeni, merkezi hükümetlerin yaklaşımı ve yerel yönetimlerde yapılan yasa 
değişikliği kadar, kısmen hayat şartlarında meydana gelen değişmelerin de etkili olmasıdır. 
Asıl değiştirici güç ise, yönetim anlayışı ve yönetim anlayışı doğrultusunda çıkarılan yasa-
lardır. Devlet yönetim sistemi açısından kesintili olarak 1950’lerden sonra daha demokratik 
yönetim çabaları olsa da geçmişten günümüze doğru geldikçe mahalle yönetimi açısından 
daha demokratik yönetimin ve uygulamaların olduğu söylenemez, hatta bazı konularda 
daha da geri kaldığı ileri sürülebilir. Demokratik olma kavramı, sadece mahalle muhtar ve 
azalarını demokratik usulle seçmek değil; mahalleliyi ilgilendiren konularda, yol, bina, okul, 
cami, park ve sağlık birimleri inşasında, kentsel dönüşüm plan ve projelerinde, ayrıca imar 
değişikliğinde mahalle sakinlerinin karar alma süreçlerine katılımını da anlamak gerekir. 
Osmanlı döneminde günümüzdeki gibi merkezden aşağı doğru karar almaktan daha çok, 
aşağıdan tabandan merkeze ve yukarı doğru bir karar alma, sorumluluğu paylaşma süreci 
daha ön plandadır.

Osmanlı şehir ve mahalle yönetim anlayışı, XVI. asırda Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransızlara 
karşı yardım isteyen Almanya’nın Nurenberg şehrinin ileri gelenlerine yolladığı mektupta 
yer almaktadır. Mektupta “Kavga etmeyin, ben burada sizi yönetmeye gelmedim, yalnızca ara-
nızdaki ihtilafl arı nasıl çözeceğinizi öğretmeye geldim.” şeklinde ifade edildiği gibi merkezden 
hareketle aşırı müdahaleci olmak yerine “yönetişim” tarzını hatırlatan bir anlayışla sorunla-
rın çözümü öncelikle yerel iradeye bırakılmaktadır (Cansever 2010:126-127). Bu bakımdan 
anormal bir durum yoksa Osmanlıda devlet, şehir ve mahalleyi “yönetmek”ten çok aslında 
mahalleyi “idare” ediyordu. “Yönetmek” daha çok tek tarafl ı ve biraz da otoriter bir anlam ta-
şımaktadır; ama “idare” kavramı ise var olanı, yönetenlerin kararını ve fikirlerini, yerel kültürel 
tercihleri de dikkate alan bir anlayış demektir. Din olsun, mezhep ve etnik farklılıklar olsun, 
Osmanlı mahalle “idaresi” mahallede var olan dini yapıyı ve kültürü pek ihmal etmez idi. Bir 
Müslüman mahallesinde camii ya da mescit “imamı” mahallenin baş sorumlusu iken, Gayr-i 
Müslim mahallesinde ise cemaatin ruhani lideri ya da reisi “kocabaşısı” baş sorumlu olurdu 
(Ortaylı 2001: 22). Mahalle ilk önce bu dini ruhani görevlilerden sorulurdu. Farklı dinden, 
ırktan olan milletlerin kendilerini yönetmelerine mahalle ölçeğinde saygı gösterilirdi. Bunun 
bir yansıması olarak Osmanlı mahallesinde kararlar alınırken merkezden masa başı çıkan 
kararlara göre değil, daha çok yerelde yaşayan ve yaşananları da düşünerek karar alınmakta 
ve durum, sorumlu merkezi iradeye bildirilmekteydi. 

Osmanlı mahallesinde, mahalle halkına bu kadar yetkinin verilmesinin nedenine bakıldı-
ğında ise bunun devletteki makro yapı ile mikro yapı arasındaki karşılıklı sorumluluk iliş-
kisine dayandığı söylenebilir. Mahallede yaşayanlar mahallede cereyan eden, vuku bulan 
olaylardan sorumludurlar. Örneğin mahallede bir suç işlenmiş ise suçlu bulunamaz ve mad-
di kayıpta söz konusu ise, mahalleli suçluyu bulmak, olaydan dolayı doğacak mali/maddi 
cezaları karşılamak durumundadır. Buna karşın mahalleliyi rahatsız eden bir şahıs, aile ya 
da komşusu varsa, mahallelinin şikayeti üzerine mahkemeye başvurularak o kişinin ya da 
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ailenin mahalleden uzaklaştırılma hakları vardı (Ergenç 1984:75; Düzbakar 2003:104). Bu 
yüzden mahalleye göç eden kişiye mahalle sakinlerinden birinin ya da imamın kefil olma-
sı şartı getirilmiş, kefilsiz gelen göçe pek izin verilmemiştir. Bu kuralla, mahallede doğacak 
sorunların önceden tedbiri bu şekilde alınmaya çalışılmıştır. Bu yüzden sistemin iyi çalıştığı 
dönemlerde ve yerlerde mahallede fazla suç işlenmezdi, çünkü mahallede güçlü bir oto-
kontrol sistemi vardı. 

Toplumsal otokontrol sisteminin merkezi ise genellikle her mahallede bulunan cami ya da 
mescitlerdir. Camide ya da mescitte namaz kılmak özellikle akşam ve yatsı namazını kılmak 
önemlidir. Erkeklerin bu ibadet yerlerine müdavimlikleri önemlidir. Buna cemaat deniliyor.1 
Örneğin hırsızlık gibi bir suç işlendiğinde, eğer suçlanan şahıs mescide gelmemişse, misa-
firliğe gitmemişse, hasta değilse ya da işinde değilse şüpheliler arasına girebilmekteydi. Bu 
yüzden Osmanlı şehrinde mahalle, birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin davranışlarından 
sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerin oluşturmuş olduğu bir topluluğun yaşadığı 
yer olarak tanımlanması anlamlıdır (Ergenç 1984:69). Öz olarak Osmanlıda mahalle sakinleri 
mahallesinden sorumlu ve gerektiğinde işin içine giren ve karar verebilen bir role, fonksiyo-
na ve hakka sahiptir.

Sadece asayişle ilgili değil aynı zamanda bazı ekonomik faaliyetlerden de mahalle sakinleri 
sorumludur. Devlet onlara ekonomik anlamda bir yükümlülük yüklerken, onlar da mahalle-
deki çeşme, camii, yol gibi inşaat işleriyle, bunların onarılması, bakımlarının yapılması ve çöp 
toplama hizmetleriyle ilgili kararlar alabiliyorlardı. Osmanlı mahallesinde, mahallenin ortak 
giderlerini karşılamak için mahalleliden vergi alınırdı ve bu vergiler “avarız akçası vakfı”nda 
toplanırdı. Bu vakıfl arın mahalle giderlerini karşılamanın dışında bir önemli fonksiyonu daha 
vardı. Muhtaç sahiplerine gerektiğinde borç para veren bir fon işlevi de görürdü. Mahal-
leye yapılan harcamalar mahalledeki ailelerin hallerine göre sınıfl andırılmış hane sayısına 
bölünür ve ona göre paralar/vergi toplanırdı (Ergenç 1984: 75-76; Düzbakar, 2003). Karşılıklı 
sorumluluk anlayışı, mahallelinin karar verme ve katılımcılık rolünü ciddi ölçüde artırıyordu. 

Osmanlının XIX. yüzyıla kadar şehir ve mahalle teşkilatında görülen, mahalle sakinlerinin 
katılımcılığı uygulamasını Tanzimat sonrasında ve Cumhuriyetle birlikte görmek zordur. Gü-
nümüzde mahalle sakinlerinin vergi sorumluluğu var; hatta çevre, çöp ve atık vergisi, yol 
bakım giderleri de işin içine dâhil edildiğinde vergi kalemi artmış olmasına rağmen, karar 
alma süreçlerinde mahallelinin, Osmanlı mahalle sakinleri kadar katılım ve karar verme hak-
ları bulunmamaktadır. Avrupa ülkelerine, özellikle Osmanlının bir zamanlar yönettiği bazı 
Balkan ülkelerine bakıldığında halen önceki uygulamaya devam edildiği görülmektedir. 
Arnavutluk’ta, Macaristan’da mahallelinin sokakta, mahallede yapması gereken bazı so-
rumlulukları vardır. İtalyan Komünist Partisi Arnavutluk’u işgal ettikten sonra Arnavutluk’ta 
mahallenin mahalle sakinleri tarafından yönetildiğini görüp, bundan etkilenerek İtalya’da 
benzer uygulamaya başlayarak, mahalle komiteleri kurmuşlardır. Mahallenin çöpünün top-
lanmasından, tartışmalı binaların nereye yapılacağına kadar mahalleli karar veriyor (Canse-
ver 2010:123).2 Halen bu uygulama İngiltere’de güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Örneğin 
mahallede yeni açılması düşünülen bir işyerinin belediyeden izin almadan önce mahalle-
linin fikrini alması gerekmektedir. Bunun için başvuran şirket mahalle sakinleri ile toplantı 

1 Ergenç’in Ankara Şer’iyye Sicillerinden hareketle yaptığı araştırmasında Buryacı Mahallesinde 15 Haziran 1599 tarihinde 
ihracı istenen mahalle sakini Mehmed bin Ali için yüklenen suçlar arasında “bir vakit namaza gelmediği” delil gösteril-
mektedir (1984: 74). 

2 Macaristan’da halen kar yağdığında karın temizlenmesinden öncelikli olarak o apartmanda oturanlar sorumlu.
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düzenlemekte ve belediyenin internet sitesinden mahalleli fikrini açıklamakta ve ona göre 
karar alınmaktadır (İngiltere 2018).3 

Belge 1: İngiltere’nin Southampton şehrinde Banister Yolu ve Caddesi üzerinde bulunan köşede açılması 
düşünülen “Lidl” marketin mahalle sakinlerine 9 Mart 2018 tarihinde gönderdiği toplantıya davet mektubu. 

Belediye bu toplantıdan çıkan karara göre hareket edecek.

Mahalle sakinlerinin katılımcılığı ve söz hakkı ile ilgili olarak Turgut Cansever 1957 tarihinde 
iki farklı ülkede ve yerleşim yerinde yaşanmış iki ilginç olaydan söz eder. Birincisi Ameri-
ka’nın Boston şehrinde, ikincisi ise Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanmıştır (2010: 123-126). 

3 Başvurudan sonraki 6 haftada tüm tarafl ar yorum yapıp fikir beyan edebilir. Ayrıca yerel yönetim/belediye yapılan bas-
vuruyu tüm tarafl ara bildirmek zorundadır. Belediye bunu en geç 2 hafta içinde yapmak durumundadır. https://www.
gov.uk/appeal- enforcement-notice/comment-on- an-appeal

 https://www.southampton.gov. uk/planning/planning- applications/
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Boston’da çevre yolu tamamlandıktan sonra çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak yola 
köylüler karşı çıkıyor ve eylemler başlatıyorlar. Sonuçta karayolu yetkilileri, içinde şehir plan-
cılarının, tarımcıların ve ekonomistlerin de olduğu bir heyetle köylüleri konuşturmaya karar 
veriyorlar ve bu görüşmeler sonucunda bir rapor hazırlanıyor ve ilgili birim köylülerin istek-
lerine göre yol planında değişiklikler yapıyor ve sorun uzlaşmayla çözülüyor. 

Benzer vaka aynı yıl içerisinde Alanya’da gerçekleşiyor. Karayolları Fevzipaşa-Antalya sahil 
yolunu yapmaya başlıyor, fakat projede yapılacak yol köylülerin meyve bahçelerinin içinden 
geçtiği için köylüler buna karşı çıkıyor, yapılacak yolları engellemek için barikatlar kuruyor-
lar. Sorun ilgili yöneticilere ve Ankara’ya kadar taşınıyor, ama sonuç alınamıyor. Bu şekilde 
şehir halkı ve şehirlilerin hakkı dikkate alınmadan mağduriyetler meydana geliyor. 

Bu yaşanan vakalarda görüleceği gibi uzun yıllar Türkiye maalesef kendi şehir ve yerel yö-
netim deneyimini kullanmayan, heba eden bir anlayışa mahkûm olmuştur. Yerelin söz hakkı 
Osmanlıdaki mahalle sisteminin çok gerisinde kalmakta ve bu boşluğu ise belediye meclis-
leri ve onu çevreleyen çıkar grupları doldurmaktadır. Mahallede, semtte yaşayan insanlara 
danışmadan meclislerde ve masa başında parsel, özellikle de emsal planları değiştirilmekte; 
iki, dört, altı katlı binaların yanında otuz, kırk katlı gökdelenler dikilerek mevcut binaların ve 
sakinlerinin güneşine ve manzarasına engel olunmakta, diğer taraftan şehirde görüntü kir-
liliği oluşmaktadır.4 Özellikle şehir merkezlerine yakın olan mahalle ve semtlerde, cadde ve 
sokaklarında en fazla yaşanan sorunlar; yolun genişliği değiştirilmeden emsallerinin maksi-
muma çıkarılarak, nüfus ve trafik yoğunluğunun artırılması ve var olan düzenin de karmaşık 
hale getirilmesidir. 

Osmanlının merkezden ziyade çevreyle idare ettiği (yönetişim) mahalle sisteminin yönetim 
ilkeleri ile 1992 ve 2008 tarihlerinde Avrupa Konseyinin ilan ettiği ilkelerin benzer olması 
dikkat çekicidir.

Osmanlının uyguladığı, Türkiye’nin ise unuttuğu katılımcı şehir ve mahalle yönetimi anlayı-
şının özellikle Avrupa’da yükselen bir değer olduğu görülmekte, benzer yönetim anlayışının 
Avrupa ülkelerinin bazılarında uygulandığı bilinmektedir. Katılım hakkı, Avrupa Şehir Şartı, 
18 Mart 1992 tarihinde Strazburg’da Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Konferansı’nda yapılan olağan toplantısının 27. oturumunda kabul edilmiştir (Council 
of Europe 1992). Avrupa Kentsel Şartının 12. maddesinde ve “Halk Katılımı, Şehir Yönetimi ve 
Şehir Planlaması” başlığı altında halkı etkileyecek plan ve projede halka söz hakkının veril-
mesi gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan Avrupa Konseyinin yaptığı ikinci Kongrede, 
Mayıs 2008’de Strazburg’da “Avrupa Şehir Şartı-II: “Yeni Bir Şehirlilik İçin Manifesto”yu kabul 
etmiştir. Yerel unsurların ve demokrasinin bir yansıması olarak “şehirlilerin yönetime katılım 
hakkı” yeniden gündeme getirilmiştir (Avrupa Konseyi 2008).5 Kamuoyunu ilgilendiren ko-
nularda halka sorulması ve onlara söz hakkının verilmesinden bahsedilmektedir. Avrupa 
Şehirli Hakları Deklarasyonu “4. Konut” maddesinde: Şehirde yaşayan insanların mahremi-

4 30 Mart 2013 tarihinde “AK Parti 4. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu”nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
“Çeşitli plan notlarıyla emsallerle oynayanlar var, belediyelerin içinde bunu görüyorum. AK Parti olarak üç emsal, azami 
ilkemiz olmalıdır. Plan notlarıyla oynamak suretiyle eğer siz bunu yediye çıkarıyorsanız altıya çıkarıyorsanız tarih sizi 
aff etmez, bu millet sizi aff etmez. Asla bunlarla oynama noktasına girmeyin, bizim bunlara ihtiyacımız yok.” diyerek bele-
diyeleri emsalleri değiştirmeme konusunda kesin olarak uyarmıştır.

5 13. maddesinde “Avrupa’nın kent ve kasabalarının, özellikle katılım açısından, demokrasinin yeni taleplerini dikkate alan 
bir kentsel yönetişim modeli inşa etmek sorumluluğu vardır. Bu yerleşimler toplumlarımızın çok gereksinim duyulan 
demokratik yönetişimin yeniden canlandırılması için birer değerdir.” ifade edilmektedir.
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yet ve dokunulmazlıklarının garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun 
sağlanmasını; (Council of Europe, 1992) önermektedir.6 

İki bina arasındaki mesafenin beş, altı metreye kadar inen yüksek katlı binaların pencere ve 
balkonlarının birbirini görecek kadar yakın olması, insan ve aile doğasına aykırıdır. Özel ha-
yatın ve mahremiyetin ihlaline meydan vermek demektir. Mahremiyet hem Türkiye toplum 
ve kültürü için önemli hem de insani açıdan dikkat edilmesi gereken önemli bir husus oldu-
ğundan Osmanlıda ev yapılırken özel hayata ve mahremiyete önem verilir ve bu kritere göre 
ev yapılmasına özen gösterilirdi. Gerekirse mağdur olduğunu düşünen mahalle sakini kom-
şusunu mahkemeye şikâyet edilebilirdi. Eğer bu yapılacak olan ibadethane, cami dahi olsa, 
komşunun güneşine, manzarasına engel teşkil ediyorsa, ciddi bir zarara uğruyorsa mahke-
meye gidilir ve gereken yapılırdı. Bunun en ilginç örneklerden birini İstanbul’da, şu anda 
Sultan Ahmet Meydanının Beyazıt tarafında yer alan, II. Bayezid’in Hazinebaşısı Firuz Ağa 
tarafından 1491 yılında kendi adına inşa ettirdiği Firuz Ağa Camiinde görmek mümkündür. 

Resim 1: Firuz Ağa Camisi (alıntı tarihi 2017)

Geçmişte ve günümüzde kıbleye doğru bakarken camilerin minareleri genelde sağ tarafa 
yapılır. Fakat yaklaşık beş asırlık geçmişi olan bu caminin minaresi halen sol tarafta yer al-
maktadır. Rivayetlerden birine göre bunun sebebi olarak, cami minaresi sağ tarafa yapılırken 
Gayr-i Müslim olan bir komşunun, minarenin güneşini kestiği ve manzarasını etkilediği ge-
rekçesiyle minarenin yapılmasına itiraz etmesi ve konuyu kadıya intikal ettirmesi gösterilir. 
Kadı da bu itirazı haklı bularak minarenin sol tarafa yapılmasına karar verir ve öyle de yapılır. 

Kısaca Osmanlı mahalle idare sistemine göre, mahalle sakinlerine belli sorumluluklar yük-
lense de onlara söz hakkı vererek mahallede yapılacak değişikliklerde katılım hakkı tanı-
yarak daha demokratik mahalle örgütü meydana getirmişlerdir. Bugün dile getirilen hal-

6 Ayşe Akplan’ın 1984’de yayınladığı “Kent Planlamasına Katılım Olanaklar ve Sınırlar” adlı makalesinde İsviçre’nin Zürih, 
Bern ve Luzern şehirlerinde vatandaşların şehir planlamasına katılım haklarını tartışmakta ve karşılaştırma yapmaktadır.
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kın “şehir hakkı”, “mahalle sakinlerinin karar alma sürecindeki etkisi” ve “mahremiyet” gibi 
kavramlara aslında bu toplum yabancı değildir. Fakat II. Mahmut dönemi ve İttihatçıların 
iktidara gelmesiyle XX. yüzyılın başından itibaren mahalle yönetiminin daha merkeziyetçi 
anlayışla yönetildiği görülmektedir. Bu durum aslında bir geriye gidiştir. Bu tür sorunları te-
lafi etmek için hem Türkiye tarihinde hem de günümüzde farklı toplumlarda iyi uygulamalar 
vardır. Bu uygulamaların günümüz mahallelerinde değerlendirilmesi önemlidir. 

Gecekondulardan Gündüzkondulara Şehirleşme Sorunumuz

Şehir kurulurken bina yapılırken devletin, toplumun ve kültürün belirlediği dikkat edilmesi 
gereken resmi ve gayr-i resmi bazı kurallar ve alışkanlıklar vardır. Bir toplum ve ülkede yazılı 
olan yasalar kadar yazılı olmayan kurallar ve teamüller de çok önemli ve değerlidir. Bazen 
yazılı olmayan toplumsal ve kültürel yasalar ve alışkanlıklar yazılı olandan daha değerli ve 
toplum için daha etkili olabilir. Buna siyaset sosyolojisinde kamuoyu ya da toplumsal meş-
ruiyet denilir. 

Bir toplumda yazılı hukuk kuralları ile yazılı olmayan kuralları arasında ciddi mesafe ve fark-
lılık varsa, o hukuk sisteminin toplumu ve kültürü tam olarak temsil ettiği tartışmalıdır. Bu, 
sadece toplumsal ilişkilerle aile ve evlilik hayatı ile ilgili konularda değil, aynı zamanda ti-
caretle, konut, bina, inşaat, mimari ve sanatla da ilgili konularda da geçerli bir yaklaşımdır. 
“Aşırı gelişmişlik psikolojisi” ile yazılı olmayan kültürel alışkanlıklara yazılı yasalarda, mimaride 
yer verilmemesi, yazılı olmayan yasaların geçerliliğini yitirdiği, çağımıza cevap vermediği, 
yanlış ve olumsuz olduğu anlamına gelmemelidir. Özellikle “eski”, basit, geçersiz ve kullanıl-
maz; “yeni” her zaman iyi, geçerli, faydalı, güzeldir demek yanıltıcı olabilir.7 İnsan sağlığı ve 
huzurunu bozacak, çevre söz konusu olduğunda insanların doğasını zorlayacak, tehlikeli, 
tabiattan ve realiteden kopuk ya da ona daha zararlı olan “modern” plan ve projelerin uygu-
lanmamasına özen göstermek gerekmektedir. 

Türkiye’nin şehirlerinde, ilçelerinde bina ve konut yapılaşması dengesiz, çarpık yapılaşma-
nın beden bulduğu bir mecraya sürüklenmektedir. Gecekondulara artık pek izin verilmez-
ken, bu kez de gündüzkondular ortaya çıkmıştır.8 Daha planlı diyebileceğimiz bu dönemde 
parsel ve emsal plan ve projeleriyle oynanarak gökdelenler dikilmekte, hayatımıza, kültürü-
müze ve tarihimize diklenmektedir. Yasa isteniyorsa yasa değiştirilmekte ve uydurulmakta, 
emsal az geliyorsa emsaller artırılmakta ve bu şekilde toplumsal meşruiyeti olmayan ama 
yasal gözüken binalar yapılmaktadır. Alınan yeni meclis kararının var olan yasayı değiştirip 
değiştirmediğini, yapılan binanın diğer vatandaşların hakkını yiyip yemediğini mevcut bina 
ile yeni yapılan binanın boyu, yolu ve bina çevresindeki boşluk alanın genişliği karşılaştırıla-

7 18. yy.dan sonra Batıya giden Osmanlı elçilerinin göndermiş oldukları mektuplarda Batı şehir ve mimarisine karşı büyük 
bir beğeni ve özenin olduğu, hatta 1836’da Londra’dan Mustafa Reşit Paşa’nın yazdığı mektubunda Batı mimarisi ve 
şehir düzenin “tek geçerli tercih” olduğu ileri sürülecek kadar var olan zenginliği Batı için ihmal edildiği görülmektedir 
(Yerasimos, 1996: 2). 

8 Önemli bir adım olarak, iki-binli yıllardan sonra artık gecekonduların yapılmasına müsaade edilmemektedir, var olan 
gecekonduların da bir kısmı yıkılmıştır. Bir başka önemli girişim, konut ihtiyacını karşılamak için devlet, TOKİ aracılığı ile 
her şehirde ve neredeyse her ilçede yeni toplu konutlar inşa etmiştir. Sosyal politikanın bir gereği olarak Türkiye devleti 
kendi halkı için ilk kez bu denli çok sayıda toplu konutlar yapmıştır. Fakat bu girişimin ilk döneminin çok sağlıklı yürütül-
düğü tartışmalıdır. 2014 yılına kadar yerel mimari yerine tek tip binaların yapılması, halkın arzu ve isteklerine göre daire 
ve sitedeki sosyal donatıların yapılmayıp merkezden projelerin çizilmesi önemli sorunları beraberinde getirmiştir. 

 Bu tür eleştirileri de dikkate alarak ilk kez TOKİ, bir kentsel dönüşüm projesine başlamadan önce halka giderek 2012 
yılında Mersin’in Akdeniz semtinde oturan semt sakinlerine ve STK’lara “nasıl bir kentsel dönüşüm istedikleri”ne dair 
bir proje çerçevesinde anket, mülakat ve çalıştay düzenlemiş ve çıkan veriler bir rapor haline getirilmiştir. Proje, SDE’nin 
öncülüğünde Y. Aktay, M. Orçan ve E. Osmanoğlu tarafından yapılmıştır (2012). 
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rak anlamak mümkündür. Türkiye’nin farklı şehirlerine gidildiğinde bu özellikler çerçevesin-
de gözlem yapıldığında o şehrin bina ya da konut politikasının adil olup olmadığı rahatlıkla 
anlaşılabilir. Bunun en tipik örneklerinden biri, uzun süreden beri devletin, yerel yönetim-
lerin ve en önemlisi kamuya mal olmuş İstanbul Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde 
yapılan 16/9 binalarıdır. 9

 
Resim 2: 16/9 binalarının Sultan Ahmet Cami ve minareleriyle yarışan görüntüsü.

Resim 3: Karaköy’den Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya’nın siluetini bozan 16/9 binalarının görünüşü
(Ensonhaber 2018).

9 Mensucat Santral’ın, Kazlıçeşme’de denize 200 metre mesafedeki 28 bin metrekarelik arazisi, 2007’de TMSF tarafından 
Astay Gayrimenkul’e satılmış, ardından imar ve emsal değişiklikleri yapıldıktan sonra inşaata başlanmıştır. Tarihi Yarıma-
da başta olmak üzere bu binaların İstanbul’un siluetine zarar verdiği haberleri 2011 tarihlidir. Biri 155 metre yükseklikte 
olup 36, 32 ve 26 kat olmak üzere 3 gökdelenin inşaatı ilerledikçe İstanbul siluetini etkilemeye başladı. Bakanlık, inşa-
atlarla ilgili olarak belediyelerden değerlendirme istedi. İBB ve Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilen 11 Ağustos 2011 
tarihli yazıda sit alanında olmasa da tarihi yarımadayı geri döndürülemez şekilde olumsuz yönde etkileyecek bir inşat 
ve uygulaması olduğu belirtilerek durdurulması istendi. Konu Danıştay’a gitti Danıştay kararının ardından İBB, şehir 
siluetini koruma adına her semte yükseklik kotası getirdi. Buna göre Zeytinburnu için belirlenen yükseklik 70 metre yani 
23 kat. Bu karara göre 36, 32 ve 26 kat olan 16/9 kulelerin birinden 13, birinden 9, diğerinden de 3 kat yıkılması gerekiyor 
(Fatihaber 2017; Akşam 2013). 2018 yılı itibariyle mahkeme Zeytinburnu Belediyesinin açtığı davada maalesef şirketin 
lehine karar vermiştir (Ensonhaber 2018)
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Resimde görüleceği üzere, Galata tarafından Sultan Ahmet ve Ayasofya tarafına bakıldığın-
da bu binaların her iki caminin minareleri arasından minarelerle yarışırcasına gökyüzüne 
doğru çıktığı görülmektedir. Tarihi Yarım Ada’ya, kültüre diklenmektedir. 2011 yılında Ba-
kanlığın ve 2013’de Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın eleştirisine ve tıraşlanması taleplerine 
rağmen 2018 yılı itibariyle maalesef mahkeme yıkılmamasına karar vermiştir. Binanın ya-
pılmasına izin veren ilgili Belediye Meclisi kararı kadar, davanın mahkemede yıkılmaması 
yönündeki kararı şehir bilinci olan herkesi bir şehir ihlali olarak düşünüp üzmüştür. Bu duru-
mun yanlış olduğu konusunda tabandan merkeze ve Başbakana kadar kamuoyunda ciddi 
bir uzlaşma olduğu halde sonuç alınamaması düşündürücüdür. Bu ve buna benzer binalar 
gecekondu değil toplumsal meşruiyeti olmayan, vicdanları sızlatan gündüzkondu yapılar-
dır. Kişisel olarak karşı olsam da gökdelenlere izin verilecekse de tarihi şehirlerin ve tarihi 
mekânın oldukça uzağında yeni bir yerleşim yerinde yapılması daha uygun olacaktır. 

Gündüzkondu dediğimiz bu yaşanan sorun gecekondudan daha tehlikelidir. Bunun bir kaç 
sebebi bulunmaktadır: İlki, gecekondular bir zorunluluktan dolayı ortaya çıkmıştır. Çalışmak 
üzere köylerinden, diğer il, ilçe ve kasabalardan şehirlere gelen yoksul insanların hükümetin 
ve yerel yönetimin bu nüfusu karşılayacak kadar konut üretememesi ve şehri göçmenlere 
göre hazır etmemesi sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Gündüzkondular ise, varsıl olan in-
sanların daha da varlıklı olmak için hazine arazisi ya da özel arazileri satın alıp, yasaları değiş-
tirdikten sonra diğer binaların ve insanların güneşine, mahremiyetine, havasına sakinliğine 
engel olarak binaların inşa edilmesidir. Biri yoksul diğeri zengin, birincisi hazine arazisine 
yasal olmadığı halde konması, ikincisi yasaları değiştirerek bazen de çiğneyerek yüksek bi-
nalar inşa etmesi. Birincisi evi olmayanların kendileri için yaptığı derme çatma binalar, diğeri 
sayılamayacak kadar çok daire ve yüksek katlı binalara sahip olan varlıklı insanların yaptığı 
planlı ve cezbedici binalar. Birisi hayatın temel ihtiyacını karşılamak için yuva kuruyor, diğeri 
daha fazla lüks yaşamak için yapıyor. 

Bir başka önemli farklılık ise, gecekonduları yıkmak ve yeni mahalle kurmak çok basit ve 
daha ucuz iken; inşa edilmiş olan gökdelenleri veya bir yapıyı yıkmak, tıraşlamak çok mali-
yetli ve daha zordur. Devlet ya da bir belediye olarak bir proje çerçevesinde mülk sahipleri-
nin hakkını verip yıkmaya kalkıştığınızda hangisinin daha maliyetli ve zor olduğu ortadadır. 
Örneğin, 2000 metre kareye inşa edilmiş bir gecekonduda ikişer kattan hesap edildiğin-
de 15-20 aileyle ve mülk sahibiyle muhatap olunurken; aynı metre kare içinde 30 katlı ve 
1500+500 (bina yeri ve bahçe ya da sosyal alan) metrekareyi kapsayan bir binayla yaklaşık 
en az 300 aileyle ya da mülk sahibiyle muhatap olacaksınız demektir. Bu bakımdan kentsel 
dönüşüm yada başka bir nedenle bina yıkılmak istenirse, bu durumda gündüzkonduyu yık-
mak gecekonduyu yıkmaktan daha maliyetli ve zordur.

Günümüzden birkaç asır öncesine, Osmanlıya gidildiğinde peki Osmanlıda kaçak ve yan-
lış yapılaşmaya nasıl bakılıyordu? Süreyya Faroqhi eserinde (2010: 161) “…çıkma yapan üst 
katlar sokağa taşamaz, evlerin önündeki üstlerine satılık mallar koyulan taş tezgâhlar belirli 
bir sınırı geçemezdi. İnşaat sahipleri ve mimarlar bu kuralları bilmek zorundaydılar; gerekti-
ği zamanda kadı sicil defterlerine başvurulurdu. Çünkü imar düzenlemeleri çoğunlukla fer-
manla bildirilir, mahkeme kâtipleri bunları sicil defterlerine geçirirlerdi.” demektedir.

Bundan başka Osmanlıda bina yapılırken mümkünse, pencerelerin komşu evlerin içine bak-
mayacak şekilde düzenlenmesine özen gösterilirdi. Bu kurala uymayanlar için mahkemeye 
başvurulurdu. Eğer inşaatlar küçük arsalarda yapılıyorsa her zaman için mahkemeden olum-
lu sonuç çıkmaya bilirdi.” (Faroqhi 2010:197) 
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 Osmanlı bunun için ciddi bir denetim sistemi kurmuştu. XVII. yüzyılın başlarından sonra Os-
manlı İmparatorluğu’nun birçok şehrinde, başkentteki mimarbaşını temsilen merkezi yöne-
tim tarafından atanan bir şehir mimarı vardı. Bu mimar, inşaatla uğraşan tüm zanaatkârları 
denetlemekle görevliydi. Bunların görev kapsamı ve otoritesi o kadar güçlüydü ki birçok 
yerde bu şehir mimarının onayı olmadan özel bir inşaata başlanamazdı. Gerektiğinde şehir 
mimarı bazen inşaat malzemelerine de standart koyardı; ama bu, daha çok devletin yap-
tırdıklarının dışında görece ender rastlanan kâgir yapılar için söz konusuydu. (Orhonlu’dan 
aktaran Faroqhi 2010: 161-162). 

Zengin şehir ve mimari, kültürel değerlerden biri de evin, mümkünse giriş kapılarının, pen-
cerelerinin, lavabo ve tuvaletlerin yönüne dikkat edilerek yapılmasıdır. Osmanlı ve İslam ko-
nut mimarisinde ev yapılırken bunlar önemliydi. Evin yönünü belirleyen ilk hususlardan biri 
kıbledir, sonra komşu binanın durumu ve güneştir. Osmanlıda “Evler, tek veya çift katlı olup, 
komşuluk, emniyet, kıble gibi faktörler dikkate alınarak birbirinin avlusunu görmeyecek 
şekilde yapılır. Kıble, yalnız ibadet için değil, yatarken, otururken, sokağa çıkarken; kısaca 
hayatın her anında hesaba katılan bir unsurdur.” Günümüzde ise bazı mimar ve ustaların 
hem kıble, hem komşu evin avlusu ve mahremiyeti gibi hususlara özen göstermedikleri, 
toplumun sosyo-kültürel değerlerine karşı duyarlı davranmadıkları yapılan bazı binalardan 
anlaşılmaktadır. Bu tür eğilim içinde olan mimar ve ustalarda daha ekonomik ve pratik bir 
daire nasıl yapılır kaygısı, insan doğasından daha önemli hale gelebilmektedir. 

Kaybetmekle karşı karşıya olunan bir başka bina yapma alışkanlıklarından biri de bahçe-
dir. Göçebe kültüründe toprakla ve çevreyle iç içe yaşayan Türkler, yerleşik hayata geçtik-
ten sonra bu alışkanlıklarını bahçeyle giderdiler. Yakın dönemlere kadar metropollerde bile 
bahçe bu yüzden Türkiye’de çok önemli ve kıymetli bir dinlenmek, eğlenmek için sosyal 
bir mekandır. Apartman ya da binalarda bahçe ve yeşil alana çok az yer bırakıldığından ya 
da hiç bırakılmadığından bu hoş kültürel alışkanlık da ciddi bir tehlike altındadır. Bundan 
en çok da ev hanımları, yaşlılar, özürlüler ve çocuklar zarar görmektedir. Yok olan bahçeleri 
telafi etmek için aileler, daire alırken ya sosyal imkanların olduğu sitelerin olmasına ya da 
geniş balkonları olan dairelerin olmasına özen göstermeye başlamışlardır. Belki de başka 
bir toplumda ve kültürde görülmeyecek kadar Anadolu’da apartman ve evlerin balkonlu 
olmasının kökenleri, Türk halkının balkonu bahçe gibi görmelerinden ve bahçeyi balkonla 
telafi etme çabalarından kaynaklanmaktadır. XX. yüzyıldan sonra bu alışkanlık ilk zamanlar-
da yoksulluğun, sonraki zamanlarda ve günümüzde ise daha fazla kazanma arzusunun rant 
aklının tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. En zor olanı da ne bahçeye ne de balkona sahip 
olan ailelerdir. Bahçe kültürünü yeniden gündelik yaşamın yaygın bir alışkanlığı haline ge-
tirmek için, merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda ciddi görevler düşmektedir. Yeşil alanın 
binanın oranına göre özelikle kenar mahalleler için zorunlu hale getirmek gerekmektedir.

Sonuç 

Sonuç olarak, Cumhuriyet döneminde savaşlardan yeni çıkmanın ve yoksulluğun da vermiş 
olduğu etki ve önceliklerin yanlış tercihi nedeniyle özellikle 1950’lerden 2000’li yıllara kadar 
şehirler (kırdan yoğun göç temelinde) önemli ölçüde nüfus baskısı altında kalarak plansız 
büyümüşlerdir. Şehirlerin nüfus akınına uğraması sonucu devlet ve yerel yönetimler hazır-
lıksız yakalanmış ve asıl/çekirdek şehirden daha büyük gecekondu alanları ortaya çıkmıştır. 
Akli melekelerinden önce bedeni büyüyen bir çocuk gibi hızlı fiziki büyüme daha planlı şe-
hirlerin gelişimine engel olmuş ve obez şehirlere dönüşmüştür. 
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2000’li yıllardan sonra gecekonduların yerini bu kez de gündüzkondular dediğimiz yapılar 
yer almış ve Cansever’in deyimiyle “yıktıklarımızdan daha güzel şeyler yapmadık” (2013: 191) 
ifadesi geçerli olmuştur. Selçuklu mahalle sisteminden en yakın geçmişimiz olan mahalle-
liye sorumluluk veren ve bunun karşılığında da mahalleliye söz hakkı ve karar verme hakkı 
tanıyan Osmanlının mahalle idaresi, II. Mahmut Döneminden başlayarak terk edilmiş ve anti 
demokratik uygulamalar ve Batılı karmaşık şehir yapısı ortaya çıkmıştır. Şehir kurmak ve yö-
netmek aynı zamanda tecrübe işidir. Yaşanmışlıklar görmezden gelinip ihmal edildiğinde 
yapılan hataların tekrarlanması kaçınılmazdır. Bu nedenle günümüzü geçmişle ve gelecekle 
planlamak ve değerlendirmek gerekmektedir. Mahalleyle ilgili alınacak kararlarda mahalle 
sakinlerini işin içine katmak, bazı konularda onları sorumlu tutmak, onlara mahalleye ait 
olma duygusunu hissettirecektir. En önemlisi bu tür uygulamalar, şehir yönetici/leri, müte-
ahhitler ve işadamları gibi makro yapılara karşı hakkı yenen mahalle sakinlerini, yani mikro 
yapıyı güçlendirecektir. Belediyede ve mahallede kartellerin oluşmasına karşı bir denge ve 
bir güç ortaya çıkmış olacaktır. 
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Giriş

İnsanlık; tarihsel süreç içerisinde kültürel, sosyal, ekonomik, bilimsel, dini ve siyasi alanlarda 
ilerlemeler kaydederek birçok gelişmeyi gerçekleştirmiştir. İnsanlığın göstermiş olduğu 
bu değişimin temel dinamiğini bilimsel gelişmelerin neden olduğu söylenebilir. İslâm 
dünyasında görülen bu değişim, yaşanan toplumsal dinamiklerle birlikte bilgiye dayalı 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. İslâm coğrafyasında bilginin ortaya çıktığı mekânlar 
zamanla medreseler olup başta felsefe olmak üzere birçok bilim dalında ilerlemeler 
kaydedilmiştir. “Medrese” kelime anlamı olarak eğitimin yapıldığı mekân anlamında olup1 
X. yüzyılın sonlarında İslâm Dünyası’nda kurulan, günümüzde üniversitelere denk gelen 
eğitim kurumlarıdır. Anadolu’da İslâm’dan önce de bu eğitim kurumları varlıklarını göster-
miş ve dünya tarihinde ilk üniversitenin de Harran’da kurulmuş olması dikkate değerdir. Bu 
durum bizlere gösteriyor ki bu topraklar eğitime (Yunan felsefe okulları, ilk üniversitenin 
kurulması) her zaman önem vermekte ve eğitim kurumları olarak kuruldukları ilk günden 
itibaren Anadolu’da varlıklarını sürdürmektedirler. Medreseler, kendi dönemlerinde bilimsel 
gelişmelerinin yaratıcısı olup bu mekânlar zamanla Doğu ve Batı kültürlerinin sentezlen-
diği eğitim kurumlarına dönüşmüştür. Medreseler, parlak dönemlerinde İslâm dünyasında 
yetiştirdiği önemli düşünür ve bilim adamlarıyla adından söz ettirmekte; çeviriler yoluyla 
başta İslâm Rönesansı’nın gerçekleşmesine, Batı’da da Aydınlanma Çağı’nın başlamasına 
neden olmuşlardır. Bu eğitim kurumları yalnızca bilim adamı yetiştirmemiş, aynı zamanda 
ait olduğu toplumların siyasi, kültürel ve bilimsel değerleri çerçevesinde gelişim göstererek, 
bilimsel ve toplumsal gelişimlere kaynaklık etmişlerdir.

Medreseler, dini eğitimin verildiği, öğrencilerin çeşitli bilim dallarında eğitim gördüğü 
bina, içinde yatıp kalktıkları mekân, öğrencilerin sosyalleştikleri alanlardır. Tarihsel süreç 
içerisinde medreseler, Fatımilerden (909-1171)2 başlayarak Osmanlılara (1299-1922) kadar 
uzanan geniş bir coğrafyada uzun bir tarihe sahip ve çoğunlukla İslâm bilimlerine yönelik 
derslerin okutulduğu eğitim kurumları olmuşlardır. Bu eğitim kurumları içerisinde Molla-
kent (Melekend) Medresesi; camisi, medresesi, misafirhanesi, türbeleri, mezarlığı, kulleteyni 
vb. çeşitli mekânlarıyla sosyal bir müessese olup külliye görünümünde olan büyük bir “Şark 
Medresesi”dir.3 Önceleri ibadethane ve cami olarak Kara Abdal tarafından 930 yıl önce inşa 
edilen Mollakent Medresesi bir külliye görünümünde olup birçok mimari yapıyı bünyesinde 
barındırmaktadır. Bölgede zengin bir medrese geleneği kuran “Mollakent Medresesi” bin 

1 Şemsettin SAMİ, Kamus-i Türki, Şifa Yay., s. 1313.

2 Hakan ANAMERİÇ, “XXVI Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim”, Tarih İncelemeleri Dergisi, S: 2, 2008, s. 2.

3 John Boardman (ed.). The Cambridge Ancient History, Cambridge, 1982, s. 335.
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yıldır Muş iline bağlı Bulanık ilçesinde bir eğitim kurumu olarak varlığını sürdürmüş ve 
“Şark Medreseleri” içerisinde saygın bir konuma erişmiştir. Geçmişten günümüze dek başta 
Muş olmak üzere Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Hakkâri, Siirt, Mardin ve Van gibi eski yerleşim 
yerlerinden müderris ve öğrenci alarak faaliyetlerine devam etmiştir. Medresede bir öğrenci 
sadece öğrenim görmemekte, hangi alanda kendisini yetiştirmek istiyorsa orada yıllarca 
kalarak eğitim hayatını devam ettirme imkanına sahip olmuştur. Bir öğrenci yaklaşık 15-16 
yıllık bir süreyi kapsayan öğrenim hayatını icazet alarak tamama erdirmekte ve eğitimini 
noktalanmaktaydı. Hocasından icazet alan öğrenci de ihtiyaç duyulan köylere ya da 
medreselere gönderilerek öğrenim hayatının bir parçası olurlardı. Bu ilişkiler bütünü sosyal 
ve kültürel hayatta büyük bir zenginlik sunmakta; insanın sosyalleşmesinde ve kendisini 
geliştirmesinde o dönem medreselerin çok önemli yeri vardı.4

Toplumun eğitim ve ekonomik hayatına büyük bir katkısı olan medreseler, döneminin en 
nitelikli eğitim kurumlarıydı. Kültür hayatımızda “Şark Medreseleri”, resmi ve gayrı resmî eği-
tim kurumları olarak ikiye ayrılmaktadır. Molllakent Medresesi, bir vakıf medresesi olduğu 
için bir taraftan resmi medrese hüviyetinde olurken diğer taraftan ekonomik ihtiyaçlarını 
asırlarca rahatlıkla karşılayabilecek kadar bir güce sahip olmuştur. Medresenin sürdürülebi-
lir olmasını kurmuş olduğu sisteme borçludur. Uzun bir süre vakıf olarak varlığını korumuş, 
kendisine verilen araziler ve sekiz köyden gelen “öşür” gelirleriyle medresenin ihtiyaçları kar-
şılanmıştır.5 Ayrıca Mollakent Medresesi başta Halidî Tarikatına bağlı olup XVIII. yy. Sührever-
di Tarikatı’na girerek bölgede bu tarikatın merkezi olmuştur.6 Bu merkezde en dikkat çekici 
kültürel mekan Mollakent Mezarlığı olup Sühreverdi ve Halidî Tarikatleri’ne bağlı 121 halife 
burada gömülüdür.7 Medrese öğrencilerine (Seyyid Şeyh Zenun-i Melekendi, Mele Zeki Ya-
sul (Uruman), Mele Bak-i Pırkaşini, Seyyid Seyda Abdullah-ı Melekendi) bu tarikat değişikli-
ğini sorduğumuzda bu konuda kesin bilgiler verememişlerdir. Medresenin mezarlığında altı 
tane çevirme bulunmakta ve mezarlık hem kültür hem mezar taşlarının çeşitliliği hasebiyle 
dönemsel farklılıklar göstermektedir. Bu kültürel zenginlik bölgede başka mezarlıklarda gö-
rülmemektedir. Bu durumu hem bölgenin bir kültür merkezi olmasına ve hem de yerleşim 
yeri olarak büyük olmasına bağlayabiliriz. Bölge Malazgirt Savaşı’ndan önce de Müslüman 
olmuş ve Arap, Selçuklu, Kürt kültürlerinin etkisinde kalmıştır. Mezarlık birçok kültürel kat-
manı kendi içinde barındıran bir zenginliktedir. Farklı şekillerdeki mezar taşları bu zenginliği 
örneklemektedir. Dikkat çekici olan unsur; mezarlıktaki taşların büyüklüğü ve süslemeler-
deki zenginliktir. Aslan ve koyun figürleri, Ahlat taşıyla süslenmiş bitki ve simetrik şekiller, 
piramit şeklindeki yapılar, delikli taşlar, saçı arkadan bağlı genç kız figürleri, kılıç, tüfek ve 
silah figürleri en ilginç olanlarıdır. Ayrıca Medresede başta Kara Abdal ailesinden olan birçok 
âlim, mütefekkir ve mutasavvıf yetişmiştir. Halkın dini, ilmi ve sosyal beklentilerini hakkıyla 
karşılayan, bulundukları topluma ilim ve irfan yaymak için gayret sarf eden bu şahsiyetler 
kendilerini halka kabul ettirmiş ve bunun neticesinde toplumda bu tarihi mekânlar saygın 
bir yer edinmiştir.

4 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj. 

5 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj.

6 Reşat Öngören, “Sühreverdiye”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: 40, İstanbul, 2010, s. 42-45.

7 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj.
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1. Tarih Bağlamında Mollakent Medresesi

Konum olarak, Mollakent (Melekend), Muş/Bulanık’a bağlı bir köydür. Bulanık ilçe merkezi-
ne 32 km, Muş il merkezine 97 km uzaklıktadır. 1994 yılında Belde olmuş, nüfusunun azlığı 
nedeniyle 2014 yılında yeniden köy statüsüne inmiştir. Coğrafik olarak Bilican Dağı’nın Batı 
yamacında ve Liz Deresinin havzasında kuruludur. 8

Yörede medresenin ismi Mollakent değil “Melekend” olarak adlandırılmaktadır. Cumhuriyet 
döneminde köyün ismi Mollakent olarak kalmıştır. Osmanlı kayıtlarında Mehdikend, Melek-
ndi ve Mührikend diye de geçmektedir.9 İsmin daha çok ailenin büyük âlimi Seyyid Molla 
Muhammed Mehdikend’ten geldiği kabul edilmektedir. Bir başka rivayete göre de buradaki 
medrese yüzyıllardır âlim yetiştirdiği için molaların kenti anlamında da kullanılmaktadır. 10

Anadolu’nun doğusunda kadim bir tarih, kültür ve İslâm beldesi olma özelliklerini taşıyan 
Mollakent/Melekend tarihi mekânları ve zengin kültürel öğeleriyle pek araştırılmamış tarihi 
bir mekândır. Eski bir yerleşim yeri olan Mollakent, Selçuklu döneminde büyük bir merkez 
olarak kullanılmış ve zamanının en büyük medresesi bu beldeye yapılmıştır. Mollakent Bel-
desi’nin ilk kurucusu Seyyid Abdülhadi Bağdadi’nin ailesidir. Aile Bağdat’tan göç etmiş bir 
“seyyid” ailesidir.11 Seyyid Abdülhadi ve ailesi 1071’de Malazgirt Savaşı’na iştirak etmiş ve 
savaşta büyük yararlar göstermiştir. Seyyid Abdülhadi savaşta çocuklarından ve ailesinden 
birçok şehit vermiştir. Savaş meydanındaki cesaretinden dolayı Sultan Alparslan’ın takdiri-
ni kazanmış ve dönemin Abbasi halifesi El-Mukteda Bi Emrillah Ebu’l Kasım Abdullah Bin 
Muhammed’e Sultan Alparslan bir mektup göndermiştir.12 Mektubuna cevaben Abbasi 
halifesi bu aileye ziraate elverişli tam temlik statüsünde topraklar hibe etmesini ve burada 
bir medrese kurup bölgenin İslâmlaşmasına öncülük etmelerini tavsiye etmiştir.13 Halifenin 
bu teklifi üzerine Sultan Alparslan bugünkü Mollakent ve civarını tam temlik olarak Seyyid 
Abdülhadi’ye hibe etmiştir. Seyyid Abdülhadi Bağdadi’nin oğlu Seyyid Kara Abdal/Ebdal’in 
öncülüğünde Ahlat’tan bugün harabe şeklinde Mollakent’in güneyinde bulunan Akkent/
Ahkend’e gelerek burada beldenin ilk yerleşim yerini kurmuştur.14 Akkent’e geçen birkaç 
yılın sonunda aile üç kola ayrılmıştır. Ailenin ikinci büyük kardeşi Seyyid Abdülmelik ve ço-
cukları, bugün Bilican dağının eteğinde bulunan Abri bölgesine yerleşmiştir.15 Diğer küçük 
kardeş ise Korkut’un Yünören/Mizgeftok bölgesine yerleşmiştir. Büyük kardeş Kara Abdal 
ve çocukları ise bugünkü Mollakent yerine gelerek ilk yerleşimi başlatmıştır. Kara Abdal, ai-
lesi için barınma yerlerini tamamladıktan sonra bugünkü caminin de hemen arkasında ve 
harabe şeklinde bulunan ilk camiyi miladi 1200’lerin sonlarına doğru inşa etmiştir.16 Kendisi 
camiye ilaveten abdest ve yıkanma amacıyla havuzlu bir mekân olan Kulateyn’i, Medreseyi 
ve Hazire’yi inşa eder. Miladi 1200 sonu ve 1300’lerin başlarında dönemin imkân ve şartları 

8 Adil Evren, “Bulanık Abri (Esenlik) ve Mollakent Köylerinde Bir Araştırma”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: 20, 1997, s. 1-21.

9 BOA., MVL.408.11.; Yerel halk Kürtçe konuşmakta olup kendi dillerinde “Melekend” demektedir.

10 Seyyid Şeyh Zenun-i Melekendi ile 17 Mart 2017 tarihinde yapılan röportaj. 

11 Mustafa Sabri Küçükaşer, “Seyyid”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: 37, İstanbul, 2009, s. 37-43

12 İrfan Aycan, “Ömer b. Abdülaziz ve Gayri Müslimler”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Ocak-Nisan 1999, s. 65-81. 

13 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj.

14 http://www.abrimedresesi.com/FileUpload/ep789863/File/abri_medresesi_vakfina_ait_orijinal_kurulus_belgesi.pdf 
(Erişimtarihi:19.01.2017). 

15 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 19.01.2017 tarihli röportaj.

16 Muhammet Kemaloğlu, “XI.- XIII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Dini Eserlerinden Kümbet-Türbe-Ziyaretgâh-Na-
mazgâh ve Camiler”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 39, Kasım-Aralık 2013, s. 1.
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dâhilinde imarı gerçekleştirilen bu dini nitelikli mekânların kısa sürede bölgenin İslâmi açı-
dan ilmi ve kültürel gelişmesine katkıları derin olmuştur.17 Özellikle Mollakent Medresesi’nin 
zamanla artan popülaritesi ve önemi sayesinde bölge insanı arasında sayısız ilim talebesi, 
müderris, seyda/imam ve halife olarak medresede yetiştirilmiştir.

Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen en önemli olaylardan birisi olan Çaldıran Savaşı (1514) 
öncesinde bölgede vuku bulan Şii Safevi saldırıları nedeniyle Mollakent’te bulunan dini 
mekânlar zarar görmüş; medrese zamanla yeniden imar ve onarımlar geçirmiştir. Kara Abdal 
Camisi’nin Kuzey yamacında bitişik olan iki katlı divan köşkü 400 yıl önce inşa edilmiştir. Üç 
odalı bu köşk, farklı zamanlarda bölgeye Şii Safeviler ve eşkıya grupların baskınlarından do-
layı zarar görmüştür.18 Şeyh Abdurrahman ayrıca Buzurhane (mum yapma atölyesi), köşkün 
Doğu yamacına Zahirehane ve Mutfakhane ile vakfın ve ziyaretçilerin ihtiyacını görecek iki 
büyük ahırı da inşa ettirmiştir.19

Mollakent Medresesi, Şeyh Abdurrahman tarafından Nakşibendiliğin Mevlâna Halid-i Bağ-
dadi kolunun merkezi bir tekkesi haline getirilir. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra, İran 
kökenli ve Sünni mezhebinden bir tarikat olan Sühreverdiliğin etkisi altında kalır. Tarikatın 
Doğu Anadolu’daki önemli bir merkezi haline gelmiştir. Halen Mollakent Asri Mezarlığı’n-
da 80’e yakın Sühreverdi Tarikatı halifesi metfundur. Toplam 121 tarikat ehlinin yattığı bu 
mekân, halkın nazarında kutsal bir mekândır. Bu medreseden yetişen Seyyid Şeyh Ömer 
Sahubi bölge genelinde nam kazanarak büyük bir etki yaratmıştır. Hicri 951 yılında Seyyid 
Şeyh Ömer Sahubi’nin vefatıyla beraber Mollakent Camii’nin karşısına onun şahsına ithâfen 
bir türbe imar edilir. Türbenin içinde sağ tarafta duvara gömülü olan ve mermer taşından 
yapılma kitabesinde şu ifade yer almaktadır: “Allah’ın mahşer günün rıza ve talebi için bu mü-
nevver ve mübarek yerin ehli bu mübarek makberin imarına emir verdi. Rebi-i sâni hicri 1075 
“Seyyid Ömer el-Müteveff a Hicri 951”.20

19. yüzyılın başlarında Mollakent Seyyidlerinin aile büyüğü olan Seyyid Şeyh İbrahim-i Me-
zin, Mollakent Medresesi’ni yeniden inşa ederek hizmete açmıştır. Medrese tarihi Kara Abdal 
camisinin tam Güney cephesinde ve asri mezarlığın giriş kısmında yer almaktadır. Medrese 
ve asri mezarlığın tek giriş kapısı bölge genelinde türüne nadir rastlanılan bir mimari örnek-
tir. Medrese ve asri mezarlığın bu iç içe olma özelliği tasavvufi bir noktaya da temas etmekte 
olup, medresede öğrenim gören talebelerin her iki dünya arasında sürekli ve canlı inanç 
bağları kurmalarına neden olmuştur.21 

1876-1879 yılları arasında ise Seyyid Şeyh İbrahim-i Mollakendi, tarihi Kara Abdal Camisi’nin 
1820’de Haricilerin verdiği tahribatlardan dolayı artık ihtiyaca cevap verememekteydi. Bu 
nedenle Seyyid Şeyh İbrahim-i Mollakendi yaptığı ahd nedeniyle sadece kendi servetinden 
kullanmak suretiyle yeni cami inşa etmeye başlar. Caminin inşası için iki Ermeni duvar ve 
imar ustası Bitlis’ten getirtilir. Dört yıl süren inşaat faaliyetinden sonra cami bitirilir. Caminin 
imar sürecinin bu kadar uzun sürmesindeki neden ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 
patlak vermesi ve bölge üzerinde yıkıcı etkiler bırakmasıdır. Yeni camii, divan köşküne bitişik 

17 BOA., Evkaf Evrakı Defter No: 14720, s. 8.

18 Bülent Nuri Kulavuz, Muş ve Çevresindeki Türk Mimari Eserler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), YYÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1997, s. 74.

19 Mele Bak-i Pırkaşini ile 14.09. 2017 tarihli röportaj.

20 Seyyid Şeyh Zenun-i Melekendi, 17 Mart 2017 tarihinde yapılan röportaj. 

21 Seyyid Şeyh Zenun Yuca ile yapılan 02 Şubat 2017 tarihli mülakat.
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dört kubbeli tek sütunlu ve kare planlı bir yapıdır.22 

Cami günümüze değin gelmiş olup ibadete açıktır. Bu eserlerin birçoğu ayaktadır. Molla-
kent’in tarihi simgeleri olan cami, medrese, divan köşkü, kulateyn ve zaviye/tekkesi uzun 
yıllar bölgenin dini ve kültürel merkezi olmuştur. Bölgenin 1877-187 Osmanlı-Rus Savaşı (93 
Harbi), I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında içerisine sürüklendiği siyasi ve ekonomik 
buhranlardan medrese de etkilenmiştir. Aynı yıllarda yaşanan aşiret savaşları ve toplumsal 
çalkantılar da Mollakent Medresesi’ni de etkilemiştir. Bu konuda en önemli olay Osmanlı-Rus 
Savaşı olup Şeyh Sait Kıyamı’na (1925) kadar medrese çok zorlu bir dönem geçirmiştir.23 Bu 
yıllarda bölge halkı bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu durum bölge halkının hafıza-
sında “muhacirlik” olarak yer edinmiş, bölge halkı çoğunlukla Diyarbakır, Urfa, Siirt ve daha 
Güney illerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu zaman aralığında bölge; uzun bir müddet 
sosyo-ekonomik ve kültürel bir gerilemenin içerisine girmiş ve bu durumdan medreseler de 
etkilenmiştir. Bu nedenlerle Mollakent Medresesi de eğitime bir müddet ara vermek zorun-
da kalınmıştır. Bu süreç 1925’e kadar sürmüştür. Medresenin tekrar ilme açılma süreci Seyyid 
Mele İbrahim-i Melekendi ve Seyyid Şeyh Adbdullah-ı Melekendi’nin gayretleri ile olmuştur. 
Ancak 1925 yılında gerçekleşen Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Seddine ve Türbedarlar ile 
Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile vakıf yoluyla elde ettiği birçok iktisadi gelirini 
kaybetmesiyle Mollakent Medresesi ekonomik zorluklar yaşayarak 1980’li yıllara kadar san-
cılı bir dönem geçirmiş ve o yıllarda kapanmıştır. 

2. Medresede Eğitim ve Sosyal Hayat

Mollakent, Coğrafik olarak Bilican dağının Batı yamacında ve Liz Deresinin havzasında kuru-
ludur. Beldenin etrafı tarıma elverişli geniş topraklarla çevrili olup içinde beldenin içinden 
Mollakent Deresi geçmektedir. Burada bulunan tarıma elverişli bu geniş düzlüklerde yüz 
yıllardır toprak ve insan etkileşiminin doğmasına sebep olmuştur. Bu üretim ilişkisinin sonu-
cunda bölgede kültürel mekânlar inşa edilmiştir. Bu verimli topraklar yüz yıllardır temelde 
tahıl ürünleri olmak üzere birçok ürün vererek, insanların bu coğrafyada kalıcı hale gelme-
sine ve medeniyetin çeşitli örneklerini inşa etmesine olanak tanımıştır. Mollakent beldesi; 
toprağın, iklimin ve suyun verdikleri bir sosyal mekân haline gelmiştir. Muhtemelen Molla-
kent ve civarının Bilican Dağı’nın eteğinde yer alan verimli düzlüklerinde olması ve bilhassa 
bu düzlüklerin Liz, Mami, Marnuk ve Mollakent Dereleriyle sulanıyor olması burada yaşa-
mı sürekli zengin kılan nedenlerden birisi olmuştur. Toprak yapısının humuslu ve mineral 
bakımından zengin olması geniş meraların oluşmasına; tarım ve hayvancılığın yapılmasına 
imkân tanımaktadır. Bir diğer husus ise beldenin coğrafik konumudur. Belde, Kuzey-Güney 
hattı üzerinde devam eden tarihi yolun üstünde olması ve bu yolun yönlerinden birisinin 
Hınıs-Malazgirt-Patnos-Ağrı’ya doğru çıkması, diğer yönünün ise Muş-Bitlis güzergâhında 
olması ve yüzyıllar boyunca bu güzergâh üzerinde insani ticari, siyasi ve kültürel açıdan 
gelişmesine imkân tanımıştır. Ayrıca bölgede taş ocaklarının faaliyet göstererek bir üretim 
ilişkisine girmesi bölgenin ekonomik hayatına ayrıca katkı sunmaktadır. Bu taş ocaklarında 
yüzyıllar boyu hem Ermeni hem Müslüman ahalinin birlikte çalışması, bu kültürel birlikteli-
ğin en güzel örneklerindendir. 

Kültür, toplumdaki inançların ve bilginin harmanlandığı, tarihi seyri içerisinde teşekkül et-

22 Bülent Nuri Kulavuz, a.g.e., s. 52.

23 Seyyid Şeyh Zenun-i Melekendi, 17 Mart 2017 tarihinde yapılan röportaj.
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miş, maddi ve manevi değerler bütünüdür. Yukarıda bahsedilen coğrafi ve ekonomik hayat 
böyle bir kültürün oluşmasına ve sürekliliğine sebep olmuştur. Linton’un da belirttiği gibi, 
“Kültür, bir toplumun mirasıdır.”24 Bu mirasın en canlı kısmı da mimari eserler ve yazılı ve 
sözlü kültür ürünleridir. Bu ürünlerin İslâm coğrafyasında ortaya çıktığı mekânlar da medre-
selerdir. Bir toplumun değerlerinin en görünür hali mimari eserlerdir. Durkheim’in de belirt-
tiği gibi, toplumsal gerçeğin temeli toplumsal bilinçte aranmalıdır.25 Toplumsal bilinç ise bir 
toplumu oluşturan bireylerin ve bu bireylerin de oluşturmuş oldukları inanç ve duyguların 
bütünüdür. Bu duygular kimliğe bürünecekse o da ancak bilgiyle olabilir. Bilgiyle birlikte 
metinlerin ortaya çıktığını ve bu metinlerin de o toplumun ortak hafızası olduğunu unut-
mamak gerekir. Bu hafızanın ortaya çıktığı yerlere bakmak gerekirse de en önemli eğitim 
kurumları olan medreseler karşımıza çıkmaktadır. Mollakent Medresesi de geleneğin bir de-
vamı olarak adından söz ettiren önemli bir eğitim kurumudur. Bölgede medreseleri sosyal 
ve kültürel olarak sınıfl andırmak gerekirse;

a. Vakfa Bağlı Olmayan Medreseler: Bölgede yaygın olan Nakşibendi tarikatına bağlı 
medreseler çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu medreselerin işleyişini üstlenen tarikat şeyhle-
ri, bir taraftan ziyaretlerine gelenlerle ilgilenir, onlara tasavvuf alanında irşâd faaliyetlerini 
sürdürürlerdi. Ohin Medresesi, Abri Medresesi bu yapıda faaliyet gösteren medreselerden 
bazılarıdır.

b. Vakıf Merkezli Medreseler: Bölgede medrese geleneğinden gelerek ilmî icazet almış 
ve halk arasında “seyda-medrese” eğitimi veren medreselerdir. Bu tür medreseler Seyda 
merkezli olup Seyda’nın ihtiyaçları vakıftan sağlanmaktadır. Bu tür medreseler genelde Sey-
da’nın ilmi seviyesi ve ahalinin maddi imkânları ölçüsünde 30-40 arasında talebeye eğitim 
verirdi. Bu medreselerin sevk ve idaresi bütünüyle Seyda’ya aittir. Mollakent Medresesi de 
bu grup içerisinde değerlendirilen ve aileden gelen geleneğin de parçası olunan medrese-
lerdendir.

2.1. Seydalar 

Seyda kelimesi Farsça’da “büyüğüm” anlamında kullanılmış zamanla Kürtçe “Seyda” kelime-
sine dönüşmüştür.26 Dini ilimlerde icazet almış ve icazet verebilecek seviyede olan din âlimi 
anlamına gelmektedir. Seyda’dan sonra medresede görevli diğer bir eğitimci de müderris-
lerdir. Belli bir ücret karşılığında ders veren; Seyda olmadığı zaman medresedeki işlerden 
sorumlu olan kişidir. Medrese’de Seyda’ya yardım etmek için görevlendirilmiştir. Mollakent 
Medresesi’nde her zaman iki hoca olmuş ve maaşlarını vakıf ödemiştir. Sekiz köyden alınan 
öşürle buğday karşılığı Seyda’ya 600, müderrise 400 teneke buğday verilirdi. Asırlar boyu 
medrese hocalarının maaşları bu şekilde ödenmiştir.27

Mollakent Medresesi, seyda merkezli eğitim veren bir medrese olup başta sarf, nahiv, akaid, 
tefsir, mantık, hadis alanlarında dersler verilmiştir. Mollakent Medresesi, eğitim kalitesiyle, 
hocalarıyla adından söz ettirmiş Konya’dan Trabzon’a, Mardin’den Van’a medresenin birçok 
öğrencisi olmuştur.28 Medresede yaşa ve öğrencinin eğitim durumuna göre bir sınıf sistemi 

24 Gülenay Pınarbaşı, Anadoluya Adını Veren Kadınlar, Okur Kitaplığı, 2016, s. 9.

25 George Ritzer, Sociological Theory, Çeviren: Ümit Tatlıcan, McGraw-Hill, Third Edition, 1992, s. 2.

26 Mustafa Keskin, Doğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Gaziantep Örneği, Siirt Ünv., İlahiyat Fak. Yay., S:1, s. 
66.

27 Şeyh Mele Zeki Yasul (Uruman) 20.08.2017 röportaj.

28 Şeyh Mele Zeki Yasul (Uruman) 20.08.2017 röportaj.
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oluşturulmuştur. Ezbere dayalı ve öğretmen merkezli olan bu eğitim sisteminde merkezde 
“seyda” olup gruplar halinde öğrenciler alınarak sabahtan akşama kadar medresede ders 
verilmiştir. Öğretim elemanları için, seyda, mir, müderris, terimleri kullanılmıştır. Mollakent 
Medresesi’nin hocalarından da bahsedersek: Uzun ve köklü bir mirasa sahip olan Mollakent 
Medresesi’nden birçok ilim adamı yetişmiştir. Bunlar arasında Seyid Muhammed El Mühri, 
kaleme aldığı “Kenz-ül Dekaik” eseri ile Hanefi mezhebinin fıkhı üzerine düşüncelerini beyan 
etmiştir. Bir diğer eseri “el Bidaye” ile de yaşadığı dönemin sosyal konularını içeren bir tarih 
kitabını kaleme almıştır. 1700’lerin başlarında Seyyid Nurullah-i Melekendi, Irak Kürdistan’ı-
nın İmadiye bölgesinde Kadiri Tarikatı’nın öncülerinden Seyyid Şeyh Nureddin-i Birifkani’dir.

1810-1870 yılları arasında Şark Bölgesinin en meşhur âlimlerinden biri olan Molla Abdur-
rahman-ı Melekend-i’dir. Onun döneminde Mollakent Medresesi en parlak dönemlerinden 
birisini yaşamıştır. Fıkıh, hadis ve tefsir alanlarında birçok ilim ve irfan adamını yetiştirmiştir. 
Seyda Molla Abdurrahman-ı Melekendi Hicri 1381 yılında kaleme aldığı haşiyesi Yunus-i Er-
keti’nin Kürtçe olarak yazdığı “Terkibül Avamil-i Cürcani” üzerinedir. Ayrıca Molla Abdurrah-
man-ı Melekendi Nakşi tarikatı geleneğinde ün kazanmış olup hakkında pek çok manzume 
bulunmaktadır.29 Seyda Molla Abdurrahman-ı Melekendi bölgede İslâmi ilimler alanında ün 
kazanmış olan birçok ilim adamının da hocasıdır. Talebeleri arasında Seyyid Sıbğatullah Ar-
vasi, Şeyh Fethullah Verkanisî, Seyda Mele İbrahim El-Çokreşi, Şeyh Hafız, Hacı Süleyman-ı 
Bitlisi, Seyda Mele Halid Oleki ve Şeyh Abdurrahman-ı Tâği (Norşin) gibi âlimler yer almak-
tadır. 30 

Seyda-i Mele Abdurahman-ı Melekendi’den sonra Mollakent Medresesi’nin yetiştirdiği bir 
diğer büyük âlim Seyyid Şeyh Abdullah-ı Melekendi ve Seyyid Mele İbrahim-i Melekendi’dir. 
Bilhassa Seyyid Şeyh Abdullah-ı Melekendi döneminde tefsir, fıkıh, hadis ve tasavvuf ilimle-
rinde birçok talebe yetişmiştir.31

Mollakent medresesinin son halkasını Seyyid Şeyh İhsan-ı Melekendi ve oğlu Seyyid Sey-
da Abdullah Yüce oluşturmaktadır. Seyyid Şeyh İhsan-ı Melekendi babası Seyyid Şeyh Ab-
dullah-ı Melekendi yanında başladığı ilim hayatına sırasıyla Şeyh Kutbeddin-i Ohini, Mele 
Zahir-i Tendüreki, Mele Bak-i Subaşi, Mele Sıddi-i Subaşi’nin yanında alır. Seyyid Şeyh İh-
san-ı Melekendi ilim ve hilafet icazetlerini Muhammed Said Seyda-i Ciziri’nin yanında uzun 
yıllar müderrislik yaptıktan sonra 1965 yılında almaya muvaff ak olur. Cizre’de Şeyh Seyda 
Medresesi’nde 20 yıla yakın müderrislik yapan Seyyid Şeyh İhsan-ı Melekendi birçok ilim 
talebesini yetiştirmiştir. Seyyid Şeyh İhsan-ı Melekendi aldığı ilim ve hilafet icazetlerinden 
sonra Mollakent’e gelerek babası Seyyid Şeyh Abdullah-ı Melekendi ile beraber Mollakent 
Medresesi’nde dersler vermeye başlar. Seyyid Şeyh İhsan-ı Melekendi’nin yanında yetişen 
oğlu Seyyid Seyda Abdullah-ı Melekendi 1970’lerin sonunda Mollakent Medresesi’nde 
müderrislik yapmaya başlar. 1987 yılında Bulanık’ın Gebola köyüne geçerek Mollakent 
Medresesi’ne bağlı olarak burada Müderrisliğe devam eder. Bu zaman zarfında Seyyid 
Seyda Abdullah-ı(Abdülhalim) Melekendi birçok ilim adamını yetiştirmiştir.32 Medresenin 
bazı hocalarını sıralarsak: Seyyid Abdullah, Seyyid Şeyh Sabri, Seeyid Şeyh İhsan, Seyyid 

29 İbrahim Baz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Norşin Dergâhı Ve Şeyh Abdurrahman-I Tâğî”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araş-
tırma Dergisi, Sayı: 34, 2014/2, s. 73-108.

30 İbrahim Baz, a.g.e., s. 24-42.

31 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj.

32 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj.
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Mele İbrahim-i Melekendi, Mele Mahmud-i Neyniki, Mele Baki-i Pırkaşini, Mele Zeki-i Uru-
man, Mele Selim-i Dadina, Mele Zülfi-i Palu, Mele Muhammed Nuri-i Tekmani, Mele Sıddık-i 
İnalü gibi daha çok isim vardır.

2.2. Öğrenciler 

“Talebe” kelime anlamı olarak “şâkirdan”, “öğrenci” anlamına gelmektedir.33 O yıllarda bir 
medrese öğrencisinin eğitimi 7-8 yaşlarında başlamaktaydı. Bu eğitim 15-16 yıllık bir sürece 
denk gelirdi. Öğrenciler arasındaki derecelendirme; talebe, feqi, suğte (çömez) şeklindeydi. 
Medrese öğrencileri arasında disiplini sağlamak için, Seydalar tarafından öğrencinin oku-
duğu sıra (nahiv, sarf ) kitabının seviyesine göre kategorize edilmiştir; buna göre başlangıç-
tan Molla Cami’ye kadar olan kitapları okuyanlara “feqî”, Molla Cami ve üstü okuyanlara ise 
“talip” denilir.34 Onlardan üstte talibler ve en son müderrisler vardı. En tepede medresenin 
şeyhi/seydası olurdu. Bu, öğrenciler arası hiyerarşiyi oluşturarak disiplini sağlamaya yardım-
cı olduğu gibi, yaşı küçük öğrencileri kendilerinden büyük olanlara karşı saygı, büyüklere 
de küçüklere karşı sorumluluk hissini vermektedir. Bununla birlikte talip seviyesinde olan 
öğrenci, derslerinin ağırlaşması ve diğer öğrencilere yardımcı olması gibi ilmi çalışmalara 
ağırlık verebilmesi için medrese içi birtakım hizmetlerden muaf tutulurdu.

Seyda ve öğrencinin birebir eğitimine dayalı bu sistemde ders öğrenilmeden geçilmez, 
mutlaka sınav yapılırdı. Öğrencinin sorumluluğu Seyda’ydı. Seydaların, medrese ortamına 
öğrencileri ısındırmak için onlara yönelik farklı sosyal aktiviteler düzenlemeleri ve oyunlarla 
öğrencileri rahat bırakan bir eğitim anlayışları da vardı. Perşembe öğleden sonra Cuma ak-
şamına kadar öğrencilere tatil verilir ve öğrenciler serbest bırakılırdı. O yıllarda öğrencilerin 
ifadesiyle “çıra” veya Kürtçe “bızır” dediğimiz bir yağ vardı. Onu yakar önünde ders çalışılırdı. 
Cuma günleri tatildi, diğer talebelerle çevreye gezilerine çıkılır, sesi güzel olan talebelerden 
birileri ya metin okur ya da dengbejlik ederek kilam dediğimiz türküleri okurdu. Oyun ola-
rak hem dışarda oynanan hem içerde oynanan oyunlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Dışardaki 
oyunlar “birr, kalek, üç taş oyunu, cirit”, içerdeki oyunlar ise; “yüzük, xeb xeb, kamçi ve bilmece 
oyunları”dır. Hoca, sohbet esnasında eski âlimlerden bahis açar, eski hikâyeler anlatılır, sefer-
berlik, savaş anıları, fakirlik ve eski kahramanlardan bahsedilirdi. Bu sohbetlerde edebî eser-
ler olarak Maleyê Cizirî’nin Divanı, Feqiyê Teyran’ın şiirleri, Melayê Batê’nin Mewlidî, Ahmede 
Xanî’nin Mem û Zinî, Hafızı Şirazî’nin Divanı, Rüstemi Zal’ın Hikayeleri, Firdevsî’nin Şeyhna-
mesi, Gülistan, Buharistan, Cenknameler okunurdu. Seyda ayrıca bu kitaplardan bazılarını 
evlere gittiğinde de okur, köylülerle haftada bir gün muhtarın evinde bir araya gelir, köyün 
sorunları ve edebi okumalarını burada yapardı.

Kışın da ahırlar ve tandırlar sıcak olduğu için talebeler fırsat bulursa burada metinlerini ez-
berlerdi. Mollakent Medresesi’nde okuyan öğrencilerin çoğunun ekonomik durumları iyi 
değildi. Aile, çocuğunun hayatı kurtulur diye çocuğunu buraya getirirdi. Aile, biz öldükten 
sonra hayır duamız eksik olmasın, hayırlı bir evlat olsun diye medreseye çocuklarını gönde-
rirlerdi. Öğrencilerden çok azı şehri ve parayı tanırdı. Türkçe konuşmasını ve yazmasını bir iki 
kişiden başkası bilmezdi.35 Öğrenciler vakıftan gelen öşürlerle idarelerini yaparlardı. Feqî’ler 
akşamları ev ev gezip günlük ekmeklerini almak için köyde dolaşırlardı. Halk, gelirinden bir 

33 Nuri Günçtekin, “Osmanlı Devleti’nin 1907-1908 Yılına Ait Eğitim İsteği”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, S:22, s. 125.

34 Seyyid Şeyh Zenun-i Melekendi 17 Mart 2017 tarihinde yapılan röportaj.

35 Seyyid ŞeyhZenun-i Melekendi, 17 Mart 2017 tarihinde yapılan röportaj.
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kısmını zekât, sadaka veya bir tür hayır işi adıyla medrese ve talebelerine bağışlardı. Devletin 
desteği hiç yoktu.36 Medresede ve camide ders verebilmek için icazet almak gerekirdi. Bu 
belgede Hazreti Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) kadar süren bir silsile yazılarak duada bulu-
nulur ve adı yazılan kişinin kendi öğrencisi olduğu belirtilir ve ders verebilme kabiliyetine 
sahip olduğu belirtilirdi. Bazen bu belgelerde halife tayin edilirdi. Medreseyi bitiren bir tale-
be genelde bir köyde olur ve eğer onu kabul ederlerse orada imam olurdu. Niyeti de varsa 
talebe edinir ve ders de verirdi. Ayrıca imamı olmayan köyler, Şeyh veya Seyda’ya gelip tale-
belerinden birisini imam olarak isterlerdi. 

2.3. Dersler ve Ders Kitapları

Medrese öğrencisinin eğitim hayatına baktığımız zaman; sabah namazıyla kalkılır, ders ya-
pılır sonra hep birlikte kahvaltı edilirdi. Her bir talebenin ratıb diye bilinen usulle kendisine 
tayin edilen iki veya üç evden getirdiği kahvaltılık için ne verildiyse medresede ortak sofra 
kurulup topluca yenilirdi. Bir müddet istirahat edilirdi. Sonra medresenin büyük Seyda’sı ge-
lir kitap sırasına göre medrese eğitimi için genellikle en üst kitaplarda olan talebelere ders-
lerini verirdi. Uygun görürse sonraki kitaplarda bulunan talebelere de ders verirdi. Ayrıca 
medreseden mezun olacak durumdaki büyük talebeler genelde küçük talebelerin derslerini 
vererek ilimde deneyim kazanmaya çalışırlardı. Bu dönemde İslâm fıkhı, tefsiri, kelam ve ha-
dis ilimleri ağırlıklıydı. Arapça pratik az olduğu için metinler ezberletilirdi. Medresede ezber 
en önemli eğitim metoduydu. Sürekli hıfz edilmesi gereken yığınla metin vardı. Bazen hoca 
soru sorar bazen de tartışma niyetiyle herkese tefsir ve fıkıhtan bilgi yoklaması yapardı. Öğ-
len namazından sonra mütalaaya devam edilirdi. Bu eğitim modeli tam gün esasına dayalı 
idi. Akşamları da akşam namazından sonra yemek yenir ve derslere yeniden devam edilirdi. 
Medreselerde uygulanan öğretim metodu, birebir eğitim metoduna dayalı olup ezber ve 
tekrara dayalı bir eğitim sistemidir. Pratik yapmanın önemini kavrayan hocalar, öğrencile-
re bir konu hakkında sık sık soru sorarak öğrencinin zekâsını ölçmeye çalışırlardı. Konunun 
mutlaka kavratılması için anlatıma dayalı metinler okutulurdu. 

Medreselerde okutulan tefsir, hadis, fıkıh, akaid gibi İslâmi bilimlerin hepsine naklî bilimler 
adı verilmektedir. Sonradan naklî ilimlerin yanı sıra akli bilimler de medreselerde okutulma-
ya başlamıştır. Bu derslere felsefe, belâgat (retorik), lûgat, tarih, coğrafya, nahiv (edebiyat) 
ve sarf (gramer-dil bilgisi) örnek olarak gösterilebilir. Aklî ilimler ise; doğal gözlem ve mantık 
yorumlarına dayanan bilimleri ifade etmektedir. Derslerde sırasıyla; Emsile Bina, İzzi, Sa’dini, 
Avamil, Zarf, Erkib, Avamil Şerhi, Muğni ve Şerhil Mumuğni, Katrünnida, Elfiyye, İbnu Akil 
veyahut Suyuti Molla Cami kitapları okunurdu. Ayrıca edebi kitaplar da sohbetlerde ve ders 
aralarında okutulurdu. Dersler genelde Kürtçe lisanıyla yapılırdı. Metin Arapça okunur sonra 
da Kürtçeye çevrisi yapılırdı.

2.4. Mollakent Medresesi’nde Dini ve Sosyal Hayat

Mollakent beldesi, İslâm fetihlerinden bu yana önemli bir kavşak noktası olup bölgenin kül-
tür ve eğitim merkezidir. Köyde Kürtler ve Ermeniler bulunmaktaydı. Köyde yaşayan insan-
lar, asırlar boyu birbirlerine karşı hoşgörülü olmuşlardır. Bir örnek vermek gerekirse: 18.yy.’da 
Şeyh Abdurrahim, Piyong Köyü’ne gitmekte zorlanan köylülere “neden köyde bir kilise yap-
mıyorsunuz” diyerek köyde kendilerine kilise yapabileceklerini söylemiştir.37 Böylelikle köy-

36 Seyyid ŞeyhZenun-i Melekendi, 17 Mart 2017 tarihinde yapılan röportaj.

37 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj.
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de kilise kurularak sosyal ve kültürel zenginlik adına örnek bir davranış gösterilmiştir. Köye 
ağalar ve şeyhler sık sık gelmiş, köyün ulaşım yollarının üstünde olması hasebiyle yolcular 
da köyde misafir edilmişlerdir.

Asırlar boyu bölgede adli vakalar olduğunda dönemsel olarak karakollar müdahale ederdi. 
19. yy.’da bölgede Hamidiye Alayları’nın kurulmasıyla karakollar bu olaylara müdahale ede-
memiş ve Hamidiye Alayları’na bırakılmıştır. Daha çok bölgede 60 alay bulunmuş, 2 tanesi 
de Karadeniz’de görevlendirilmiştir.38

Mollakent Medresesi, özellikle aşiretler arasında meydana gelen kavga ve tartışmaların, kan 
davalarının, arazi sorunlarının, ailevî ve adlî sorunların çözümünde ilk müracaat yeri olarak 
görülmüş ve verilen kararlara asla itiraz edilmemiştir. Bu yönüyle medreseler, sosyal barışın 
ve huzurun ikame ve idamesinde uzun yıllar etkili olmuşlardır. 

 20. asırda toplumda halkın yiyecek ekmek dahi bulamadıkları ve idarelerini yapamadıkları-
nın bilgisi paylaşılmıştır. Bu zor koşullarda eğitimini sürdüren Mollakent Medresesi, hocala-
rının gayretiyle günümüze kadar gelebilmiştir. Savaş koşullarında birçok öğrencinin savaşa 
katılıp bir daha gelmedikleri, hastalık yüzünden birçok öğrencinin vefat ettiği bilinmekte-
dir.39 Savaş sonrası dönemde, ekonomik ve toplumsal yaşayışlarını tekrar düzene sokmak 
için köylülerin çok çalıştıklarını bilmekteyiz. Köylüler boş vakitlerinde medrese talebelerinin 
yanına gelerek bir şeyler öğrenme isteğindeydiler. Sohbet vakitlerinde de sesi güzel talebe-
ler genellikle Mela-î Ciziri’den metinler okur, köylüler de onları dinler ve tefekkür ederlerdi. 
Medresenin âlimleri ise sohbet ve vaizlerle halkı dini ve dünyevi noktalarda aydınlatmaya 
çalışırlardı. Köyün varlıklı kimseleri bazen mevlid verir ve medrese öğrencileri ve köylüler 
de iştirak ederlerdi. Bu birlikteliğin sonunda Seyda köylülerin sorularını alır ve cevaplardı.

3. Mimari Bağlamda Mollakent Medresesi

Mollakent’in çevresinde farklı kültürlere dair izler Erken Demir çağında başlamaktadır. Bu 
çerçevede Mollakent’in yakın çevresinde bulunan Bendepur Kalesi/Höyüğü, Marnuk Kalesi, 
Ahkend, Kordi Harebeleri, Ömeriyan Mezarlığı, Mollakent Nekropolü, Levend Çeşmesi, Gâ-
vur Bendi Urartu Barajı, Kral ve Kızı Mağarası, Dolapok Mağarası ve Devhevan Mağarası’nda 
eski çağ medeniyetlerinin izleri bulunmaktadır.

Mollakent beldesinin 4 km güneybatısına düşen ve Urartu döneminden kaldığı söylenilen 
Marnuk Kalesi önemli bir eski çağ kalıntısıdır. Kale, Marnuk Deresi ve Zoğhur bölgesinde yer 
alan Marnuk Tepesi üzerine kuruludur.40 Marnuk Kalesi’nin doğusunda ve Ahkend/Akkent 
harabelerinin 250 m güneybatısında yer alan Gâvur Bendi, Urartu dönemine ait bir su barajı 
olarak tanımlanmaktadır. Marnuk Kalesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Marnuk Nekrepo-
lü’dür. Nekrepol üzerine yapılan araştırmalarda, bu kalıntıların erken dönem Demir Çağına 
ait mezarlıklar olduğu kabul edilmiştir.41 

38 Araştırmacı-yazar Abdullah Yüce ile yapılan 16 Şubat 2017 tarihli röportaj. Tarihsel bilgilere bakıldığında Hamidiye Ala-
yının 

39 Mele Bak-i Pırkaşini ile 14.09. 2017 tarihli röportaj.

40 Hanifi Biber, “Bulanık ve Malazgirt’teki Bazı Demir Çağ Kaleleri ve Arzaşkun’un Yeri ve Sorunu”, (Ed.) Mehmet Işıklı, Birol 
Can, Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu Bildirileri II, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne, 2015, s. 171-182.

41 Hanifi Biber, Rafet Çavuşoğlu, “Muş İli ve İlçeleri 2009 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (Demir Çağları)”, 2. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, Cilt: 2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, İstanbul, 2010, s. 201-224.
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Mollakent’in yakın çevresinde yer alan ve eski çağ döneminden kalan diğer bir kalıntı ise 
Bendepur Kalesi/Höyüğü’dür. Bu yapı, karakterinden dolayı höyük veya kale olarak düşü-
nülmektedir. Burada bulunan kalıntıların tarihlendirilmesi ile bu yerleşim merkezinin Geç 
Demir Çağına ait çeşitli izler taşıdığı kabul edilmiştir. Höyük ve doğusundaki dağınık me-
zarlardan oluşan Nekrepol, Kültür Bakanlığı’nın doğal zenginlikler listesinde “Mollakent Hö-
yüğü” adıyla tescil edilmiştir.42 Mollakent’in Güneybatısına düşen ve yöre halkı tarafından 
Akkend olarak bilinen harabelerde bulunan tarihsel kalıntılar yine tarihin eski çağ dönemi-
ne aittir. Burada işçiliksiz kalker taşlarından yapılan mekânların yanı sıra kale surlarına ait 
kalıntılar vardır. Ayrıca burada bulunan mezarlıkların sahip olduğu gömülme biçimi, yönü 
ve mezarlıklarda bulunan çeşitli gündelik eşyalardan dolayı İslâm öncesi farklı inançlara ait 
toplumların izleri olduğu görülmektedir. 

Doğal mağaraların da birer yerleşim mekânı olarak kullanıldığı, insanlık tarihinin bir gerçe-
ğidir. Bu duruma örnek mahiyetinde Mollakent etrafında çeşitli mağaraların bulunması da 
bölgeyi ayrıca önemli kılmaktadır. Bu mağaralara bir örnek olarak Mollakent’in Kuzeyinde 
ve Bendepur Bölgesinde bulunan Devhevan Mağarası’dır. Bu mağaranın barındırdığı bazı 
eserler ilgi çekicidir. Mağaraya kayalıklara oyulan oyuklarla çıkılmaktadır. Mağaranın orta 
kısmında yine insan yapımı bir havuz yer almakta olup havuzun etrafında taşlara uygulanan 
işçiliğe bağlı olarak oturma yerleri ve duvara oyulmuş terekler/nişler bulunmaktadır. Ayrıca 
mağara duvarlarında Hıristiyanlık dinine ait çeşitli motifl er ve tavanında da hayatı temsil 
eden bir ağaç motifi yer almaktadır. Devhevan Mağarası’nın tam karşı kıyısında ise Dolapok 
Mağarası bulunmaktadır. Dolapok Mağarası ile ilgili belde sakinleri tarafından çeşitli efsa-
neler söylenmekle beraber yaygın efsane ise Mağaranın cinler tarafından bir düğün salonu 
olarak kullanıldığı söylencesi vardır.

 Kral ve Kızı Mağarası ise Mollakent’in doğusunda ve Bilican Dağı’nın eteğinde iki katlı bir 
mağaradır. Bu mağara tek salondan müteşekkil olup içerisinde oturma yerleri, şömine ve 
bacası bulunmaktadır. 

Mollakent’in Batı tarafına düşen ve 3-4 km kadar uzak olan Kordi Harabeleri bir diğer tarihi 
yerleşim merkezidir. 18. yüzyılın sonlarına değin köy olarak var olmuştur. Kordi’nin tam kar-
şısında yer alan Ömeriyan Mezarlığı’dır. 

Bölgede en dikkat çekici mimari yapı Tarihi Mollakent Asri Mezarlığı’dır. Birbirinden farklı 
desen ve sembol ile süslenen mezar taşlarıyla zamanı ve hisleri ayrı bir şekilde izleyicisine 
aktarmaktadır. Mezar taşlarında yer alan kimi semboller Anadolu coğrafyasının ender gör-
düğü İslâmi ve mikro kültürel motifl erden oluşmaktadır. Ayrıca asri mezarlıkta birçok Sühre-
verdi, Kadiri, Nakşibendi âlim ve halifesi medfun olduğu gibi bölgenin toplumsal yapısından 
kaynaklı olarak önemli Kürt beylerinin mezarları da yer almaktadır. 

3.1. Mollakent (Melekent) Camisi

Muş’un Bulanık ilçesinin Mollakent köyündedir. Şeyh İbrahim tarafından 1290’da Ahlat ta-
şından yapılmıştır. Dört kubbeli ve üç pencerelidir. Mollakent Köyü’nün merkezinde bulun-
maktadır. Yolun gerisinde medrese ve arkasında mezarlık, batısında beden duvarına bitişik 
şekilde eski cami kalıntısı, kuzeyinde cepheyi tamamen kaplayan bugün ev olarak kulla-
nılan Tekke, doğu yönünde ise bir duvarla çevrili avlusu yer alır. Cami düz bir alan üzerine 

42 Hanifi Biber, a.g.e., s. 201-224.
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oturmaktadır. Plan düzenlemesi bakımından kare planlı, tek orta ayaklı ve dört eşit bölümlü 
camiler grubuna girmektedir43. Giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesine göre 1295 (1878) 
tarihinde inşa edilmiştir. Günümüze ulaşan cami, ibadete açıktır. 

3.2. Mollakent Medresesi

Şeyh İbrahim tarafından 1321’de Ahlat taşından yapılmıştır. İki büyük odası ve bir de salonu 
vardır. Her odada, üçer kitaplık penceresi bulunmaktadır. Fiziki anlamda varlığını koruyan 
Mollakent Medresesi, Tarihi Mollakent Camiinin 20 m kadar güneyinde bulunmaktadır. Taç 
kapısı üzerinde bulunan kitabesine göre 1223 (1818) tarihinde yapılmıştır. Medrese birbi-
rine geçmeli üç odadan müteşekkildir. Üzeri düz damla örtülüdür. Odalarda ortada büyük 
nis, etrafında iki küçük nis olmak üzere karşılıklı üçer nis bulunmaktadır. Üzerinde lale motifl i 
tezyinat vardır. Yan odalarda ikişer tane pencere yer almaktadır.44

3.3. Misafirhane

Misafirhane tarihi caminin yaklaşık 20 m doğusundadır. Aslında caminin kuzeyindeki zavi-
yeye ait bir konaktır. Evin batı duvarında zaviyeye ait günümüzde sadece duvarlarının bir 
kısmı kalmış bir mutfak bulunmaktadır. Mutfak ile ev arasında önceden mevcut olan geçit 
kapatılmıştır. Ev tamamen düzgün kesme tas malzemeyle inşa edilmiştir. Doğu cephede 
sivri kemerli bir eyvan bulunmaktadır. Dış ölçüleri 10.00 x 19.00 m.’dir.45 Ev üç odadan oluş-
maktadır. 

3.4. Mescid

Mollakent Beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde tescilli tarihi caminin batısında, köylüler tara-
fından buradaki ilk mescit olarak ifade edilen bir yapı kalıntısı mevcuttur. Yapı dıştan dışa 
7.30 x 7.50 m. ölçülerindedir. Mescit içerden ve dışardan düzgün kesme taş malzemeyle 
inşa edilmiştir.

3.4. Şeyh Ömer Sahubi Türbesi

Türbe Seyh Ömer Sahubi’ye aittir. Kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Türbe, halk ara-
sında Çilehane diye anılmaktadır. Muş bölgesindeki açık türbe geleneğinin önemli 
örneklerindendir. Şeyh Ömer ölünceye kadar çilehanede ibadet etmiş; ölünce de buraya 
gömülmüştür. Çilehanenin içi halılarla döşeli olup duvarlarında da Kur’an-ı Kerimler asılıdır. 
Bölge inanlarına göre “sara hastası ve hasta olanlar” bu türbede bir gece kaldıklarında 
iyileşirlermiş. Türbe ve çilehane; yörede Kara Abdal Çilehanesi olarak da bilinmekte olup 
yüz yıllar boyunca dua ve şifa bulmak amacıyla ziyaret edilen bir dini mekân olmuştur. 
Ayrıca Mollakent Medresesi’nde öğrenciler, Türbede Cuma gecesi geç vakitlere kadar 
ders mütalaaları ve Kur’an-ı Kerim okuyarak gerek nefi s terbiyesi ve gerekse çeşitli dini 
ibadetlerini gerçekleştirmişlerdir. 

3.5. Şeyh Yakup Türbesi

Tarihi mezarlığın 100 m kadar doğusunda bulunan türbe üzerinde herhangi bir yazıt bu-
lunmamakla birlikte Şeyh Yakup Türbesi olarak adlandırılmaktadır. Yapı tamamen moloz taş 

43 B. N. Kulavuz, a.g.e., s. 52.

44 E.K.T.V.K.K., 1986.

45 B. N. Kılavuz, a.g.e., s. 195.
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malzemeyle inşa edilmiştir. İçten 3,60 x 3,70 m ölçülerinde kare planlıdır. İç mekânda, güney 
duvarına bitişik mezar bulunmaktadır. Ahşap hatlı, düz toprak damla örtülüdür. Daha çok 
ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları olan kişiler burayı sıklıkla ziyaret ederler. 

3.6. Şeyh Abdurrahman Tekkesi (Zaviyesi)

Tekke, köyün tarihi camisinin kuzeyindedir. Giriş kapısı üzerinde bulunan Arapça yapım ki-
tabesine göre, Şeyh Abdurrahman tarafından 1236 (1820/21) tarihinde yapılmıştır. Doğu 
cephesinde bulunan ikinci kitabeye göre 1312 (1894/95) tarihinde Şeyh Abdurrahman tara-
fından tamir ettirilmiştir. Günümüzde ev olarak kullanılan tekkenin batısında sonradan eve 
eklenen tandır evi, kuzeyinde boş bir alan, doğusunda duvarla çevrili avlu ve güneyinde 
de bu cepheden bitişik olan camii bulunmaktadır. Yapı, doğu batı yönünde eğimli bir alan 
üzerine oturmaktadır46.

4.5. Kuleteyin

Muş´un Bulanık İlçesi´ne bağlı Mollakent Köyü´nde, 936 yıllık tarihi Kulleteyn/Quletayn (Ha-
vuz), iç mekân olarak abdest alınan bir iç havuzdur. Bir su kulleteyine vardığı zaman her-
hangi bir necaset o havuza girdiği zaman o su necis (pis) olmaz. Hem suyu içilebilir hem 
de abdest alınabilir. Bu yapı günümüzde de faaliyet göstermektedir. Havuz, caminin biraz 
uzağına ve amacına uygun olarak su kaynağının hemen yakınına inşa edilmiştir. Yapıya, ku-
zey yönünden bir kapı ile girilmektedir. Kuleteyn günümüz ölçeğiyle tarttığımız zaman eni, 
boyu ve derinliği 60 santimetredir ve insan boyu derinliğindedir. Kanallar yoluyla su, büyük 
havuza ulaşmaktadır. Oldukça yüksek ve geniş olan dam, havuzun kenarında duvar içine 
oyludur. İç bölmeler işlemeli olup çıra ve kitapların konduğu yerler bulunmaktadır. Binanın 
dışından gelen kaynağı tam olarak bilinmeyen su, bir depoda bekletilmekte daha sonra iç 
havuza akıtılmaktadır. Aynı su; kanalla havuza, buradan da yapının doğusundaki tuvaletlere 
akmaktadır. Burada abdest alınan bir bölüm vardır. Özellikle yaz aylarında serin olması hase-
biyle burada insanlar dinlenmekte, sohbet etmekte ve ibadetlerini yapmaktadırlar. 

4.6. Mezarlık

 Mollakent, mezar taşı geleneğinin gelişimini farklı biçim ve süslemelerle bir arada vermeleri 
bakımından önemli alanlardandır. Bu mezarlıklarda; koyun formlu sandukalar, Ahlat mezar 
taşları47 geleneğinde zengin bitkisel, geometrik ve yazı işlemeli, dikdörtgen formlu büyük 
boyutlu şahideler, Osmanlı dönemine ait başlıklı, sivri kemer, üçgen alınlıklı şahideler, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli formlarda sandukalar vardır. Benzer mezar taşları 
özellikle Bitlis bölgesi mezarlıklarında da görülmektedir.48 Mezarlık, büyük oranda tahrip ol-
duklarından mezar taşlarının önemli bölümü günümüze ulaşamamıştır.

Mollakent Medresesi’nin sahip olduğu köklü ilmi geçmiş yanı başındaki asri mezarlığa da 
yansımıştır. Burada Arap, Selçuklu, Kürt kültürlerine ait birçok iz bulunmaktadır. Ayrıca me-
zarlık içerisinde Ermenilerin olduğu bir çevirme olup toplam altı tane çevirme bulunmak-
tadır. Mezarlık içerisinde en ihtişamlı mezarlar büyüklüğü ve süslemeleriyle Kara Abdal’ın 
çevirmesidir. 

46 B.N., Kulavuz, a.g.e., s. 73.

47 B. Karamağaralı, Ahlat Mezar Tasları, Ankara 1992.

48 K. Pektaş, Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Tasları, Ankara 2001, s. 57.
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Mezarlık birçok kültürel katmanı kendi içinde barındıran bir zenginliktedir. Farklı şekillerdeki 
mezar taşları bu zenginliği örneklemektedir. Dikkat çekici olan unsur mezarlıktaki taşların 
büyüklüğü ve süslemelerdeki zenginliktir. Aslan, koyun figürleri, Ahlat taşıyla süslenmiş bit-
ki ve simetrik şekiller, piramit şeklindeki yapılar, delikli taşlar, saçı arkadan bağlı genç kız 
figürleri, kılıç, tüfek ve silah figürleri en ilginç olanlarıdır. Sühreverdi ve Nakşibendi tarika-
tından halifelik makamına erişmiş 121’den fazla halifenin mezarı ve anılan bu dönemlerinde 
önemli resmi yetkililerin mezarları bulunmaktadır. Ayrıca Mollakent’in manevi yöndeki de-
ğerinden dolayı bölgenin büyük aşiretlerinden Hasenan (Bulanık-Malazgirt), Hevidi (Muş), 
Sipkan (Patnos), Rojki (Bitlis-Hakkâri), Gasori (Bulanık), Berazi (Erciş), Malbati (Bulanık-Ma-
lazgirt) gibi aşiretlerin büyük ağaları vefatlarından sonra Mollakent’in asri mezarlığına vasi-
yetleri nedeniyle defin edilmişlerdir. Yakın zaman kadar adı geçen bu aşiretlere mensubiyeti 
olan kişiler özellikle dini bayramlarda ve genellikle heyetler şeklinde Mollakent’te bulunan 
büyüklerinin kabirlerinin yanı sıra türbe ve medreseyi de ziyaret etmekteydiler. Kabirleri ve 
diğer dini mekânları ziyarete gelenlerle Mollakent beldesi sakinleri, Medresede bulunan 
seyda ve talebeleri arasında güçlü toplumsal etkileşimlerin doğmasına ve dostluk ve aile 
bağlarının kurulmasına vesile olmaktaydı. Bölgede Adakent ve Marnuk tepesi mezarlıkları 
da bulunmaktadır.

4.7. Akkent Mezarlığı

Mezarlık 11-13. yüzyıllara aittir. Mollakent Beldesi’nin batısında yer alan bu bölge ilk yerle-
şim yeri olup burada definecilerin kazıları sonucu tamamen tahrip durumdadır. Daha çok 
sandukalı ve şahideli formdaki mezar tasları yıkılmış ve parçalanmıştır. Şahidelerin oldukça 
zengin işlemeli olanları mevcuttur. Bu mezarların çoğu toprağa gömülü olup en eski me-
zarlık olması hasebiyle önemlidir. Ayrıca mezarlıkta çini, boncuk, firuze, bakırdan yapılmış 
eşyalar bulunmaktadır.

4.8. Akkent Yerleşim Alanı

Urartu döneminde Akkent adında bir yerleşim yerinin olduğu, bölgede Urartulardan kalma 
birçok kalıntı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri höyük ve Urartu zamanından kalma 
barajdır.49 Bilhassa Urartu Medeniyetine dair kuvvetli izlerin bulunması ve bu eserlerin ör-
nekleri günümüze değin ulaşması yanı sıra Roma, Bizans ve İslâm devirlerine ait eserlerin 
varlığı Mollakent’in nasıl zengin bir tarihi ve kültürel arka plana sahip olduğunu göster-
mektedir. Mollakent’in yaklaşık 2 km güneyinde eski bir yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu 
bölge 2008 tarihinde tescillenmişse de inceleme yapılmamıştır. Üzeri hafif düzlenmiş, yol 
kotundan yaklaşık 3 m yükseklikte bir tepe üzerinde mezarlık bulunmaktadır. Mezarlıkta 
ilk bakışta hiçbir şey anlaşılmamakla birlikte toprak altından bol miktarda işlemeli mezar 
taşları çıkmaktadır. Mezarlık ve yukarı tepedeki kale kalıntısıyla birlikte bu bölgenin Ortaçağ 
Dönemine ait bir yerleşim yeridir.

Sonuç

Tarihi, mimarisi ve eğitimi yönüyle incelediğimiz Mollakent Medresesi, sosyal yönü ağır ba-
san bir eğitim kurumudur. Medresedeki hocaların eserleri ve eğitim modeliyle asırlar boyu 
ayakta kalabilmiş bir kültürel mekândır. Başarılarıyla adından söz ettiren ve birçok seydayı 
yetiştiren medrese, bölgenin kültür merkezidir. Bu eğitim merkezi; yazılı ve sözlü olarak böl-

49 Bülent Nuri Kılavuz, a.g.e., s. 1-16.
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gede örnek bir kurum olmuş ve sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine kaynaklık etmiştir. Bu 
sayede geçmişin zenginliklerini muhafaza ederek gelenekten geleceğe kalabilmeyi başar-
mış Mollakent Medresesi, özverili eğitim ve öğretimi sayesinde bölgenin dini ve sosyal ha-
yatına olumlu katkıları olmuştur. Gerek çıkan kitaplar gerek verilen dersler yoluyla tanınan 
medrese, bölgede bazen 80 öğrenciye eğitim vererek kültürel ve ekonomik hayata büyük 
katkılar sunmuştur. Özellikle Kürt tarihi ve edebiyatına katkıları olan eserler dikkat çekici 
olup bu eserlerin çoğu henüz araştırılmamıştır. 

Bölgenin hoca ihtiyacını karşılayan bir ilim merkezidir. Savaşta insanların sığındığı ve dinsel 
hoşgörünün ortaya çıktığı güzel mekânlardan biridir. Tarihi ve kültürel konumu itibariyle 
bölgede adli ve dini konuların çözüldüğü bir merkez; insanların sosyalleştiği bir mekândır. 
Sonuç olarak “Doğu Medreseleri” ekseninde Anıt ve Sit alanı olarak koruma altına alınması 
gereken bir kültürel merkezdir. “Sosyal ve Kültürel Sürdürülebilirlik” açısından toplum kim-
liğini yaratan ve sürdüren bu mekân, kültür ve toplumsal değerler ile uyumlu, insanların 
sosyalleştiği bir mekân olarak koruma altına alınması gerekmektedir.

Doğu Anadolu’da bir ilim ve kültür merkezi olan köklü ve zengin bir tarihsel zemin üzerinde 
kurulmuş olan Mollakent ve Medresesi, özellikle dini mekânlarına ibadet amacıyla gelen 
farklı aşiret ve etnik grupların etkileşimi önemli bir sosyolojik realite olarak belirmiştir. Günü-
müzde halen bu bağlar canlı bir şekilde devam edildiği gibi beldenin saklı tarihsel zengin-
liklerine yeni unsurlar katılmaktadır. Ayrıca bölge genelinde ortaya çıkardığı köklü medrese 
olma geleneği ile Mollakent Medresesi’nin popülerliğinin en önemli nişanesi İslâmi ilimler 
alanında yetiştirdiği âlim ve talebelerde kendini göstermiştir. 

Günümüzde Mollakent’e bulunan tarihi cami, tarihi asri mezarlık, Kuleteyin, Medrese, Ha-
zire, Divan Köşkü, Çilehane, Misafirhane, Ömerî Mezarlığı (Höyüğü), Bendepur Kalesi, Şeyh 
Feyzullah Kalesi, Kıralkızı Mağarası, Devhavan Mağarası, Dolapok Mağarası (Cin Mağarası), 
Şıkrak Mağaraları, Akkend Harabeleri, Kordi Höyüğü ve Bızlığ höyüğü gibi Muş ilinin ekono-
misine hem dini hem de kültür turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca dini mekânla-
rı, höyükleri ve yazınsal eserleri ile Mollakent, sosyal bilim alanlarında akademik çalışmalar 
yürütenleri beklemektedir.

Mezarlıklardaki tarihi mezarlar, doğal ve insani etkenlerle günden güne hızla tahrip olmak-
tadır. Ayrıca bütün mezarlıklarda halen yeni gömüleri bulmak için define avcılarının müda-
haleleri nedeniyle bu tarihi eserler ciddi tahribe maruz kalmaya devam etmektedir. Bununla 
ilgili bir an evvel önlem alınmalıdır. İncelenen mezarlıklar farklı özellikler sergilemektedir. 
Bu durum Muş coğrafyasının zenginliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Mezar taşları 
üzerinde kültürün devamı niteliğinde geçmiş ve çevre örnekleriyle benzerlikler ve uyum 
bulunmakla birlikte bazı motifl er ve formlar bölgedeki diğer illere oranla farklılıklar sergi-
lemektedir.

Bu çalışmayla Mollakent Medresesi’nin tarihsel kimliği, sosyolojik yapısı ve kültürel zenginli-
ğini tekrar gün yüzüne çıkarmayı hedefl edik. Böylesi yerleşim yerlerinin ihtiva ettiği kültürel 
zenginliğin ortaya çıkarılması gerekmektedir ve kendinden sonra yapılacak çalışmalara da 
kaynaklık etmektedir. Önceden de belirtildiği gibi bu tür çalışmalar; mikro düzeyde olması-
nın sağladığı ilmi avantajlarla tarih içerisinde saklı kalmış hayatların, mekânların, kültürlerin 
ve insani olan unsurların keşfi ile yeni değerleri ortaya koymaya çalışmaktadır. 
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EKLER:

1. İl haritası 

2. Mollakent’Medresesi’nde Sosyal Hayat
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3. Mollakent’Medresesi’nde Sosyal Hayat

4. Kuleteyn’de ibadet

5. Mollakent Köyünde Sosyal Hayat
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6. Kuleteyn ve Taziye evi

7. Mollakent Medresesi’nde Sosyal Hayat

8. Mollakent Seyh Yakup Türbesi
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9. Mollakent Mescit Batı Cephe

10. Mollakent Medresesi ve Giriş Kapısı (Burç)

 
11. Mollakent Camisinin içten görünümü
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12. Seyyid Şeyh İbrahim-i Melekendi Camii, Divan Köşkü ve Seyyid Şeyh Ömer Sahubi Melekendi Türbesi

 
13. Camii, Divan Köşkü, Türbe

14. Mollakent köyünün genel görünümü 
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15. Mollakent Asri Mezarlığı

16. Mollakent Medresesi’nin Misafirhanesi

17. Çilehane
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18. Şeyh Ömer Sahibi’nin Türbesi ve Kitabesi

 
19. Mezarlıktan Genel Görünüm

 
20. Akkent mezar taşları
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21. Medrese’nin Kurucusu Kara Abdalın Çevirmesi

 
22. Mezar taşları

 
23. Akkent–Ömeriyan Mezarlığı
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24. Mağaralar

25. Bilican Dağı

 
26. Arslan Figürlü mezar
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27. Kılıç figürlü mezar

28. Medresenin iç bölümü

29. Delikli taş
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30. Caminin minberi ve kitabe

 
31. Molla Muhadmed el-Mehri Melekendi (Mehdikend) Vakfiyesi

32. İcazetname
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33. Mele Zeki Yasul (Uruman)’ın kitabı

34. Mele Zeki Yasul (Uruman) 

35. Seyyid Şeyh Zenun-i Melekendi
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35. Mala Bakî (Ortada)

 
36. Seyda Abdullah
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37. Seyyit Abdullah/Seyyit İhsan

38. Şeyh Mele Esan
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Samsun Şehri ve Türkler

İbrahim Tellioğlu
Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Samsun tarih boyunca pek çok topluluğa yurt olmuş bir yerdir. Tekkeköy’deki mağara yerle-
şimlerinden itibaren insanlık izlerinin görüldüğü bölgenin iskân tarihi Gaşkalardan itibaren 
açık bir biçimde takip edilebilir. Orta Asya’dan gelen Kimmer ve İskitler bölgenin ikinci ve 
üçüncü sakinleri olarak kayıtlara geçmiştir. Strabon’a bakılırsa Kimmerler döneminde böl-
gede yaşayan Enetoi kabilesinden türeyen Enete ismi, Samsun’un bilinen en eski adıdır. İskit 
hâkimiyeti devam ederken Miletoslu koloniciler Samsun’un Baruthane mevkiinde bir koloni 
kurmuşlardır. Başka isimleri olsa da yaygın olarak Amisos adıyla bilinen bu ticaret merkezi 
Samsun’un en kalıcı yerlerinden birisi olmuştur. Pek çok tüccar topluluk burayı ele geçirmiş, 
en son hâkimi olan Cenevizliler ise Osmanlı Devleti kuşattığında koloniyi yakarak Samsun’u 
terk etmişlerdir.

Samsun şehri 1184’ten itibaren yapılmaya başlanan kale ile Selçukluların Karadeniz’deki 
üssü haline gelmiştir. Bu kalenin etrafında başlayan Türk iskânı ile birlikte Amisos kolonisinin 
hemen doğusunda, bazılarının ifadesiyle bir ok atımı mesafede bir kale-şehir ortaya çıkma-
ya başlamıştır. Türk kaynakları tarafından Müslüman Samsun olarak adlandırılan bu şehrin 
büyümesi sonucu Samsun şehri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler yaşanırken Amisos kolonisi, 
ilk kurulduğu zamanki izole yapısını koruyarak Baruthane’de varlığını sürdürmüştür. Türk 
kaynakları da bu şehre Gâvur Samsun der. Osmanlı hâkimiyetine kadar iki merkezli bir şehir 
hüviyetine sahip olan Samsun Osmanlı hâkimiyetinden sonra birleşmiştir. Bununla birlikte 
Saathane ve çevresinde büyüyen Müslüman Samsun bir Türk-İslam şehri olarak gelişmesini 
devam ettirirken Amisos arkeolojik bir alan haline dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Samsun, koloniciler, Amisos, Selçuklular, kale-şehir.

Samsun, bugün Orta Karadeniz bölgesinin en büyük şehridir. Ancak bölgenin tarihi gelişimi-
ne baktığımızda Samsun’u Doğu Karadeniz bölgesinin bir parçası olarak kabul etmek daha 
uygun düşer. Canik sıradağlarının devamı olarak Batum’a kadar devam eden Doğu Karade-
niz sıradağları bölgeyi coğrafi ve tarihi bakımdan birleştirmiştir. Aynı yakınlık yörenin batısı 
için söz konusu değildir. Trabzon’da ya da Giresun’da gerçekleşen bir hadise Samsun’da etkili 
olurken Zonguldak veya Kastamonu’daki olaylar şehirde gündem oluşturmamaktadır. Haliy-
le Samsun’un geçmişini bugünkü coğrafi tasnifl e değerlendirmek çok doğru değildir.

Samsun şehrinin ortaya çıktığı coğrafi alan burayı bölgenin en önemli merkezi haline getir-
miştir. Karadeniz sahilinde Samsun kadar kıyı şeridinden iç kesime kolay ulaşılabilen ikinci 
bir yer daha yoktur. Bu özelliği Samsun’un işlerliğini artırmış, büyümesini hızlandırmıştır. 
Kolonicilik devrinde Karadeniz’in güney sahilinde kurulan ilk koloni Sinop’ta olmasına rağ-
men Samsun’daki koloni coğrafî avantajı sebebiyle kısa sürede onu geçmişti. Cumhuriyet 
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döneminde limanının büyütülmesi ve 1932’de tamamlanan demir yolu hattı ile İç ve Doğu 
Anadolu’ya bağlanması sebebiyle de Samsun, Karadeniz bölgesinin en hızlı büyüyen şehri 
haline gelmişti.

Tekkeköy mağaraları, Samsun civarındaki en eski yerleşim yeridir. Fındıklı-Çınarlı Vadisi’nde-
ki kaya sığınaklarında Orta Paleolitik dönemine ait aletler bulunmuştur.1 1944’te bölgede ilk 
çalışmaları yapan arkeologlar Mezolitik çağa ait çakmaktaşı aletleri bulmuşlardır.2 Çınaralan 
Deresi ile Tekkeköy Deresi arasındaki birinci mağara yerleşmesi üç katlıydı ve içerisinde 
7 mağara ve en üst kattaki bir salondan oluşmaktaydı. Mağaranın üzeri ise savunma ve 
gözetlemeye uygun biçimde düzenlenmiştir. Sarnıcı ve mezarı da bulunan bu mağaranın 
büyük kısmı günümüze kadar mevcudiyetini korumuştur. Çınaralan Deresi ile Han Deresi 
arasındaki sırtın kuzey kenarında yer alan ikinci mağara ise depo, sığınak ve konut biçiminde 
kullanılmıştır.3

Samsun şehir merkezindeki en eski yerleşim izleri, kentin Samsun’un 3 km güneydoğusun-
da bulunan Dündartepe’de bulunmuştur. Geç Kalkolitik (MÖ. 4.500-3.500) döneme ait bu 
yerleşim yerinde ele geçirilen malzemeler bölgede hayvancılıkla geçinen bir köy topluluğu 
olduğunu, dokumacılığın yoğun bir şekilde yapıldığını, halkın deniz ürünlerinden yararlan-
dığını ve tarımla uğraştığını göstermektedir. 4

 Tarihi belgelere göre Samsun’a yerleşen topluluklar arasında ismi bilinen ilk topluluk, Gaş-
kalar/Kaşkalardır. Hititlerin çağdaşı olan bu topluluk Karadeniz sahilini elde tutmaktaydı. Hi-
titler sahili ele geçirerek kuzeyden denize açılmak çabasındaydı. Bu sebeple iki taraf arasında 
bölgenin hâkimiyeti için büyük bir mücadele vardı ve Gaşkalar, Hititlerin denize açılmasını 
engellemekteydi. Üstelik zaman zaman Hattuşaş’a düzenledikleri akınlarla Hitit başkenti-
ni vuracak güce ulaşmışlardı. O yüzden Hititler Gaşkaların taarruzlarına karşı Amasya’dan 
başlayan sınır kaleleri inşa etmişlerdi. Bu kaleler bugünkü Merzifon ve Gümüşhacıköy’den 
kutsal kent Nerik’e kadar uzanmaktaydı.5 Hal böyle olunca bugünkü Samsun şehri Hititlerle 
Gaşkalar arasında pay edilmişti. Güneydeki yüksek kesim Hitit nüfuzu altındayken kuzeye 
doğru yüksekliği azalan yerler ile sahil kesimi Gaşkaların elindeydi.6 

Hititlerin Samsun’un sahil şeridini ele geçirememesinde Gaşkaların gücü önemli bir rol 
oynamıştır. Hititler gibi büyük bir medeniyetle aynı çağda bulunmasından kaynaklanan 
sebeplerden olsa gerek onların gölgesinde kalan Gaşkalara, kaynaklar fazla itibar etmez. 
Onların Hititler kadar tanımamasına diğer bir sebebi, Hititler gibi yerleşik değil de göçe-
be olmalarıdır.7 Gaşkalar bugüne kadar tam anlaşılamayan bir sebepten MÖ. VIII. yüzyılda 
Samsun ve çevresinden ayrılmışlardır. Kaynaklar, MÖ. 722-705 civarında onların Kı  zılırmak’ın 

1 İ. Kılıç Kökten, “Anadolu Ünye’de Eskitaş Devrine (Paleolitik) ait Yeni Buluntular”, AÜDTCFD, XX/3-4 (1962), s. 275 vd.

2 İ. Kılıç Kökten, “Orta, Doğu ve Kuzey Anadolu’da Yapılan Tarih Öncesi Araştırmalar”, Belleten, VIII/32 (1944), s. 660; aynı 
yazar, “Bazı Prehistorik İstasyonlar Hakkında Yeni Gözlemler, AÜDTCFD, V (1947), s. 225.

3 Ayrıntılı bilgi için bk. Ali Uzun, “Tekkeköy’de (Samsun) Mağara-Kale Yerleşmeleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, 1 (1995), s. 
413-433.

4 İ. Kılıç Kökten-Nimet Özgüç-Tahsin Özgüç, “1940 ve 1941 yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Samsun Bölgesi Kazı-
ları Hakkında İlk Kısa Rapor”, Belleten, IX (1945), s. 361 vd., 396.

5 Bk. J. G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu (nşr. E. Davutoğlu), Ankara 2001, s. 58.

6 Bk. M. I. Maksimova, “Hitties in the Black Sea Region”, Journal of Near Eastern Studies, 10/2 (Nisan 1951), s. 74-81.

7 Gaşkalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mahmut Pehlivan, Kaşkaların Eski Anadolu Tarihindeki Yeri ve Önemi, Erzurum 
1991.
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güneyine indiklerini yazar.8 Bu topluluktan günümüze Samsun’da bir iz kaldığını söylemek 
mümkün değildir. Gaşkaların göçebe olması dolayısıyla onlardan geriye yerleşiklerden daha 
az arkeolojik malzeme kalmıştır. 

Gaşkalar’ın Samsun ve çevresini boşalttığı dönemde Kimmerler bölgeye göç etmiştir. Bu 
topluluğun ana yurdu Türkistan’dır. Onların Türk kültür dairesinde olduklarına yönelik deliller 
ise gün geçtikçe artmaktadır. Bugün tam olarak bilinemeyen bir sebepten MÖ 1800-1700’li 
yıllarda ana yurtlarından batıya göç etmişlerdir. Kafkasların kuzeyine yerleşen Kimmerler, 
buradaki bozkırlara yaklaşık beş yüz yıl boyunca hâkim olmuşlardır. Orta Asya menşeine da-
yanan kurgan kültürlerinin tipik bir temsilcisidirler. Bozkırların geniş sahalarına yayılmış olan 
atlı kavimler medeniyetinin büyük batı kolunu teşkil ederler. Ural-Altay kökenli bir toplum 
veya proto-Türklerin bir parçası oldukları konusundaki deliller gün geçtikçe artmaktadır.9 

Kimmerler, Karadeniz’in kuzeyindeki steplerde MÖ. XI. yüzyıldan beri yaşamaktadırlar.10 
Samsun’a yerleşmeleri ise MÖ 695 civarında İç Anadolu’da bozkır-göçebe geleneklerini 
devam ettiren bir devlet kuran Kimmerlerin bazı boylarının kuzeye çıkarak Batı Karadeniz 
bölgesi üzerinden yöreye yayılmaya başlamıştır. Karadeniz Ereğli’sinden Trabzon’a kadar 
olan sahaya doğru yayılmaya başlayan Kimmerler yaklaşık bir asırdan fazla bir süre bölgeyi 
hâkimiyet altında tutmuştur. Böylece Samsun’daki Kimmer egemenliği de başlamıştır. MÖ 
585’te şiddetini artıran İskit baskısı Kimmerlerin bölgeyi terk ederek Karadeniz’in kuzeyine 
çıkmasına sebep olmuştur. Amasya Gümüşhacıköy ve Ünye’de ele geçen buluntular Karade-
niz bölgesindeki Kimmer varlığı konusunda kaynaklardaki bilgileri teyit edici mahiyettedir.11 
Kimmerlerin şehre verdiği Enete adı aynı zamanda Samsun’un en eski adıdır. Strabon’a göre 
Kimmerlerin müttefiki olan Enetoi kabilesinden gelen bu isim şehrin bilinen ilk adıdır.12 

İskitler/Sakalar, Samsun’a yerleşen üçüncü topluluktur. Ana yurtları Türkistan olmasına 
rağmen İskit konfederasyonunda yoğun olarak Farsça konuşulması onların İranlı 
zannedilmesine zemin hazırlamıştı. Ancak dünyada ve ülkemizde İskitlerle ilgili araştırmalar 
geliştikçe gerçekler de ortaya çıkmaktadır. Ana yurdu Türkistan olan İskitler, Hind-Avrupaî 
değil Ural-Altay ırkındandı.13 Dinî, sosyal ve kültürel bakımdan İskitlerle Türkler arasında bü-
yük benzerlikler vardı. İskitler Karadeniz bölgesine gelirken Kimmerlerin geçtiği güzergâhı 
takip etmişti. MÖ. 665’ten itibaren Kür nehrinin sağ yakasına yerleşmeye başlayan14 İskitler 
İç Anadolu’ya girdiklerinde, bölgenin hâkimi olan Kimmerler onlarla mücadele etmeyi göze 
alamayacak, Kafkas dağlarının Karadeniz’e uzanan kıyı şeridini takip etmek suretiyle Kırım 
ve çevresine göç edeceklerdir.15 Böylece Samsun ve çevresi, İskit hâkimiyeti altına girecektir.

8 Şemseddin Günaltay, Yakınşark, II, Anadolu, Ankara 1987, s. 285 vd.

9 M. Taner Tarhan, “Eskiçağ’da Kimmerler Problemi”, VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 11-15 Ekim 1976) Kongreye Sunulan 
Bildiriler, III, Ankara 1979, s. 355-360. 

10 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu (nşr. M. R. Uzmen), İstanbul 1980, s. 22 vd.

11 M. Taner Tarhan, “Eski Anadolu Tarihinde Kimmerler”, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü I. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı (İstanbul 23-26 Mayıs 1983), Ankara 1984, s. 111-118.

12 Strabon, Coğrafya (Geographika) Kitap XII Bölüm I-II-III (nşr. A. Pekman), İstanbul 1969, s. 22.

13 M. Taner Tarhan, “İskitler’in Dini İnanç ve Adetleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, XXIII, (1969), s. 
145-180; İlhami Durmuş, İskitler (Sakalar), Ankara 1993; Ekrem Memiş, İskit›lerin Tarihi, Konya 1987; vb.

14 Joseph Sandalgian, Histoire Documentaire de L’Armenie, I, Rome 1917, s. 253.

15 Herodotus, Herodot Tarihi (nşr. M. Özmen), İstanbul 1991, s. 196.
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Yunan kaynaklarından İskitlerin, Karadeniz’in sahil kesimini elde tuttuğu bilinmektedir. An-
cak onların bölgenin iç kesimlerinde nerelere yayıldığı uzun yıllar muamma olarak kalmıştır. 
1990’lı yıllarda Ladik’te İskitlerden kalma buluntular ele geçirilmesi16 onların Samsun’un gü-
neyindeki kırlık bölgeye de yayıldığının habercisi olmuştur. 2009’da Terme’nin Ambartepe 
köyünde bir mezar taşında rastlanan Runik yazı örneğinin en büyüğü, 2011’de bir fındık 
bahçesinde tesadüfen bulundu. Yeşilköy’deki kaya yazıtları ve hemen doğusundaki komşu 
vadide bulunan Ambartepe’deki bir mezar taşına kazınan runik buluntularda, ölen kişinin 
günahsız olarak Tanrı’ya kavuştuğunu anlatan damgalar vardı. Türk sembolleriyle ifade edi-
len bu tür tasvirlere Türklerin yayıldığı her yerde rastlamak mümkündür.17 Böylece Ladik’ten 
başlayıp Mesudiye’ye kadar uzanan Canik sıradağlarının güneyindeki sahanın İskitlerin 
elinde bulunduğu arkeolojik olarak ispatlanmış oldu. 

Samsun ve çevresindeki İskit hâkimiyetinin mahiyetini anlamak Yunan kaynaklarından 
mümkün olabilmektedir. Samsun ve çevresindeki İskit hâkimiyetinin ne kadar sürdüğü tam 
olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde bu devirde kentin hangi adla anıldığı da açık değildir. 
Ancak bilinen tek şey, İskitleri mağlup edemeyen kolonicilerin onlardan aldıkları izinle ko-
loni kurduğudur. Samsun’un tarihinde dönüm noktalarından birisi, kolonileşmeyle birlikte 
başlayan değişim ve dönüşümdür. Samsun’da ne zaman koloni kurulmaya başlandığı çok 
açık değildir. Şehrin yakınlarındaki Akalan’dan elde edilen arkeolojik malzemelerden anla-
şıldığı kadarıyla Samsun’da kurulan koloni MÖ VII. yüzyılın son çeyreğinde açıldığı söylene-
bilir.18 Ancak tarihi kayıtlara göre koloninin kuruluşu daha geç dönemde olmuştur. Ps-Scym-
nus’a bakılırsa Samsun Miletosluların, Foçalıların ve İyonyalıların kolonisi olup Heraklia’dan 
4 yıl önce kurulmuştu.19 Bu da tarih, MÖ 560 yıllarına denk gelmekteydi.20 Diğer yandan MÖ 
V. yüzyıl ortalarında artık Samsun’da bir Atina kolonisinden de söz edilmektedir.21

Samsun’da koloniyi kimlerin kurduğu meselesi tartışma konusu olan diğer bir meseledir. 
Kaynaklarda bölgenin ilk kolonicilerinin Batı Anadolu kökenli topluluklar olduğu yazılı ol-
masına rağmen yaygın olarak Yunanlıların koloni kurduğu kanaati oluşmuştur. Oysa Sam-
sun’da ilk koloniyi kuranların Miletoslular olduğu açıktı. Bu ticaret merkezine Amisos adı 
verilmiştir ve kurucusu da Miletoslu Theopompus’tur.22 Bundan sonra bugünkü Samsun’un 
en yaygın kullanılan adlarından birisi ortaya çıkacak ve Miletosluların koyduğu bu ad yüz-
lerce yıl yaşayacaktır. Ancak Amisos sadece Miletoslulara ait değildi. Bu koloniden onların 
yanı sıra Foçalı ve İyonyalı tüccarlar da yararlanmaktaydı.23 Bir asırdan fazla bir süre Miletos 
kolonisi olan şehre MÖ. V. yüzyıl ortalarında Atinalılar da gelerek bir koloni kurmuşlardır.24 
Bununla birlikte onların şehrin hangi kesiminde konuşlandığını kestirmek zordur. Amisos 

16 Sümer Atasoy, Amisos Karadeniz Kıyısında Antik Bir Kent, Samsun 1997, s. 19, nu. 24.

17 Emine Yılmaz, “Samsun’da Kaya Yosunlarının Sakladığı Sır ‘Tamgalar’”, www.muzeder.org/img/ makaleler/tamgalar.pdf

18 Darejan Kacharava, “Polis Hellenis in the Black Sea Area”, Actes du X Symposium de Vani Pont-Euxin et Polis (23-26 Sep-
tembre 2002), Paris 2005, s. 11 vd.

19 John Hind, “The Dates and Mother Cities of the Black Sea Colonies (Pseudo-Scymnus and the Pontic Contact Zone”, La 
Mer Noire, Zone de Contacts, Actes du VIIe Symposium de Vani (Colchide) (26-30 IX 1994), Paris 1999, s. 27.

20 Carl Roebuck, Ionian Trade and Colonization, New York 1959, s. 120.

21 Harold B. Mattingly, “Athens and the Black Sea in the Fifth Century BC”, Sur les Traces des Argonautes (Actes du 6’e Sym-
posium de Vani 22-29 Septembre 1990), Paris 1996, s. 154.

22 J. A. Cramer, A Geographical and Historical Description of Asia Minor, I, Amsterdam 1971, s. 264.

23 J. Hind, “The Dates and Mother Cities of the Black Sea Colonies”, s. 27.

24 H. B. Mattingly, “Athens and the Black Sea in the Fifth Century BC”, Sur les Traces des Argonautes, s. 154.
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bugünkü Baruthane mevkiinde yükselirken Atina kolonisinin de farklı bir yerde buranın 
daha doğusunda oluşma ihtimali yüksektir. Zira kaynaklarda Atinalıların Amisos’u ele ge-
çiremedikleri açıktır.25 Ancak eldeki bilgi ve belgelerle buranın şehrin neresinde olduğunu 
tahmin etmek mümkün değildir.

Samsun kent tarihinin doğru bir şekilde ele alınabilmesi için şehrin gelişimini dikkatle in-
celemek gerekir. Bunun için de Amisos kolonisi ile Samsun şehri arasındaki bağın doğru 
bir şekilde kurulması büyük önem taşımaktadır. Şehirlerin gelişimi kuruluş amaçlarına bağlı 
olarak farklılık gösterir. Bazı şehirler bir meydanın ya da önemli bir dini yapının çevresinde 
gelişir. Bazıları ise bir kale-şehridir ve bölgeyi korumak üzere inşa edilen kalenin etrafında 
büyür. Samsun’un gelişimi bu mantıkla değerlendirildiği zaman Miletosluların kurduğu 
Amisos kolonisi bir ticaret merkezidir. Etrafı surlarla çevrilerek getirilen malların korunduğu 
ve alışveriş yapıldığı bir yer olarak tasarlanmıştır. Cenevizliler tarafından yakıldığı zamana 
kadar da bir ticaret merkezi olarak kalmıştır. Daha önce vurgulandığı üzere Miletoslular, baş-
ka kolonicilerin bile buraya yerleşmesine müsaade etmemişlerdir. Haliyle burası bir ticaret 
merkezi vasfıyla yaşamıştır. Amisos kolonisinin yer aldığı Baruthane mevkiinde bulunan ka-
lenin çevresinde bir yerleşim olmamıştır. Cenevizliler burayı yıkıp gittikten sonra zamanla 
bölgedeki yapılar da yok olmuştur. Yakın zamana kadar da bölge ıssız vaziyetini sürdürmüş-
tür. 

Samsun’da ikinci bir kale Selçuklular zamanında kurulmuştu. Bir Bizans kaynağına bakılırsa 
Amisos, 1178’te Selçukluların eline geçmişti.26 Niketas’ın yazdığına göre 1186’da hala Türk-
lerin elindeydi.27 Ancak Rükneddin Süleymanşah 1194’te bölgeyi yeniden hâkimiyet altına 
almışsa28da kısa süreli de olsa Samsun Türklerin elinden çıkmış olmalıdır. Ancak buradaki 
Amisos’tan kasıt Samsun sahili olmalıdır zira buradaki koloniyi ele geçiren Selçukluların ay-
rıca bir kent kurmasına ihtiyaç kalmazdı. Ancak kaynaklar böyle bir kent kurulduğunu açıkça 
yazar. Yaklaşık on yıl sonra gerçekleşecek hadiseler sebebiyle tarihî Amisos’un doğusunda, 
bugünkü Saathane Meydanı ve çevresinde Türklere ait olup geç dönem kaynaklarında Müs-
lüman Samsun adıyla anılan bir yerleşim yerinden bahsedilmektedir 

1194’te Samsun sahilinde gerçekleşen olaylar bölgede yeni gelişmelerin olduğunu göste-
rir. Niketas’ın yazdığına göre İmparator III. Aleksios (1195-1203) 1197’de Samsun’u ve lima-
nındaki gemileri yağmalamak üzere Konstantinos Phrangopulos komutasında bölgeye bir 
donanma gönderdi. Yapılan baskın neticesinde mallar yağma edilip tüccarların bir kısmı 
öldürülmüş bir kısmı da esir alınmıştı. Rükneddin Süleyman Şah bunun üzerine Bizans im-
paratoruna elçi göndererek alınan malların bedelini istemiştir. İmparator da onunla savaş 
etmeyi göze alamadı ve Amiralin, emirlerinin aksine davrandığını söyleyerek geri adım attı 
ve istenilen tazminatı yolladı.29 Selçukluların Samsun’un denetimini ele geçirmesi önemli bir 
gelişmedir. Zira bölgede tamamen Türklerin kontrolünde olan ilk büyük liman Samsun ol-
muştur. Artık Selçuklular da Karadeniz ticaretine doğrudan müdahalede bulunabilecekleri 
bir üs elde etmişlerdir. 

25 Jack Cargill, Athenian Settlements of the Fourth Century BC, Leiden 1995, s. XXVI.

26 Anthony Bryer, “A Byzantine Family: The Gabrates, c. 979-c. 1653”, University of Birmingham Historical Journal, XII (1970), 
s. 170.

27 Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206) (nşr. I. Demirkent), İstanbul 2004, s. 81.

28 Anthony Bryer-David Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos I, Washington 1985, s. 93.

29 Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206), s. 92 vd. 
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Müslüman Samsun’un kurulması çok yönlü olarak ele alınması gereken çok önemli bir hare-
kettir. Böylece Samsun, iki merkezli bir kent haline gelmiştir. Daha önce de Amisos kolonisi-
nin yakınlarına çeşitli şehirler kurulmuş ancak bunlardan hiç birisi uzun ömürlü olmamıştır. 
Bu kez inşa edilen kent, onun doğu yakasında, sahildeki düzlük alanda idi. 1398’de şehri gö-
ren Schiltberger’in ifadesiyle Amisos kolonisine bir ok atımı uzaklıktaydı.30 6 Nisan 1404’te 
öğleden sonra denizden şehri gören İspanyol elçisi Clavijo, Türklerin kontrolündeki bu şe-
hirde Cenevizliler ve Osmanlılara ait iki kale bulunduğundan bahseder.31 Cenevizlilerin eski 
koloniyi yakması ve Osmanlıların şehrin iki kesimini de ele geçirmesinden sonra Samsun, 
tek merkezli bir kent haline gelmiştir. Son olarak Müslüman Samsun ilk olarak güvenlik mak-
sadıyla inşa edilen bir yer olduğu için kale-şehir olarak büyümüştür. Her şehrin oluşum şekli 
birbirinden ayrıdır, Samsun da bir kale etrafında büyüyen bir kent olarak kayıtlara geçmiştir. 

Osmanlılar ilk olarak Yıldırım Bayezid döneminde 1398’de Kubadoğlu Cüneyt Bey’den Müs-
lüman Samsun’u ele geçirmiştir.32 1402’de Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilen Yıldırım Baye-
zid’in aynı zamanda esir düşmesinden sonra Osmanlı Devleti büyük bir kargaşaya sürük-
lenmişti. Bu ortamda Samsun’daki beyliklerden bazıları da Osmanlılarla ittifakını bozmuştu. 
Ancak Çelebi Mehmed sükûneti sağladıktan sonra 1419’da Samsun’a sefere çıkarak bölgede 
hâkimiyeti yeniden tesis etmeyi amaçlamıştır. Osmanlı ordusu şehre girdiğinde onlara karşı 
duramayacaklarını anlayan Gâvur Samsun’dakiler, kentin bu kesimini yakarak sahilde bekle-
yen gemilerine binerek bölgeden ayrılmışlardır. Osmanlı ordusu buradan Müslüman Sam-
sun’a yönelmiştir. Şehir bu sırada Candaroğullarının elindedir. Candaroğlu lideri İsfendiyar 
Bey’in oğlu Hızır Bey, Osmanlı sultanının şehre yürüdüğünü haber aldığında direnmenin bir 
fayda getirmeyeceğini gördüğü için Müslüman Samsun’u boşaltarak çekilmiştir. Böylece Os-
manlı ordusu herhangi bir çatışma olmaksızın kente girmiştir. Samsun’a vali atayan ve asker 
bırakan Osmanlı hükümdarı bir süre sonra bölgeden ayrılmıştır.33 1419’dan sonra Gâvur ve 
Müslüman Samsun olarak bilinen yerler ilk kez bir idare altında birleşmiştir. Osmanlı hâkimi-
yetiyle birlikte Samsun iki merkezli bir yer olmaktan çıkmıştır.

Samsun, Selçuklular döneminden itibaren Müslüman Samsun’un güney ve güney-doğu is-
tikametine doğru büyümeye başlamıştır. O döneme ait mahallelerden günümüze ulaşan 
yoktur ancak İlhanlı devrine ait Kale Camii34 şehirdeki günümüze ulaşan en eski İslâm yapısı 
olup devrin izlerini bugüne taşır. İlhanlılar devrinde cuma mescidi yapılabilecek kadar bir 
cemaatin var olması Selçuklular döneminde Müslüman Samsun’daki yerleşiminin bir izini 
gösterir. Bugün yapılmaya başlanılan arkeolojik çalışmalarla kalenin içerisindeki Osmanlı 
yapıları gün yüzüne çıkarılmaya başlanmıştır. Yakın bir zamanda Selçuklular zamanından 
kalma yapılara da ulaşılması mümkündür. Osmanlı devriyle birlikte büyümeye başlayan Sa-
athane çevresindeki bu yapılaşma modern Samsun’un çekirdeğini temsil eder. Cumhuriyet 
devrinde de şehir Saathane çevresi ve doğusunda gelişmiştir. Amisos kolonisinin yer aldığı 
Baruthane mevkii ise son yıllara kadar ıssız bir bölge olarak kalmıştır.

30 Bk. Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427) (nşr. T. Akpınar), İstanbul 1995, s. 51.

31 Ruj Gonzales de Clavijo, Embassy to Tamerlane 1403-1406 (nşr. G. Le Strange), London 1928, s. 108.

32 Mehmet Neşrî, Kitâb-ı Cihan-Nümâ, I (nşr. F. R. Unat-M. A. Köymen), Ankara 1987, s. 323.

33 Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebi, Solak-zâde Tarihi, I (nşr. V. Çabuk), Ankara 1989, s. 179 vd.; Hoca Sadettin Efendi, 
Tacü’t-Tevarih, II (nşr. İ. Parmaksızoğlu), Ankara 1992, s. 96 vd. 

34 M. Sami Bayraktar, “Samsun’da Türk Mimarisinin Gelişimi”, Geçmişten Geleceğe Samsun 1. Kitap (nşr. C. Yılmaz), Samsun 
2006, s. 400-403.
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Sonuçta Samsun şehrinin ortaya çıkmasında Türklerin belirleyici bir rol oynadığı açıktır. Böl-
geye tarih boyunca çeşitli topluluklar yerleşmekle ve çeşitli izler bırakmakla birlikte Mile-
toslu kolonicilerin kurduğu Baruthane civarındaki Amisos kolonisi ile Selçukluların kurduğu 
kale etrafında Saathane civarında ortaya çıkan şehir Samsun kent tarihinin en önemli iki 
unsuru olmuştur. Bunlardan Baruthane’deki koloni ticaret merkezi olarak XV. yüzyıla kadar 
hayatiyetini sürdürmüştür. Osmanlılar tarafından ele geçirilene kadar ticaretle uğraşan top-
lulukların denetiminde kalan bu yerin çevresinde yeni bir ticaret merkezi kurulmasına izin 
verilmediği gibi etrafında bir yerleşim de olmamıştır. En son Cenevizliler yakıp gittiklerinde 
geride surlar içerisinde bir ticaret kolonisi bırakıp gitmişlerdi. Selçukluların Saathane civa-
rında kurduğu kale ise Türklerin Karadeniz’de söz sahibi olabilmesi açısından çok önemli 
bir askeri merkez olmanın yanında Samsun şehrinin çekirdeğini teşkil etmesi açısından da 
ayrı bir önemi vardı. Saathane çevresinde oluşan mahalleler Samsun şehrinin ilk parçaları 
olmuştur. O yüzden Samsun şehrinin ortaya çıkışını Selçuklularla birlikte başlatmak, tarihi 
gerçeklere uygun düşer. 
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Balıkesir’in Mahalle Dokusunun Tarihî 
Gelişimi İle İlgili Bazı Tespitler

Nahide Şimşir
Doç. Dr. Baıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş

Balıkesir şehri ile ilgili en eski bilgilerimize göre, “Karasioğulları’nın merkezi olan Balıkesir 
(Bizans’ın Paleiocastron’u) güzel pazarları ve geniş caddeleri bulunan güzel bir şehirdir1. XIV. 
yüzyılın ortalarında Batı Anadolu’da Ayasulug ve Balat, Levant ticaretinin önemli merkezleri 
olup, özellikle İtalyan tüccarların rağbet ettiği, mühim bir pazarlara sahiptir. Bu pazarlarda 
Balıkesir’de dokunan kıymetli ipek kumaşların da satıldığı kaydedilmiştir2. Balıkesir, Karasıo-
ğulları devrinde Demirhan’ın idaresi altında bulunmaktadır3. 

Konumu

Balıkesir şehri, Edremid Körfezi’ni Bursa’ya ve kara yoluyla da İstanbul’a bağlayan ve bu böl-
geleri de Edremid üzerinden İzmir’e, Manisa’ya bağlayan doğu-batı güzergâhlı çok önemli 
yol ile Uşak, Manisa, İzmir ve Bergama’yı karadan Bursa’ya ve Mihaliç’e bağlayan güney gü-
zergâhlı ikinci yolun kesiştiği ve kervanların buluştuğu bir yerde kurulmuş4 ve gelişmiş ol-
duğu için oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Bu yüzden bölgede pek çok mühim yerleşim 
alanı kurulmuştur5.

Balıkesir’in Kuruluşu

 Şehrin konumunun bu özel durumu Türkler bölgeye gelmeden önce de şehrin gelişmesine 
katkı sağlamıştır. Balıkesir İbn-i Battuta’nın da ifade ettiği gibi, Karası Bey ve babası Kalem 
Bey’in devrinde kurulmuştur. 

Balıkesir’in kurulmuş olduğu yerde muhtemelen Türklerden önce eski bir yerleşim bulun-
muyordu. Balıkesir’in en eski camii olan 1388 tarihli Yıldırım Bayezid camisinin, inşasında 
eski kalıntılar kullanılmış olmakla birlikte, camii olarak inşa edilmiş olmasının tarihçi ve sa-
nat tarihçilerince altının çizilmiş olması, Karası Beyliği devrinde kurulmuş olan Balıkesir’in 
Yıldırım Bayezid devrinde geliştiğini ortaya koymaktadır6. Çünkü Türkler Anadolu’ya geldik-
lerinde, Türk şehircilik geleneğine uygun olarak dağların güneye bakan yamaçlarına yerleş-
mişlerdir7. 

1 İnalcık, Halil, Devlet-i ‘Aliyye, I, İstanbul, İş Bankası Yay., 2009, s.20.

2 İnalcık, Halil, a.g.e., s. 20-21.

3 El- Ömerî, Şihabeddin b. Fazlullah, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım Mesâliku’l-Ebsâr, (Çev. D.A. Batur), 
İstanbul: Selenge Yay., 2014, s.146.

4 Sevim, Sezaî, XVI. Yüzyılda Karasi Sancağı (Tahrir Defterlerine Göre), Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1993, s.122.

5 Özey, Ramazan, “Hüdâvendigar Vilayeti, Karesi, Biga Mutasarrıfl ıkları”, Marmara Coğrafya Dergisi, 7, Ocak 2003, İstanbul, 
s. 12-15.

6 Sevim, Sezai, a.g.tez, s. 267-269.

7 Özcan, Koray, “Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Dergisi,20/2, 
Ankara, 2005, s. 251-265.
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XIX. yüzyılın sonlarında Balıkesir’e gelen Şerafeddin Mağmumi şehrin eskiden beri devam 
eden fizikî yapısıyla ilgili olarak şu bilgileri vermektedir. Balıkesir şehir kuruluş düzeni olarak 
Bursa’ya benzemektedir. Sadece Balıkesir, ovanın kuzeyinde bulunup, güneye bakmakta-
dır8. Balıkesir’in coğrafî özelliği Türk tipi yerleşime uygundur.

Öte yandan Balıkesir şehir merkezinin yakınlarında geç Bizans döneminde ve öncesine ait 
pek çok mühim yerleşim birimi bulunmakla birlikte9 muhtemelen, Karası Beyleri daha önce 
yerleşimin bulunmadığı bir yerde, Balıkesir şehrini kurmuşlardır. Türkler Anadolu’ya geldik-
leri zaman Bizans şehir hayatı çok güçlü değildir. Siyasî ve askerî zafiyetin sebep olduğu 
güvenlik problemleri halkın coğrafî olarak daha güvenli, surlarla çevrili yerlere toplanmış, 
yerleşim birimleri de küçülmüştür. Zaten Türklerin çok kısa bir zaman içinde şehir hayatına 
girip, üstünlük sağlamaları Türkistan’da sağlam şehircilik temellerine sahip olması dolayı-
sıyladır. Ancak Anadolu Türk şehri, Türk özelliklerini XIX. Yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren 
kaybetmeye başlamıştır10. 

Ancak uzun Selçuklu ve Osmanlı asırlarında nüfuslarının günden güne artması ile Türk insa-
nının tarihî şehir özelliklerine uygun, Anadolu’da yeni şehirler kurmuşlardır. Hatta bazen bu 
şehirlerin kurulmasında, civarda bulunan, eski devrin yıkılmış binalarından kalan malzeme-
ler de kullanılmış olması tabiidir.

Zaten tarihî süreçte, Anadolu’da şehir hayatı zaman zaman canlanmış, kimi zaman da geri-
lemiştir. Örneğin Roma devrinin sonlarına doğru şehir hayatı canlı, buna karşılık geç Bizans 
devrinde oldukça gerilemiştir11. 

Türklerin Anadolu’da, kendi inşa ettikleri şehirlerde12 (Konya’da (1220), Aksaray, Denizli, Bey-
şehir… gibi) bir Gayrımüslim bölümü düşünülmemiştir13. Aşağıda daha detaylı olarak söz 
edileceği üzere, Balıkesir’de de Gayrımüslimler için ayrı bir alan bulunmamaktadır. 

Ancak Anadolu’ya Türkler geldikten sonra, kendilerinden evvel bir yerleşim var ise o şehirde 
(Antalya, İstanbul, İzmir…gibi), mutlaka Gayrımüslimler için özel bir alan söz konusu olmuş-
tur. Yani Türkler kendilerinden önce şehir veya kasabalarda yaşayanlar var ise, bunlarla bera-
ber yaşayacak şekilde yerleşim birimlerini şekillendirmişlerdir.

Bazen Türkler ile eski sakinlerin yerleşim birimlerini kurarken tercih ettikleri yer birbirine çok 
yakın, fakat ayrı yerde olmuştur. Çünkü Türklerin İç Asya’dan getirmiş oldukları bir gelenek 
de söz konusudur. Türkler dağların güneye bakan yamaçlarını tercih etmişlerdir. Çünkü bu-
raları güneş gördüğü için, otu bol, karı az olduğundan hem insan hem de hayvanları için en 
uygun iklime sahiptir14. Çeşme’de 1990 yılında saha çalışması sırasında sıradan köylü insan-
lara köyün yerinin nasıl belirlendiğini sorduğumuzda aldığımız cevap; vaktiyle dedelerinin, 

8 Şerafeddin Mağmumi, Bir Osmanlı Doktoru’nun Anıları Yüz Yıl Önce Anadolu ve Suriye, İstanbul, 2002, s.118.

9 Bunların hepsi Balıkesir merkeze bağlı Gökköy, Kocaavşar, Üçpınar, Beyköy, Ziyaretli, Büyükbostancı, Akçaköy, Kamçılı, 
Karakavak, Kirazpınar, İkizcetepeler ve Kalaycılar gibi yerlerdedir. Şehir merkezi için böyle bir kayıt bulunmamaktadır. 
Balıkesir Kültür Envanteri, Haz. N. Özaydın, T. Koparal, N. Okan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl İdaresi yay., 
2010, s. 25-35.

10 Baykara, Tuncer, Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul: IQ Yay., 2004, s. 194.

11 Kuban, Doğan, “Anadolu Kentlerinin Tarihsel Gelişimi ve Yapısı Üzerine Gözlemler”, Türk İslâm Sanatı Üzerine Denemeler, 
İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1995, s.172 – 177.

12 Kuban, Doğan, a.g.e., s. 179-181.

13 Baykara, Tuncer, Selçuklular ve Beylikler Çağında Denizli 1070 -1520, İstanbul:IQ Yay., 2007, 107. 

14 Ögel, Bahaddin, Türk Kültür Tarihine Giriş Türklerde Köy ve Şehir Hayatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1985, s. 10-11.
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muhtelif yerlere ciğer astıktan sonra belli bir müddet bekleyip, ciğerin en geç bozulduğu 
yeri, köy yeri olarak belirlediklerine dair söyledikleri oldukça ilginçti. Zira güney ve serin bir 
bölgeyi tercih ettikleri manasına gelmektedir15.

Dolayısıyla, Rum (sonradan Anadolu) diyarında şehir hayatına katılan Türkler için 3 türlü şe-
hir gerçeği olmuştur.

 1. Bizans şehirlerinin çok az değişerek devamı olanlar,

 2. Bizans şehirlerinin büyük ölçüde yeniden düzenlenmesi ile gelişenler, 

 3. Doğrudan Türklerin kurmuş olduğu şehirlerdir16.

Balıkesir’e Gayrımüslim Nüfus Ne Zaman Gelmiştir?

Bizden evvel Balıkesir şehri ile ilgili merkezî ve yerel vesikalara dayalı, dipnotlarımızdan da 
takip edilebileceği üzere, pek çok çalışma yapılmıştır. Balıkesir’in mahallelerinin isimleri XV. 
yüzyıldan XX. Yüzyıla kadar hep Türkçe adlardır. Ve şehir plânında özel bir Gayrımüslim böl-
gesi bulunmamaktadır. Tapu Tahrir Defterleri’nde de, Şer’iyye Sicillerinde de, Şikâyet ve Ah-
kâm defterlerinde de sadece Türkçe isimlere rastlanmaktadır. 

İstisna olarak şehirde bulunan Martlu(lı) Mahallesi’nin ismi dikkat çekmektedir. Bu mahalle 
daha sonra da ifade edileceği üzere Kenetli mescidi ya da Hacı Ömer mescidi ile de anılmış-
tır. Muhtemelen Celâli İsyanları neticesinde hareketlenen nüfus ile şehri yeni gelenler ile 
birlikte Martlu ismi daha çok kullanılır olmuştur. Çünkü bu tarihlerde şehirde gayrımüslim 
nüfus birikmeye başlamıştır. Şehrin XVI. Yüzyılda güney-batıya doğru gelişmiştir. Muhteme-
len bu tarihlerde, Martlu, Dinkçiler ve Kasaplar mahalleleri teşekkül etmiştir17.

Bazı yerleşim birimlerinde, Türk idaresinin başladığı andan (XI. yy’dan) itibaren şehirlerin 
eski sâkinleri, evlerinde oturmaya devam etmiş, şehre gelip çalışıp, evlerine geri dönmüş-
lerdir. Meselâ Denizli şehrinde XIV. Yy.’ın ikinci çeyreğinde, şehrin eski sakinleri olan Rum 
kadınları şehirde değil, muhtemelen eski Laodikeia’nın yakınlarındaki evlerinde kalmış, 
Denizli’ye günü birlik gidip gelmişlerdir. Bir zaman sonra Denizli’nin kenar mahallelerine 
yerleşmişlerdir18. Balıkesir için de böyle bir durum söz konusu olması muhtemeldir. Çünkü 
şehrin kuruluşundan itibaren kaynaklar yerli ve sürekli bir Gayrımüslim nüfusundan bahset-
memektedirler19.

Üstelik şehirde, XVII. yüzyıllın ilk yarısında Balıkesir Şer’iyye Sicillerine yansıyan bilgilere 
göre, Gayrımüslimlerin ibadet edecek mabetleri bulunmamaktadır. Şehir merkezinde yaşa-
yan Ermeniler, toplu halde ibadet yapacak yerleri olmadığı için kendi evlerinde âyinler dü-
zenlemişlerdir. Rebiü’l-evvel 1032/Ocak 1623 tarihli Şer’iyye Sicili kaydında Eski Kuyumcular 

15 İbrahim Ersan, Doğum Tarihi 1927, Barbaros Köyü/Çeşme, 25.Ağustos 1989; Erman, Nahide, Çeşme Kazası (1850 -1980), 
Bornova, 1990, E.Ü. Basılmamış Lisans Tezi, s. 66.

16 Baykara, Tuncer, Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, s.192 -195; Tuna, Korkut, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve 
Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, İstanbul, Edebiyat Fak. Yay., 1987, s.164-168.

17 Sevim, Sezai, a.g.tez, s.126’da XVI. Yüzyılda Martlı Mahallesi’nin mescidi olan Ömer Bey Mescidi, Dinkçiler ve Kasaplar 
Mescidlerinin inşası mahalle kuruluşlarına delil olarak gösterilmiştir. Keza Ünlüyol, Aynur, Şeriyye Sicillerine Göre XVIII. 
Asrın İlk Yarısında Balıkesir (1700 –1730), Bursa, 1995, (Basılmamış Doktora Tezi), 69’da mahallede bulunan Kazgan Ağa 
da denilen Balım Sultan Zaviyesi ve Alaybeği Medresei Martlu Mahallesi sınırları içerisindedir.

18 Baykara, Tuncer, Selçuklular ve Beylikler Çağında Denizli 1070 -1520, s. 128-129. 

19 Sevim, Sezai, a.g.tez, s. 125-126.
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Mahallesi’nde oturan Ermeni Bali adlı kişi evine Papaz getirmiş, İncil okutmuş ve âyin tertip 
etmiş olduğu için mahallenin Müslüman ahalisi tarafından kadıya şikâyet edilmiş olması 
önemli bir tespittir20. 

Tamamı Müslümanlardan oluşan bir mahalleyken, XVIII. yüzyılda 3-5 Müslüman hanesinin 
yaşadığı bir mahalleye dönüşen Ali Fakih Mahallesi oldukça çarpıcı bir örnektir21. Şer’iyye 
Sicillerine göre daha Hicri 1102/ Milâdî 1690 -1691 tarihinde Sakyas isimli bir Ermeni Ali Fa-
kih Mahallesi’nde almış olduğu boş bir arsaya kilise yaptırmak istemiştir. Müslüman ahalinin 
şikâyetçi olması üzerine bu durum İstanbul’a bildirilmiştir. Bu durum kilise nizâmına aykırı 
olduğu için, kilise inşasına izin verilmemiştir22. Konu ile ilgili Balıkesir’e gönderilmiş olan bir 
fermanda, böyle bir durumunda İncil’in civardaki Müslümanları rahatsız etmeyecek şekilde 
yavaş sesle okunması, evlerinde mihrap, İsa ve Meryem’e ait resim bulundurulmaması şar-
tıyla, Gayrimüslimlerin ibadetlerini rahatça ifa edebilecekleri dile getirilmiştir23. Zaten Gayri-
müslimlerin kilise onarma ve inşaları Padişah fermanına bağlıdır24. 

XVII. Yüzyılın ilk yarısında Balıkesir’de Gayrimüslimlerin ibadet edecekleri bir kiliseleri yoktur. 
Ermenilerin Balıkesir’e geliş tarihleri muhtemelen XVI. Yüzyılın sonu veya XVII. Yüzyılın baş-
larıdır. Yani Ermeniler Balıkesir’in yerli halkından değildir, sonraki tarihlerde gelmişlerdir25. 
Zaten takip edebildiğimiz kadarıyla, 1573 tahririnde Balıkesir’de hiç Ermeni bulunmaz iken, 
XVII. Yüzyıl başlarında Ermenilerin Celâlî eşkıyasından dolayı başka yerlerden kaçıp, burada 
yerleşmeye başlamışlar ve sayıları her geçen gün daha da artmıştır26.

Hicri Muharrem ayının ortalarında 1154 (Milâdi 9 -19 Nisan 1741) yılında Şikâyet Defter-
leri’nde, Balıkesir naibine hitaben yazılan bir hükümde, “Balıkesir kazası’nda oturan Hıristi-
yanlar gelip kazaya bağlı Ali Fakih Mahallesi’nde ancak üç-beş Müslüman evi bulunduğu, 
geriye kalanların Hıristiyan menzili olduğunu, başka mahallelere giden Müslümanların ye-
rine Hıristiyanların iskân ve evlerinde şarap içmeleri sebebiyle Müslümanların ahlâklarının 
bozulmasından şikâyet edilmiştir. Müslüman mahallesinde ve Müslüman evinde oturan Hı-
ristiyanların evlerini Müslümanlara rayicine uygun olarak satıp, Müslüman mahallesi iken 
Hıristiyan mahallesi olan Ali Fakih mahallesine ihraç (gönderme) edilmesi ve Ali Fakih ma-
hallesinde olan Müslümanların diğer Müslüman mahallelerine ihrac edilmesi ve Ali Fakih 
Mahallesi’nin Hıristiyan mahallesine dönüştürülmesi için ferman verilmiştir27. Osmanlı arşiv 
kayıtlarından anlaşıldığı üzere Ali Fakih mahallesinde, artık 1741 yılı itibarıyla sadece 3-5 
hane Müslüman kalmıştır. Şer’iyye sicillerinden anlaşıldığına göre XVII. Yüzyılda Balıkesir’in 
Karaoğlan, Martlı, Ali Fakih, Eski Kuyumcular ve Okçukara mahallelerinde Müslümanlar ile 

20 Balıkesir Şer’iyye Sicili 698, s.71b-2 Mustafa Murat Öntuğ, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir Şehrinin Fizikî, Demografik 
ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, Konya, 2003, s.10 naklen.

21 BOA.Şikâyet Defteri Nu: 168, 18/53.

22 Su, Kâmil, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Balıkesir Şehir Hayatı, İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1937, s. 99.

23 Su, Kâmil, a.g.e., s. 100.

24 Eryılmaz, Bilâl, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul, 1996, s. 45.

25 İlgürel, Mücteba, “Balıkesir”, DİA, İstanbul, 1992, s. 14; Öntuğ, Mustafa Murat, a.g.tez, s. 92. 

26 İlgürel, Mücteba, a.g.mad., s. 92; Öntuğ, Mustafa Murat, “Balıkesir’de Ermeni Kilisesi ve Mektep Açma Faaliyetleri”, Balı-
kesir 2005 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Balıkesir, Basım yılı yok, s.248 -251; Mercan, İsmail Hakkı, “18. Ve 19. Yüzyıllarda 
Balıkesir’de Ermenilerin Nüfus Hareketleri”, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, II, Haz. M. Hülagü, Kayseri: Erciyes Üniv. 
Yay., 2009 s. 415-432.

27 BOA. Şikâyet Defteri Nu: 168, 18/53.
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birlikte Gayrimüslimler yaşamaktadır28. 

XVII. yüzyıldan itibaren Balıkesir’de Müslüman mahallelerinde ev satın almış veya kira ile 
yerleşmiş bulunan Gayrımüslim nüfus ile Müslüman halk veya kötü niyetli bazı kişilerin mü-
dahalesi sonucu bazı anlaşmazlıklar yaşanmışsa da bunlar Osmanlı ülkesinin başka yerlerin-
de olduğu gibi Balıkesir’de de oldukça nadirdir. Bunlardan bir tanesi 21 Muharrem 1130/25 
Aralık 1717 tarihli bir hüccette, Müslümanlar arasında yaşayan bir zimminin evini satmak 
zorunda kalması ile ilgilidir29. 

Diğer bir örnek Balıkesir’de Karaoğlan Mahallesi’nde oturan bir Papaz’ın evi her türlü vergiyi 
ödemiş olmasına rağmen, rahatsız edilmesi ile ilgilidir. Hükümden bu meseleden dolayı Pa-
paz hicri evâil-i Zilhicce 1166 (Miladî 29 Eylül – 9 Ekim 1753) ve hicri evâhir-i Muharrem 1189 
(26 Mart – 4 Nisan 1775)’de iki kez şikâyetçi olmuştur. İlkinde verilen kararın uygulanması 
yani haksız vergi talebinin engellenmesi istenmiştir30. 

Özer Ergenç’in ifadesiyle “Arı zimmî mahallelerinin varlığı, doğal olarak inanç ve gelenek 
birliğine sahip kimselerin yan yana yaşmalarının daha rahat oluşuna ve merkezî otoritenin 
zayıf bulunduğu Osmanlı öncesi dönemlerin koşullarının, yerleşmeye yaptığı etkilere bağ-
lanabilir”.31

Gayrimüslimler, kendi mahallelerinin dışında Müslümanlara ait mahallerde de ikamet et-
mişlerdir. Bir zimmî halktan birine olduğu gibi imam, müderris ve kadı gibi şahıslara da kom-
şu olabiliyordu. İslâm hukuku ve Osmanlı yönetim anlayışı bu konuda herhangi bir sakınca 
görmemiştir32.

Osmanlı şehirlerinde özellikle Celâli isyanları sonrasında ortaya çıkan nüfus hareketliliği ne-
ticesinde farklı din ve etnik kökene sahip olanların yerleşmeye başlamasıyla birlikte, nüfu-
sun birdenbire birkaç katına çıkması bir dizi problemi de beraberinde getirmiştir. 

Bu problemlerden bir kısmı şehrin büyümesine bağlı olarak, ortaya çıkan yerleşim alanlarına 
dairdir. Müslümanların ve Gayrımüslimlerin fırsatını bulduğunda kendi yerleşim alanlarını 
genişletme çabası ile birbirlerinin mahallelerinden ev ve arsa alma gayreti içine girmişlerdir. 

Bu mücadele, devletin sürekli müdahalesi olmasa bile, tabii seyri halinde el altından devam 
etmiştir. Birtakım endişeler ve Müslümanların şikâyetlerine binaen Gayrimüslimlerin mes-
kenleri konusunda devlet bazen müdahil olmuş ve söz konusu evleri tahliye ettirmiştir33. 
Sözgelimi Balıkesir’de Gayrımüslimlerin Ali Fakih mahallesi’nde toplanmış olması, Müslü-
manların şikâyetlerine bir çözüm bulmak içindir. Buna mukabil Balıkesir ile ilgili bu tip şikâ-
yetler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Bununla birlikte XVI. Yüzyılda bir tek 
Gayrımüslim hanesi olmayan Ali Fakih Mahallesi, 1741’de 3-5 Müslüman haneye kadar düş-
müştür. 

28 Öntuğ, Mustafa Murat, a.g.tez, s. 194.

29 Ünlüyol, Aynur, a.g.tez, s. 131.

30 BOA. Anadolu Ahkâm 57, 112/617.

31 Ergenç, Özer, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071 
-1920), ed. O. Okyar, H. İnalcık, Ankara, 1980, s.105. 

32 Jennings, C.R., “Zimmi’s (Non-Muslim) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records, The Sharia Court of Anatolian 
Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, XXI/III, E.J. Brill, Leiden, 1978, s. 181.

33 Karataş, Ali İhsan, “Bursa’daki Uygulamalar Işığında Osmanlı Devleti’nde Gayrîmüslimlerin Meskenleriyle İlgili Düzenle-
meler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16/2, 2007, s. 129-130.
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Kısaca Balıkesir XVII. Yüzyıldan itibaren Müslim ve Gayrımüslim nüfusun bir arada yaşadığı 
bir şehir haline gelmiştir. Şehre Gayrımüslimler sonradan dahil oldukları için de Müslüman 
mahallelerine yerleşmişlerdir.

XVI. –XX. Yüzıllarda Balıkesir’in Mahalleleri’ndeki Müslüman Nüfusu

Yıl Yıl Yıl Yıl

Mahalle adı 1530 Oran% 1840 Oran% 1845 Oran% 1906 Oran%

Ali Fakih 60 1.5 5 0.06 - -

Börkçüler 140 3.6

Börekçi 80 2 235 3 195 2.6 251 1.5

Dinkçiler 130 3.3 500 6.4 430 5.7 930 5.7

Eski Kuyumcular 155 4 265 3.4 275 3.6 509 3.1

Hacı Gaybî 145 3.7 195 2.5 185 2.5 181 1.1

Hacı İshak 270 7 380 4.9 405 5.4 692 4.2

Hacı İsmail 310 8 385 4.9 380 5 687 4.2

İzmirliler 20 0.5 345 4.4 340 4.5 1295 8

Karaoğlan 255 6.6 475 6.1 475 6.3 526 3.2

Kasaplar 150 3.9 835 10.7 755 10 1217 7.3?

Martlı 345 8.9 700 9 620 8.3 843 5.2

Mirzabey 240 6.2 290 3.7 255 3.4 689 4.2

Mustafa Fakih 270 7 400 5.1 370 4.9 612 3.7

Okçukara 115 2.9 235 3 240 3.2 324  2

Tabbaklar 55 1.4

Oruç Gazi 285 7.4 640 8.2 625 8.3 1292 8

Sahn-ı hisar 320 8.3 590 7.6 620 8.3 939 5.8

Selahaddin 215 5.5 480 6.1 470 6.2 571 3.5

Şeyh Lütfullah 105 2.7 325 4.1 350 4.6 501 3.1

Umurbey 60 1.5 280 3.6 295 3.9 473 2.9

Yenice 115 2.9 190 2.4 180 2.4 312 1.9

Aziziye - - 715 4.4

Mecidiye - - 854 5.2

Hamidiye - - 466 2.8

Vicdaniye - - 1266 7.8

Toplam 3840 100 7750 100 7465 100 16145 100

Tablo 1

Yukarıda Tablo 1’de görüldüğü gibi, Balıkesir şehri 1530’da 3.840 (kişi) Müslüman nüfusun 
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yaşadığı, pazar kurulan, iki yerde Cuma namazı kılınan34 ve yollar üzerinde bulunan önemli 
ve hareketli bir şehirdir. 

Balıkesir’in şehir merkezinde bulunan Müslüman nüfusu 1840’ta 7.750 ve 1845’te de 7. 465 
kişi olarak sayılmıştır. 

1898’de ise şehir merkezinde 6.878’i erkek ve 6.713’ü kadın, toplam 13.590 Müslüman ya-
şamaktaydı.35

1906’da ise Balıkesir şehir merkezinin Müslüman nüfusu 16.145’e yükselmiştir. 927 kişilik bu 
artışı doğumlarla açıklamak mümkündür.36 

Şekil 1

Şekil 1’de XVI. yüzyıldan XX. Yüzyıl başlarına değin şehir merkezindeki nüfus artışı görül-
mektedir. Bu dönem içinde sadece nüfus değil, mahalle sayısı ve isimleri de değişmiştir. 

Balıkesir’in XVI. yüzyılda 2237, XIX. Yüzyılın ilk yarısında 20 mahallesi bulunurken, XX. başla-
rında mahalle sayısı 24’e yükselmiştir. XVI. yüzyıl başlarında mevcut olan Tabbaklar nam-ı 
diğer Dede Hoca ve Börkçüler mahalleleri, XVIII. Yüzyılda varlıklarını sürdürememiş, muhte-
melen Okçukara ve Hacı İsmail Mahalleleri’nin içine dahil olmuşlardır38.

34 Sevim, Sezai, “XIV. – XVI. Yüzyıllarda Balıkesir Bölgesinde İdar’i Yapılanma”, I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu 
Bildirileri, Balıkesir, 1999, s. 513.

35 BOA. DH. SN. M. 5/2, 9 Za 1315, s. 16/2. 

36 BOA.DH.SN. M. 40/48, 1/3.

37 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), Ankara, 1995, s. 249.

38 Ünlüyol, Aynur, a.g.tez, s. 62.
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Balıkesir’in mahalleleri isimlerini çoğunlukla ya bir mescidin banisinden ya da toplu olarak 
aynı yerde yaşayan meslekî gruplardan almışlardır. Bunların yanı sıra, Beylikler veyahut da 
Osmanlı’nın ilk devirlerine ait ünlü kumandan, devlet adamlarının, şeyhlerin, hukukçuların 
ve özel şahısların isimlerini taşıyan mahallelerde bulunmaktaydı.

XIX. yüzyılın sonlarında Aziziye, Mecidiye, Hamidiye ve Vicdaniye gibi dört yeni mahalle or-
taya çıkmıştır. Bu mahallelerin ilk üç tanesi isimlerini I. Abdülhamid (1774 –1789), Abdülme-
cid (1839 –1861) ve Abdülazîz (1861-1876) gibi Osmanlı padişahlarından almışlardır. 

XVI. yüzyılda Balıkesir’in en kalabalık mahallesi 345 kişi ile Martlı, 1840’da 835 kişi ile Kasap-
lar, 1845’de 755 kişi ile Kasaplar iken XX. Yüzyılın başlarında 1.295 kişi ile İzmirliler birinci, 
yeni kurulan mahallerden biri olan Vicdaniye ‘de 1.266 kişi ile üçüncü sıradadır. 

Bu mahallelerden Hamidiye Mahallesi’nin kuruluşu ile ilgili bir belge Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde bulunmaktadır. Belge’de kısaca “Balıkesir Gümüş Çeşme civarında önceden ev 
inşasıyla iskân edilmiş olan Muhacirin Mahallesinin, eski mahallelerden herhangi biriyle 
irtibatı olmadığından burada oturan Muhacirlerin nüfusa kaydedilebilmesi için, Nüfus Me-
murluğu’ndan gelen isteğe istinaden Nahiye İdare Meclisi tarafından adı geçen Mahalle’nin 
Hamidiye Mahallesi olarak isimlendirilmesi 1.2.1889’da” kararlaştırılmıştır39. 

Aziziye, Mecidiye, Hamidiye, Vicdaniye ve Oruçgazi Muhacir Mahaleleri halkı, 1853-56 Os-
manlı-Rus, 1877-78 Osmanlı – Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin kaybetmiş olduğu 
topraklardan gelmişlerdir.

Şehir Nüfusu’nun Etnik Dağılımı

Şekil 2

39 BOA. Ş.D. 1548/9.
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Balıkesir şehir merkezinde sadece eski mahallelerden Oruç Gazi Mahallesi’ne Muhacirler 
yerleştirilmiştir. Oruç Gazi Mahallesi yerli nüfusu 976, Muhacir nüfusu 316 toplam nüfusu ise 
1.292’dir. Yani bu mahallede %24,4 oranında Muhacir yerleştirilmiştir40. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, XX. yüzyılın başlarında, Balıkesir şehir merkezinde %18 Muhacir 
(Müslüman), %20’si Hıristiyan (%7 Rum, %13 Ermeni), %62’i yerli (Müslüman) nüfus bulun-
maktadır. Başka bir deyişle XX. Yüzyılın başlarında Balıkesir’in nüfusunun %80’i Müslüman, 
%20’si ise Hıristiyan’dır41.

Balıkesir’de Yerleşim

Bütün Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi42 Balıkesir şehrinde de ikâmet alanı ile ticaret ve 
sanayi alanı kesin çizgiler ile ayrılmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz mahalleler şehir halkının 
evlerinin bulunduğu mahrem bölgedir. Her sabah erkekler sabah namazından sonra evle-
rinden ayrılmış, iş yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi sahasına gitmişlerdir. Kadınlar ve 
çocuklar evlerinin bulunduğu mahallelerde, herhangi bir baskıya maruz kalmaksızın günde-
lik hayatlarını sürdürmüşlerdir. Evler de genellikle iki veya tek katlı olarak inşa edilmiş olup 
hem insanların bölgesel ihtiyaçları hem de güneş ve mekanik enerjiden en iyi faydalanılacak 
şekilde plânlanmıştır43. 

1858-59 tarihli sicilde Balıkesir’de bulunan 20 kadar ev hakkında bilgi bulunmaktadır. Balı-
kesir şehrinde evler; umumiyetle iki katlı, taş, kargir ve ahşap malzemeden bahçeli olarak 
yapılmıştır. Bazı evlerde kiler ve mutfak bulunurken bazılarında bulunmuyordu. Bir avluyla 
çevrili olan evlerin birçoğunda kuyu, fırın, bulunurken hayvancılık yapan ailelerin ahır ve 
samanlıkları bulunmaktadır. Evlerin büyük bölümünde kenef (tuvalet) bulunmaktadır. Bazı 
evlerde ise mumluk ve şırahane de bulunmaktadır. Bir kısmı çıkmaz sokaklar içinde bulunan 
ve aynı aileye ait olan evlerden çarşıya ve câmiye kolaylıkla gidilebilmektedir44.

Balıkesir Şehri’nin Büyümesi

Balıkesir şehri ile ilgili en eski bilgileri veren İbn-i Battuta’da da 1330’lu yıllarda şehirde bü-
yük bir camii bulunmadığı için, Cuma namazını namazgâhta kıldıklarını, bu tarihlerde şehir-
de, XVI. Yüzyıla kadar ulaşamayan Ahi Sinan Zaviyesi’nin varlığını, şehrin çarşısının zenginliği 
ve ticaret hayatının canlılığı, köle pazarının dahi bulunması gibi dikkat çekmektedir45. 

Karasıoğullarının baş şehri olan Balıkesir, Osmanlıların hakimiyeti altına girdikten sonra bü-
yümeye devam etmiş, XIV. Yüzyılın ikinci yarısında birçok mescit, hamam, mektep …v.b. 
tesislerin bulunduğu bir yerleşim birimidir. Şehrin, hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz en 
eski yapısı belki de XVI. Yüzyılda varlığı tespit edilebilen ve şehri çevreleyen surlar olmalıdır. 
Ancak XVI. Yüzyılda şehrin surları ve kapıları mevcuttur. Fakat surların nerelerden geçtiği-
ni, kalenin ne kadar büyük olduğunu, günümüze hiçbir kalıntı ulaşmadığı için bilemiyoruz. 

40 BOA.DH.SN. M. 40/48, 1/3.

41 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Şimşir, Nahide, Balıkesir Şehri ve Tarihi Araştırmaları, s. 98-124. 

42 Faroqhi, Suraiya, “Kentlerde Toplumsal Yaşam”, Osmanlı İmparatorluğu’nn Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Ed.H. İnalcık – D. 
Quataert), İstanbul, 2004, s. 703.

43 Tolun – Denker, Bedriye, Şehir İçi Arazi Kullanılışı, İstanbul, 1976, s.123-133; Bayartan, Mehmet, “Tarihî Coğrafya Çalışma-
ları Açısından Şehir ve Osmanlı Şehri”, İ.Ü.E.F. Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, İstanbul, 2005, s. 89.

44 Mehmet Ali Tatoğlu, 753 Numaralı Şer’iye Siciline Göre Balıkesir’de Ekonomik, Sosyal ve Dinî Hayat, İstanbul, 2006, (Mar-
mara Üniv. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 62.

45 İbn-i Battuta, a.g.e., s.211; Sevim, Sezaî, a.g.e., s. 123. 



182

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Fakat şehrin bu yüzyılda önce sur içinin dolduğunu ve daha sonra da sur dışına taşmıştır46.

XII. ve XIII. Yüzyılların ara gelişmelerine sahne olmadan, doğrudan doğruya Bizanslılardan 
Uç Türk Beylikleri’nin eline geçen Bursa, Manisa, Bergama gibi şehirlerin büyümesi daha 
serbest olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Batı’da patlama şeklinde olan yayılması, bu şehirlerin 
süratle ve sur dışında büyümesine sebep olmuştur. XV. yüzyıldan öteye Batı Anadolu’daki 
şehirlerde bir savunma zorunluluğu da kalmaması sebebiyle, surların kolayca aşıldığı gibi 
ilerleyen devirde de ortadan kaybolmuş olması muhtemeldir47. 

Anadolu – Türk şehirlerinin kuruluş ve gelişmesinde, halkın dinî inançlarının temsilcisi olan 
tarikatların ilgisi büyüktür. Wittek, Köprülü, Barkan ve başkaları Anadolu’nun fethinde Gazi-
lerin, Abdalların, Horasan erenlerinin mühim rolü olduğu gibi, erken Osmanlı devrinde der-
viş ve zaviyelerinin birçok köy ve mahallenin çekirdeğini meydana getirmesi de belgelerle 
kanıtlanmıştır48.

 Zaviyeler başlangıçta ribat olarak adlandırılmış, ileriye yönelik akınların karakolu olarak va-
zife görüp, yolculara yatacak yer ve yiyecek sağlamışlardır. İbn Battuta’nın ifade ettiği Balı-
kesir’deki Ahi Sinan Zaviyesi gibi49. Bazı bölgelerde zaviyeler arasının bir günlük yolculuğa 
tekâbül edecek şekilde olması, bunlara hanlar olarak da bakılabileceğini göstermektedir50. 

Şeyhin zaviyesi ve yanında mescidi bulunması mahallenin karakterini göstermektedir. 
Şehirlerin büyümesi yeni mahallelerin kurulması, bir mescit ya da cami ve bazen beraberinde 
başka yapıların da yapılması ile oluyordu. Balıkesir’de Okçukara Mescidi, Hamza Bey Zaviyesi, 
Karaoğlan Mescidi, İne Bey Zaviyesi, Taşpazarı Hamamı, Kanara Hamamı ve benzeri yapılar, 
XIV. Yüzyılın sonlarına doğru, yapılmış olan ve Balıkesir’in uzun bir süre en büyük yapısı olan 
Yıldırım Camii ve bahçesinde bulunan medresesinden, daha önce inşa edilmişlerdir51. 

XV. yüzyılın başından itibaren Oruçgazi mescidi, Hacı Umur mescidi, Şeyh Lütfullah Sufîhâ-
nesi (sonraları zaviye daha sonra da mescide dönüşmüştür), Şerafeddin Paşa Zaviyesi, Eski 
(Küçük) Hamam inşa edilmiştir. Böylece şehirde hızla başlayan yapılaşma ile önce sur içi, 
sonra sur dışı ardından da Saz deresinin karşı tarafına geçmiş ve orada dericilerin tabak-
haneleri ile bazı evler ve Oruç Gazi mescidi inşa edilmiştir. XV. Yüzyılın ikinci yarısında Oruç 
Gazi Mahalle’sinde yani şehrin kuzey kısmında, ikinci olarak Kaya Bey mescidi yapılmıştır. 
1593-94 yılında minber ilâve edilmiş ve şehrin Cuma kılınan üçüncü camisi olmuştur. Günü-
müzde Kayabey mescidine binaen mahalle Kaya Bey mahallesi olarak anılmaktadır52. 

Kaya Bey mescidi yakınlarında o tarihlerde ev olmadığı için yerleşmeye açılmamış araziler 
bulunmakta ve Oruç Gazi Mahallesi ile günümüzdeki Çınarlı Camii civarında o tarihlerde 
bina edilmiş, Aydınoğulları sülâlesinden olup, Balıkesir’e gelip yerleşen Hamza Bey tarafın-
dan kurulmuş olan, Hamza Bey Zaviyesi etrafındaki iskân, muhtemelen 3-5 haneden ibaret 
bir iskân bulunmaktaydı53. 

46 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 122-123.

47 Kuban, Doğan, a.g.e., s. 184.

48 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 124.

49 İbn-i Battuta, a.g.e., s. 211.

50 Kuban, Doğan, a.g.e., s. 176.

51 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 267-269.

52 Sevim, Sezaî, “Candaroğulları Sülâlesinden Kaya Bey’in Camisi ve Vakıfl arı, Vakıfl ar Dergisi.

53 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 125.
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XV. yüzyılın sonlarında, şehir batı yönüne doğru gelişmiş, bugün Aziziye Camii olarak bili-
nen Mirza Bey Mescidi, Yoğurtçu mescidi ve Kavukçu mescidi ve Şamlı mescidinin bu tarih-
lerde ve bundan sonraki takip eden yıllarda inşa edilmiştir. Şehir bu mescidlerin çevresinde-
ki yerleşme ile birlikte, Saz deresinin iki tarafında genişlemiş ve Edremid yolunun çevresinde 
iskân yapılmaya başlamıştır.

XVI.54yüzyılın ikinci yarısının başlarında Balıkesir güney-batı yönünde gelişmiş ve bu tarih-
lerde Martlu Mahallesi’nin mescidi olan Ömer Bey Mescidi bina edilmiştir. Günümüzde Sos-
yal Sigortalar binasının arkasında bulunan mescit, Martlı Mescidi de denilmektedir.

Muhtemelen XVI. Yüzyılın sonlarına doğru Dinkçiler ve Kasaplar Mescitleri yapılmasıyla şeh-
rin gelişimi güneye doğru olmuştur. Yine bu tarihlerde Zağanos Paşa Camii, hamamı ve ima-
reti inşa edilmiştir. Zağanos Paşa Külliyesine gelir olsun diye, birçok dükkânın bulunduğu 
Zağanos Paşa Bezzazistan’ını inşa ettirmiştir55. Şehrin bu anlamda Osmanlı devrindeki banisi 
Zağanos Paşa olmuştur. Zira bütün bunlardan sonra, şehrin ticarî potansiyeli artmıştır. 

Yine bu tarihlerde II. Bayezid’in hocası olan Hoca Sinan Efendi, Balıkesir’de yerleşmiş, mezarı 
türbe içerisinde Ali Hikmet Paşa Mahallesi’ndeki Zahire Pazarı yakınlarındadır. Onun tarafın-
dan Balıkesir’de, bir mescit (Orta mescit), bir medrese ve bir muallimhâne yapılmıştır. Üçpı-
narlıoğlu Şeyh Halil Efendi tarafından bir zaviye yaptırılmış olup, bu zaviyenin muhtemelen 
Kaya Bey Mescidi yakınlarındadır. Günümüze sadece türbe içinde kabri ulaşmıştır56.

XVI. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Balıkesir’in Mahalleleri

Şehrin en küçük parçası mahalledir. Şehirdeki mahalle dokusu, yerleşimi, adları aynı 
zamanda şehrin yapısal tanıklarıdır. Balıkesir’in XVI. Yüzyılda 22 mahallesi, 22 cami ve mes-
citi, 3 imârethâne ve 1 bedesten’i bulunmaktaydı. XIX. yüzyılın ilk yarısında 20, XX. yüzyılın 
başlarında 24 mahallesi bulunmaktaydı57. 

XVI. yüzyılda 1. Ali Fakih(Namazgâh), 2. Börkçüler, 3.Börekçi, 4. Cami-i Atik (Hisariçi), 5. Deb-
bağlar (Dede Hoca) 6. Dinkçiler, 7. Hacı Gaybî (Hoşhun), 8. Hacı Habib (Yenice) 9. Hacı İshak, 
10. Hacı İsmail (Şamlı), 11. Hacı Umur, 12. Hamza Fakih (Mustafa Fakih), 13. İzmirliler, 14. 
Karaoğlan, 15. Kassablar, 16. Kuyumcular, 17. Martlı, 18. Mirzabey (Emirza), 19. Okçukara, 20. 
Oruç Gazi, 21. Selahaddin, 22. Şeyh Lütfullah (Bahâeddinzâde) mahalleleri bulunmaktaydı. 
Şehrin mahalle dokusunda XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda, büyük oranda değişiklikler yaşanma-
mıştır. 

54 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 125-126.

55 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 126.

56 Sevim, Sezaî, a.g.tez, s. 127.

57 Şimşir, Nahide, a.g.e., s. 102.
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Yıl Yıl Yıl Yıl
1530375 1617376 1840377 1854- 1857378 1845379 1906380

1 Ali Fakih Ali Fakih Ali Fakih Ali Fakih Ali Fakih Ali Fakih
2 Börekçi Börekçiler Börekçi Börekçiler Börekçi Aziziye
3 Börkçüler Dinkçiler Börkçüler Dinkçiler Börkçüler Börekçi
4 Dinkçiler Eskikuyumcular Dinkçiler El-hac Gaybî Dinkçiler Börkçüler

5
Eski 
Kuyumcular

Hacı Gaybî
Eski 
Kuyumcular

Emirzabey
Eski 
Kuyumcular

Dinkçiler

6 Hacı Gaybî Hacı İshak Hacı Gaybî Hacı İsa Hacı Gaybî
Eski 
Kuyumcular

7 Hacı İshak Hacı İsmail Hacı İshak Hacı İshak Hacı İshak Hacı Gaybî
9 Hacı İsmail İzmirliler Hacı İsmail Hacı İsmail Hacı İsmail Hacı İshak
10 İzmirliler Karaoğlan İzmirliler İzmirliler İzmirliler Hacı İsmail
11 Karaoğlan Kasaplar Karaoğlan Karaoğlan Karaoğlan Hamidiye
12 Kasaplar Martlı Kasaplar Kasaplar Kasaplar İzmirliler
13 Martlı Mirzabey Martlı Martlı Martlı Karaoğlan
14 Mirzabey Mustafa Fakih Mirzabey Mustafa Fakih Mirzabey Kasaplar

15 Mustafa Fakih Okçukara
Mustafa 
Fakih

Okçukara
Mustafa 
Fakih

Martlı

16 Okçukara Oruçgazi Okçukara Oruçgazi Okçukara Mecidiye
8 Oruç Gazi Sahn-ı Hisar Oruç Gazi Sahn-ı Hisar Oruç Gazi Mirzabey
17 Sahn-ı hisar Selahaddin Sahn-ı hisar Selahaddin Sahn-ı hisar Mustafa Fakih
18 Selahaddin Şeyh Lütfullah Selahaddin Şeyh Lütfullah Selahaddin Okçukara

19 Şeyh Lütfullah Umur Bey
Şeyh 
Lütfullah

Umurbey
Şeyh 
Lütfullah

Oruç Gazi

20 Tabbaklar Yenice Umurbey Umurbey Sahn-ı hisar
21 Umurbey Yenice Yenice Selahaddin
22 Yenice Şeyh Lütfullah
23 Umurbey
24 Vicdaniye
25 Yenice

Tablo 4

58 59 60 61 62 63

Tablo 4’te kuruluştan XIX. Yüzyıla kadar Balıkesir’in mahalle dökümü verilmiştir. XVIII. yüzyıl 
Şer’iyye Sicillerinde, XVI. Yüzyılda mevcut bulunan 22 mahalleden Börkcüler ve Debbağlar 
(Dede Hoca) mahalleleri ortadan kalkmıştır. Aynur Ünlüyol, Debbağlar ve Börkcüler’in faali-

58  Şimşir, Nahide, a.g.e., s.17-26.

59 Öntuğ, Mustafa Murat, a.g.tez, s. 157.

60  Şimşir, Nahide, a.g.e., s. 100.

61  Polat, Halil, “751 Nolu Balıkesir Şeriye Sicil Defterine Göre Balıkesir’in Sosyal, Hukukî ve Dinî Yapısı (H. 1269 – 1272 / 1854 
– 1857), Isparta, 2003, (Süleyman Demirel Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 15-16.

62  Şimşir, Nahide, a.g.e., s. 100.

63 Şimşir, Nahide, a.g.e., s. 100.
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yetlerini aynı bölgede sürdürdüklerini, bu mahallelerin Okçukara ve Hacı İsmail mahalleleri 
içine dahil olduğuna işaret etmektedir. Mahalle sayısının da 22’den 20’ye düştüğünün altını 
çizmiştir64. 

XVII. yüzyılın ilk yarısında Balıkesir’de Zağanos Paşa Camii merkez olmak üzere pek çok es-
naf dükkânlarının bulunduğu şehir çarşısı ve onun civarında esnaf gruplarının oluşturduğu 
küçük sokaklar (suk)lar yer almaktaydı. Hanlar ve çarşılarda bu civarda olup, bu devirde inşa 
edilmiş olan İlyas Paşa Hanı hem Müslim hem de gayr-ı Müslim tüccar tarafından rağbet 
görmekte idi. Şehrin iskân alanında bu devirde tıpkı XVIII. yüzyılda olduğu gibi 20 mahalle, 
14 mektep, 24 mescit, 13 zaviye, 1 mevlevihane ve 6 hamam ile muhtemelen ticaret alanın-
da da 8 camii, 7 medrese, 2 bedesten ve 7 han bulunuyordu65. 

Kırım ve 93 Harbi neticesinde şehre yapılan göçler66 neticesinde Aziziye, Mecidiye, Hami-
diye ve Vicdaniye isimli mahaller kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin son asrında Osmanlı ül-
kesine yönelik göç neticesinde yeni yeni yerleşim birimleri oluşturulmuştur. Bu yerlere isim 
verirken son devir padişah isimleri sıkça kullanılmıştır. Sultan Abdülaziz (1861 -1876) adına 
izafeten Aziziye, Sultan Abdülmecid (1839 – 1861)’den ilham alınarak Mecidiye ve Sultan I. 
Abdülhamid (1774 -1789) adına hürmeten Hamidiye adlarının verilmesi geleneğine Balıke-
sir’de de uyulmuştur.

Sonuç

Balıkesir şehri muhtemelen, etrafında antik pek çok yerleşim olmak ile birlikte, bugünkü 
bulunduğu yerde Türkler tarafından kurulmuş, Türk şehircilik özelliklerini yansıtan bir şe-
hirdir. Şehir Karasıoğulları Beyliği’nin başşehri olması hasebiyle, Karasıoğulları tarafından 
kurulmuştur. Şehir Osmanlı devrinde, Sultan Yıldırım Bayezid ve Zağanos Paşa Külliyeleri 
vasıtasıyla da gelişip, büyümüştür. 

Balıkesir kuruluş itibarıyla, sadece Türklerden müteşekkil bir şehir iken, bilhassa Osmanlı 
devrinde şehirde kurulmuş olan tesisler sayesinde gelişmiş ve Gayrımüslim nüfus başta ol-
mak üzere, tarihi süreçte sürekli göç almıştır.

Balıkesir’de Osmanlı devrinde, Müslümanlar ve Gayrımüslimler hoşgörü içinde uzun süre 
birlikte yaşamışlardır. İstisnaî olarak, Gayrımüslim ve Müslim nüfusun mahallelerde çoğun-
luğu ele geçirme mücadelesine de sahne olmuştur. Bu sebeple Ali Fakih sadece Hıristiyan; 
Kasaplar ve Yenice gibi mahalleler de sadece Müslüman mahallesine, devletin kararı ile ma-
halledeki çoğunluğun lehine olmak üzere değiştirilmiştir. Ancak bu “arî mahalle” uygulama-
sı, şehir genelinde problem yaşanmayan karma mahalleler için söz konusu olmamıştır. 

Sonuç olarak Balıkesir şehir genelinde Müslüman ve Gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti’nin 
çözüm üreten ve engin hoşgörüye dayalı yönetimi altında, uzun yüzyıllar boyunca huzur 
içinde yaşamışlardır.

64 Ünlüyol, Aynur, a.g.e, s. 62.

65 İskân ve ticaret alanı birbirinden Osmanlı şehrinde bariz olarak ayrılmıştır. Öntuğ, Murat, a.g.tez, s. 153.

66 Karpat, H. Kemal, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, İstanbul, 2010, s. 149-160.
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Prizren’in Kentleşmesinde Kültür
Sanat ve Şairlik Geleneğin Rolü

Raif Vırmiça
Dr. Kosovalı Yazar Eski Milletvekili Müzik Sanatçısı Hukukçu Öğretmen Yayıncı

Kosova Türk Toplumu’nun atalarından kalan zengin bir medeniyeti yanında büyük buhran-
lar içinde geçen derin bir tarihi de vardır. Bu medeniyet ve tarih muhtevasında Prizren şehri-
nin ve orada yaşayan Türk Toplumu’nun has bir yeri vardır. Osmanlı döneminde olduğu gibi 
bugün de Kosova’da Türk kültürünün, sanatının ve şairlik geleneğin belirli bir mertebeye 
ulaşmasında, şehir olarak Prizren’in ve Prizren Türk Toplumu’nun büyük katkısı olmuştur. 

Geniş bir çalışmanın özünü oluşturan bu çalışma, birbirini kurma nitelikleri göz önünde tu-
tularak, Prizren şehrini ve bu şehrin kentleşmesindeki medeniyetin bölünmez bütünlüğünü 
oluşturan kültür, sanat ve şairlik geleneğini ve oluşum süreçlerini konu etmekle, bu muhte-
vada günümüze kadar gelen zaman diliminde kültürün, sanatın ve yazının sunmuş olduğu 
katkıları dile getirilmekte. Amaç yaşadığımız modern süreçte kentleşmenin ve medeniyetin 
dayandığı son sınır bütün anlam dizgesini yeniden tartışılır hale getirerek bu süreçte Prizren 
şehrinin yerini belirlemektir. Çünkü kültür, durmak bilmez gelişmenin hâsılası olduğundan, 
böyle bir çalışmayı konu ederek, genelde kabul edilir bir çerçeve içinde kalmak suretiyle, 
oldukça zengin veri ve gerçekleri yansıtarak bir anlayış geliştirmek istiyoruz.

Prizren’in şehirsel ve doğal sit olma özelliklerini bir araya toplayan nadir şehirlerden biri ol-
ması yanında, bu çalışma sadece Prizren için değil, Kosova kültürü, sanatı ve medeniyeti 
için de büyük ehemmiyet taşıyacaktır. Çünkü bu dönemde atalarımızın yanında bu şehirde 
yetişen çok sayıda şair, kültür ve sanatçılarımızın yapmış oldukları her nevi faaliyetleri saye-
sinde bu sahada eksik kalan bazı boşluklar doldurulmuş ve Prizren’in kentleşmesinde büyük 
önem taşıyan medeniyet muhtevasında yer alan sanat, kültür, şairlik geleneğinin devamlı-
lığı sağlanarak, Prizren’de Türk kültürü, şiiri ve sanat dehası hep güncel olarak kalmıştır ve 
geniş bir ortama Türk damgası vurulmuştur.

Prizen’de eski ve yeni kültürlerin kaynaşması ve çok sayıda tarih ve kültür anıtlarına sahip 
olan Prizren’nin çok zengin bir geçmişi vardır. Asırlara uzanan uygar ve zengin tarihimizin 
ve ecdadımızın bizlere emaneti olan dini, sosyal ve kültür eserlerinin en çoğunu kapsayan 
Balkan ve Rumeli şehirlerinin başında gelmektedir. Zaten Prizren’de yaşayanların günlük 
hayatlarının adeta bir parçası olan bu eserler diğer edinimlerimizle birlikte şehrin her kö-
şesine damgasını vurmuş, geçmişten günümüze Prizren’i “Osmanlı Şaheserler Yurdu” ve 
“Şairler Menbağı” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Osmanlı seyahatnamelerinde seyyahlar 
Prizren’i, Balkan ve Rumeli’nin “İncisi” olarak tanımlamaktadırlar. Tarih boyunca içinde barın-
dırdığı çok sayıda Osmanlı mimari ve diğer eserleriyle zengin kültürüyle, örf, adet, gelenek 
ve görenekleriyle Türk İslam kültürünü Balkanlarda temsil etmekte bütün bu edinimlerinin 
ve birikimlerin hamisi olmakta ve onları yaşatmaya devam etmekte adı gibi “ziynet dolu bir 
şehir” olarak geniş halk kitleleri tarafından kendini kabul ettirmiş bir şehirdir.
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Bundandır ki XIV. yüzyılın ortalarından itibaren bu yörelerde çok sayıda inşa edilen askeri, 
sivil ve dini mimari eserlerin büyük bir bölümü bugüne kadar hayatiyetini sürdürmüştür. Bu 
sahada hususiyetle de şehir dokusunun en elverişli yerlerinde ve diğer belli yerlerde inşa 
edilen bu eserlerin hem yararlı olma niteliği göz önünde tutulmuş hem de estetik değer-
lerine önem verilmiş ve sergilenmeye çalışılmıştır. Bu döneme tekabül eden İslâm dini ve 
medeniyeti Osmanlı mimarcılığının üstün başarısı ve yaygınlaşması ile kanıtlanmış ve ya-
şatılmıştır. Bu şekilde Rumeli ve Balkan ülkelerindeki çoğu şehirler gibi Prizren şehrinin de 
kuruluşu, gelişmesi ve kimliği belirlenmiştir.

Prizren’deki mimari eserler bir taraftan kültür, sanat ve diğer edinimlerimizde neşredilen sa-
natsal ifade, zarifl iğiyle insanları büyülerken; diğer taraftan Osmanlı-Türk yaratıcılığının ve 
medeniyetinin yüksek boyuttaki anlayışını da göstermektedir. Sözü edilen bu estetik eser-
ler, tasarlanmış bir tablo gibi bütün kentin anıtsal özelliğini doğrudan doğruya tamamlayan 
ustaca akıl tarafından bir bütünlük içinde olmasını sağlamaktadır. Sonradan yapılan modern 
kent semtleriyle güçlü ve estetik tarihi eserler arasında bir uyumluluk sağlanmakta, diğer 
abide ve eserlerle birlikte şehirde güzel bir üslûp bütünlüğü ortaya çıkmaktadır.

Zaten Osmanlı’nın bu topraklara gelmesiyle, buralarda yeni sanat anlayışları kısa bir zaman 
içerisinde yaygınlaşmaya başlamış, ayrıca daha geç dönemlerde mimarcılıkta olduğu gibi 
diğer alanlarda yeni mimari eserler üzerinde de etkisi görülmüştür. Yeni eserlerde, Osman-
lı sanatının ve yaratıcılığının esas çizgisine, mimari ilkelerine, estetik anlayış ve nicelik çö-
zümlerine sadık kalınmıştır. Osmanlı zevkinin ürünü olan bütün bu eserlere tatbik edilerek 
Türk’ün sanat dehası sergilenmiş, dünya görüşü, ahlâkı, yaşam tarzı, zevki, estetik anlayışı, 
dili, dini bu eserlerden çevreye yayılmış, geniş bir alana Türk damgası vurulmuştur.

Evrensel ve hiç unutulmayacak kültürümüzün temel izleri olarak, sanatsal ve mimari değer-
leri yüksek olan bu eserlerin, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bugün daha büyük bir 
ihtişamla ayakta durmakla, aslında Osmanlı’nın o günkü sanatsal duygusunu, zevkini, anla-
yışını ve mimari tekniğini dile getirmektedirler. Bundandır ki her gittikleri yere sevgi, kardeş-
lik ve yardımlaşma ruhunu ileten Osmanlı, bu duyguların kaynağı olan yeterli miktarda eser 
inşasıyla sanatı kadar eş değerde olan kültürü, örf, adet, gelenek ve görenekleri ile tek sözle 
(sanat ve mimari eserleyile) büyük bir medeniyeti de yaymıştır.

Öyle ki önceki dönemlerden kalan bu ehemmiyetli birikimlere sahip olan Prizren şeh-
ri, Osmanlı döneminde çok sayıda sanatçıyı bünyesinde bir araya toplamış ve kendi 
sınırlarını aşarak, Rumeli’de en güçlü yazın, sanat ve kültür merkezlerinden biri haline 
gelmiştir. Şiir yaratıcılığı alanında özellikle Arapça, Farsça ve Osmanlıca dilleri üzere 
el yazma ile yazılan şiirler ve diğer nazım türleriyle oluşturan Divan ve diğer edebi 
nazım türlerine her dönemde rastlamak mümkün olduğundan, Osmanlı sanat dehası 
günümüzde dahi sergilenmeye ve hep güncel olarak kalmaya da devam etmiştir. Bu 
yüzden Osmanlı kaynaklarında Prizren “Şairler Yuvası” “Şairler Membaı veya Beşiği” namı 
adıyla da tanımlanmaktadır.

İslâm dininin hızlı bir şekilde yayılmasıyla, Prizren’in şehirsel ve etnik yapısının da XVII. ve 
XVIII. asırda değiştiğini söylemek gerekir. Sözü geçen dönemde Vilayet Merkezi olmuş bir 
şehir olarak o dönemde olduğu gibi bugün de Balkanlar’daki Osmanlı tapu senetlerinin 
merkezi olarak daha geniş bir alanı da kapsadığı görülmektedir. O dönemlerde Prizren’de 
her zaman karşılıklı tolerans, iş birliği ve dostluk ruhuna ve sanata önem verilmiş ve bu 
nitelik Prizren şehrinde geleneğe dönüşüp şu andaki geleneksel kültür özelliğini almıştır. 
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Dolayısıyla bugün Prizren’de belirli bir tarih döneminde, toplumsal ekonomik ve sosyal–po-
litik koşulları altında inşa edilen bütün eserler, kültürel ve maddi değerler içinde yer alırken, 
bugün onların incelenmesi ve tetkiki o zamanlarda olduğu gibi, bugün de buralarda ya-
şamakta olan Müslüman özellikle de Türk halkının geçmişinin incelenmesi ve araştırılması 
yönünden, özel bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Prizren’de kültür, sanat ve şairlik geleneğine daha yakından iştirak etmek ve araştırmak bağ-
lamında konuyu iki farklı dönem içinde araştırmamız ve değerlendirmemiz gerekir: 

I. Dönem: Prizren’de Osmanlı Dönemi Divan şairleri ve şairlik geleneği ve kültürü. 

Bu bölüme tabi olarak Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın da girdiği malumdur. Bu dönemi de 
yine kendine has iki döneme ayırmak gerekir: 

1. Erken Osmanlı Dönemi Divan Edebiyatı şairleri ve şairlik geleneği ile 

2. Son Devir Osmanlı Divan Edebiyatı şairleri ve şairlik geleneği.

II. Dönem: Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı, şairleri ve şairlik geleneği. 

Bu ayrımın sebebi de şu olsa gerek. Divan Edebiyatı bilindiği gibi Türk Milleti’nin yarattığı bir 
beğeninin gelişim ürünü değil, İslâmlığın kabulünden sonra din yoluyla gelen kültür etkileri 
arasında Arap ve Fars Edebiyatı’ndan aldığımız bir sanat anlayışının örünüdür. Bu edebiyatın 
doğuşu ile Türk şiiri birbirine zıt birer edebi disiplin olarak iki kolda varlığını sürdürmüştür. 
Biri Halk Şiiri, diğeri de Divan Şiiri’dir. Soyut kavramların şiiri olan divan şiirinde konu birliği 
aranmamış, eser değişmez kuralların katı baskısı altında beyit beyit işlenmiştir. Divan şai-
ri belli kavramları, belli söz kalıplarıyla, belli biçimler içinde yinelemiştir. Divan şiirinde dil 
Arapça, Farsça ve Türkçe’den oluşan karmaşık, ağdalı bir dildir. Divan şairlerinin şiirlerinin 
toplandığı esere “Divan” dendiği için bu edebiyata divan edebiyatı, bu edebi disiplin içinde 
yazılan şiirlere de divan şiiri denmektedir. 

Altı asır gibi uzun bir süre edebiyatımızda önemli bir yer tutan bu edebi disiplinde gazel, 
kaside, mesnevi, rübaî ve diğer nazım türleri gibi divan edebiyatına özgü biçimler içinde 
unutulmaz şiirler yazılmıştır.

Osmanlıların gelişinden kısa bir zaman sonra bu yörelerde yaygınlaşmaya başlayan İslâm 
dini yanında Osmanlı medeniyeti, kültürü, örf, adet, gelenek ve görenekleri de geniş bir 
çevreye yayılarak Osmanlı sanat dehası sergilenmeye başlamıştır. Bu sanat dehasının teşhir 
edilmesinde bir sanat merkezi niteliğini taşıyan Prizren’de büyük bir başarıyla Divan Şairleri 
ve Divan Edebiyatı da gelişmeye başlamıştır. Bu şairlerin ve edebiyatın ilk ve en belirgin ör-
neği Suzi Çelebi’dir, onu takip eden kardeşi Nehari, müteakiben Şemi, Sucudi, Sayi, Bahari, 
Mumin, Tecelli, Âşık Çelebi, Ümmi Sinan, Süleyman Acize Baba, Mehmet Tahir, Âşık Ferki, 
Ömer Lutfi, Abdilmalik Hilmi ve Ahmet Fethi gibi divan şairleri izlemiştir.

Biz Erken Osmanlı Dönemi Şairlerimizi bugüne kadar yaptığımız araştırmalarımızda ve ya-
yınladığımız kitaplarımızda daha önceleri dile getirmiştik, özellikle de Prizren’de Kültür, 
Sanat ve Şairlik Geleneği eserimizde haklarında teferruatlı bir şekilde gereken malumatlar 
sunulmuştur. Bu bölümde konumuz genelde son dönem Osmanlı Divan şairleriyle alakalı-
dır. Bunu derken yukarıda anılan bu şairlerin hemen hemen hepsinin bir tarikat mensubu 
olduklarını söylemekte yarar vardır. Çünkü muhtelif tarikatlara mensup olan mutasavvıf, şair 
ve yazarlar sayesinde bu topraklarda Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı geleneğinin tanım-
lanması ve tasnifine yönelik katkıda bulunmasına da sebep olmuşlardır.
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Bu bağlamda Suzi Çelebi’yi örnek alarak Süzi’nin Nakşibendi tarikatına ait olduğu, onun 
“Suzi Nakşibendî” olarak malumudur. En büyük eseri, mesnevi türünde yazılan ve 15.000 
beyitten oluşan bu yörelerde hâkimiyetini sürdüren Osmanlı akıncı başlarından Mihaloğ-
lu Gazi Ali Bey’in akınlarını yani gazalarını kaleme aldığı Gazavatnamesidir. Buralarda en 
eski Osmanlı el yazma eseri olarak Suzi’nin Gazavatnamesi bugün bu türde yazılan Gaza-
vatnamelerin en eskisini oluşturmaktadır. Bu yüzden o zamanda kullanılan Türkçe’nin bu 
Gazavatname sayesinde araştırılmasının yapılmasının son derece ehemmiyetli olduğunu 
vurgulamak gerekir. Biz Suzi ve gazavatnamesiyle ilgili malumatları 2002 Yılında T.C. Kültür 
Bakanlığı’nca yayınlanan “Suzi ve Vakıf Eserleri” çalışmamızda teferruatlı bir şekilde dile 
getirmeye cesarette bulunduk.

Bir gerçek var ki mesneviden başka Suzi Çelebi’nin Türkçe’nin en mükemmel şeklinde şiir, 
gazel, nazire ve diğer nazım türünde şiir yazdığı malumdur. Bu manada Suzi Çelebi bir şair, 
bir derviş ve bir savaşçı olmasının yanı sıra, çok yiğit bir asker olarak da karşımıza çıkmak-
tadır.

Suzi’nin öğrenim gördükten sonra Rumeli’ye dönüşü esnasında Kalkandelen’de görev ya-
pan zulümkâr ve rüşvetçi bir kadıya rastlaması ve onun hakkında Sultan’a liriksel bir tarzda 
yazılan şikâyette bulunması Suzi’nin şair olduğunun en değerli ispatıdır:

Ey kadı sana davacı Yezdan olacaktır 
Mahşer arasatında ki divan olacaktır 
Haşr içre sicillat-ı amel çün bula imza 
Rüşvet rakamı namene unvan olacaktır 
Devrinde yetimin ki gözü yaşı revandır 
Bir gün seni gark etmeğe umman olacaktır 
Rüşvet kemiğin durmaz ilik gibi emersin 
Karnın yarılıp bir gün ilik kan olacaktır 
Bu sazı ki sen perdeler altında çalarsın 
Sanma ki anın nağmesi pinhan olacaktır 1

O zamanda tahta bulunan Yavuz Sultan Selim bu liriksel şikâyeti çok beğendiğinden dolayı 
Suzi’yi İstanbul’a çağırıp ona Prizren yakınlığındaki Grajdanik Çiftliğini, Prizren’deki cami ve 
dershanesinin bakımı için hediye etmiştir. 

Bilindiği üzere Avrupa kıtası ilk kez Endülüs Emevîleri zamanında İslâmiyet ile tanışmış ol-
masına rağmen, Balkanlar’da yaşayan halkların Türk-İslâm kültürüne uyumunda Osman-
lıların bu toprakları fethinden önce bu yörelere gelerek halkı İslâmiyet ile tanıştıran gazi 
dervişlerin büyük etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin Balkan-
lar’a fetih hareketlerini düzenlediği sırada, Hıristiyan Balkan devletleri arasında devam eden 
mezhep ve hanedan savaşları bölgede karışıklığa neden olmuştur. 

 Bu dönemde bölgeye gelen gazi dervişler halka İslâmiyet’in hoşgörülü yapısı ile yaklaşmış 
ve kurdukları tekkelerle İslamın yayılmasını sağlamıştır. Böylelikle Osmanlı Devleti bölge 
halkına güven vermiştir. Başta Sarı Saltuk olmak üzere, Seyyid Ali Sultan, Balım Sultan ve Ot-
man Baba gibi gazi dervişlerin Balkanlar’da İslâmiyet’in ve tasavvufî akımların yayılmasında 
etkisinin ne kadar büyük olduğu bilim çevrelerinde malumdur. Ayrıca bölge halkı arasın-

1 Petar Kostiç, Crkveni Zivot Pravoslavnih Srba u Prizrenu i Njegovoj Okolini u XIX veku, Beograd 1928 s. 93-94; Bursalı 
Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifl eri 1299-1915, hazırlayanlar: A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen; Cilt I-III, Meral Yayınları, 
İstanbul 1972-1975 yılı, bu mısralar aynı eserin II. cildin 351-352 sayfalarında yer almaktadır.
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da bulunan Türk boylarının sağladığı kültürel birlikteliğin bu sürecin hızlanmasında faydalı 
olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla gazi dervişlerin, müteakiben merkezî yönetimin 
Balkanların fethini sağlamasıyla birlikte, bu topraklara giren tarikatlar zamanla yaygınlık ka-
zanmış ve günümüze kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etkili olan tasavvufî hareketler, zaman içerisinde Türk 
fetih hareketlerinin bir parçası haline gelmiş ve fethedilen bölgelerin İslâmiyet’i ve Türklü-
ğü benimsemesini sağladığı malumdur. Bu bağlamda yukarıda anıldığı gibi 14. yüzyıldan 
itibaren Devleti Aliyye-i Osmaniyye sınırları muhtevasına dâhil olan Balkan coğrafyası, kısa 
sürede Türk-İslâm kültürünü içselleştirmiştir. Öyle ki Balkanlar’da İslâmiyet’in kabulünü hız-
landıran etkenlerden biri İslâm tasavvufunun da hoşgörülü yapısının olduğu bilim çevrele-
rinde kabul edilmiş bir gerçektir.

Bu bağlamda, diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi bizim bu yörelerimizde de İslâm dininin 
yayılmasında, yeni bir sosyal ve kültür hayatının gelişmesinde, diğer Osmanlı müesseseleri 
gibi tekkelerin de edebiyat, musikî ve tarih ocakları olarak, büyük ehemmiyetinin olduğu, 
bugün bilim çevrelerinde kabul edilen bir gerçektir. 

Diğer dini kurumların yanında camilerin, medreselerin, rüştiyelerin yanı sıra tekkelerimiz, 
tekke kültürümüz ve orada divan şairlerimizin ürünü olan okunulan ilahiler ve diğer nazım 
şekilleriyle başta İlahi aşkın ve geniş çapta insanımızın duygusunu, düşünce ve hayalini 
yansıtan bir ayna olarak manevi değerlerin kuşaktan kuşağa taşıyıcısı olmaları yönünde, 
Osmanlı dönemi son devir Divan Edebiyatı şairlerinden Hacı Ömer Lutfi Efendi, Hacı Hafız 
Ahmet Fethi Efendi ve Hacı Abdülmalik Hilmi Efendi gibi bu üç Prizrenli şairin gönlünde taht 
kurmuş oldukları bu ilahi aşkın iç yankısından kamçılandığını ilahi ve diğer nazım türlerini 
yazmalarına ve divanlar oluşturmalarına sebep olduğunu söylemek gerekir. 19. ve 20. yüz-
yılın başlarında yazılan bu divanlar sayesinde Kosova Çağdaş Türk Edebiyatı’nın ve şiirinin 
ortaya çıkmasında kapı aralayacağını teşkil ederek esas konumunu oluşturmuştur.

Bu dönemde başka tarikatlardan divan yazan şairlerin gün yüzüne çıkmaması nedeniyle bu 
üç Prizrenli Melami divan şairinin bir istisna olduğunu söylemekle, onların yazmış oldukları 
şiirlerini, ilahilerini ve diğer nazım türlerinin özelliklerini şöyle teşhir edebiliriz.

Genel olarak dil ve üslup özellikleri bakımından bu Melami şairlerimizin ilahi ve diğer na-
zım türlerini değerlendirdiğimizde, mutasavvıf şairlere has bir üsluba sahip olduklarını söy-
lemek mümkündür. Arapça ve Farsça kelimeleri sıklıkla kullanmakla birlikte, ilahi ve diğer 
şiirlerinde anlaşılır bir dil akışı da kullandıkları görülmektedir. Fakat bu, aralarında farklılık 
yok demek değildir. Özellikle de çoğu yönlerden Hacı Ömer Lutfi’nin üstünlüğü göze çarp-
maktadır. Biz dilci olmadığımızdan dolayı şiirlerinde veya ilahilerinde dilin derinliklerine 
girmeksizin bu üç divan şairinin San’at-kârâne bir üsluptan ziyade, dinî tasavvufî Türk Halk 
şairlerine has bir üslupla ilahi ve diğer şiirlerini kaleme aldıkları anlaşılmaktadır. 

Tabi ki her üç şairin Edebiyat ve Tasavvufî terminolojiye hâkim oldukları görülmekte, şiir-
lerinde yani ilahi ve nazım şekillerinde ayetlere ve hadislere de sıklıkla yer vermişlerdir ve 
bunların ifadeleri çoğunda kısmî olarak geçmelerine rağmen, kullanmış oldukları âyet ve 
hadislerle dinî bilgilerini gözler önüne sermişler ve Arapça âyetleri ve hadisleri ilahilerde 
ve diğer şiirlerde ölçü ve ahenge uyumlu bir şekilde kullanarak, ilahi veya başka bir nazım 
şeklinde bu kabiliyetlerini göstermişlerdir. 
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Şekil ve yapı hususiyetleri bakımından bu şairlerin ilahi ve diğer şiirlerini değerlendirirken, 
üçünün aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirler olarak görmekteyiz. Her üçü şiirle-
rinde aruz veznini farklı kalıplarla kullandıklarından dolayı, şiirlerinde çeşitlilik göze batmak-
tadır. Genelde Hacı Ömer Lutfi Efendi, özellikle de Hafız Fethi’nin bazı şiirler içeriğine katkı 
ve ahengi sağlamak maksadıyla rediften (eklerden)2 de yararlandıkları görülmektedir. 

Bu son devir Osmanlı Divan şairlerinin şiirlerinde çeşitlilik göze çarpmaktadır ki bu Tasavvufi 
Türk Edebiyatı’nın özelliklerine uygundur, tabidir. İlahi, münacat, nat, methiye, gazel, niyaz, 
Rubai, Tahmis, Sitayiş, İstimdat, vb. içerik özellikleri bakımından değerlendirildiğinde, şiirle-
rinin Dinî-Tasavvufî Türk Halk şiirinde sıklıkla kullanılan konulara sahip olduğunu söylemek 
mümkündür.

Diğer yerlerdeki divan şairleri gibi divan şairlerimiz cezbe halinde, kâinatın sırlarına ait bir 
şeyler duyarak, yazabilenler arasına girmekle, Allah’ın birliğini, ihtişam ve kudretini telkin 
eden hece ve aruz veznini kullanarak ilahilerinde dile getirmişlerdir. Dolayısıyla 19. ve 20. 
yüzyılda Balkan coğrafyasında ve Kosova Türk Edebiyatı’nda yetişmiş en ehemmiyetli divan 
şairleri olduğu katiyet kazanmaktadır. 

Bu üç şairden en belirgin örneği Melami Şeyhi olan Hacı Ömer Lutfi’dir. Yazmış olduğu 
çok sayıda eserleri, bugün dağınık bir halde muhtelif arşiv ve şahsi kütüphanelerde bulun-
maktadır. Maalesef bütün bu el yazmalar bugüne kadar bir araya toplanmamıştır ve yayın-
lanmamıştır ki bu Kosova Türk ve Divan Edebiyatı için büyük bir kayıptır. Hacı Ömer Lütfi 
şiir verimliliğiyle bu topraklarda yetişen Türklerin içinde birinci sırayı almakta ve en çok da 
tasavvuf-i melâmet alanında yazmış olduğu şiirleriyle ün yapmıştır. Yayınlamış olduğu 61 
eserinde toplam 1.876 özgün şiir (nazım türleri) yazmakla bu yerini korumaktadır. Bu şiirler 
arasında 375 ilahisi bulunmaktadır. Bu ilahilerden bugüne kadar kayıp olan eserlerinden 
dolayı sadece 70 civarında ilahisi yayınlanmıştır.

Prizrenli Hacı Ömer Lütfi Efendi, Kosova Türk Edebiyatı’nda geniş yer sağlayıp bu bölge 
sanatına ve kültürüne mührünü vuran bir şahsiyettir. XIX ve XX. asırları birbirine bağlayan 
köprüde yaşayan bir şair olarak, bütün eserleriyle yeteri derecede tanınmıştır. Eserlerinde 
estetik, tarih ve siyasi anlayışı kuvvetli bir şekilde işlemiştir. Anlam nitelikleri, dil telleri ba-
kımından kendisinden önce gelen buralardaki şairler içinde Türk Edebiyatı’na yeni çağdaş 
unsurlar da eklemiştirü taşımıştır. Şiir verimliliğiyle bu topraklarda yetişen Türklerin içinde 
birinci sırada yer alır. 

Onun yazmış olduğu çok sayıda eserleri, bugün dağınık bir halde çeşitli arşiv ve şahsi kütüp-
hanelerde bulunmaktadır. Maalesef bütün bu el yazmalar bugüne kadar bir araya toplana-
mamıştır ve yayınlanmamıştır ki bu Kosova Türk ve Divan Edebiyatı için büyük bir kayıptır.

Hacı Ömer Lütfi’nin ilahi şiirleri dışında yazdığı siyasi, didaktik ve çocuk şiirlerinde, o zaman-
larda Türkiye’de yayılmakta olan Tanzimat Edebiyatı’nın büyük etkisi açıkça görülmektedir. 
Zaten bununla şair buralarda geniş bir çapta yer alan Türk Divan Edebiyatı’nın sınırlarını aşa-
rak, onun yerine Türk Tanzimat Edebiyatı’nı yaymaya muvaff ak olmuştur. 

Hacı Ömer Lütfi bu topraklarda ilk çocuk şairlerinden birini oluşturmakla bu topraklarda 
(Türkçe yazılan) Kosova Türk Çocuk Edebiyatı’nın kurucularından biri olarak sayılmaktadır. 
Çünkü Osmanlılardan sonra Kosova’da Türkçe yazılan ilk çocuk şiirini Hacı Ömer Lütfi’nin 
yazmış olduğu “Kızıma Ninni” şiiridir. Bu şiir ile Hacı Ömer Lütfi’nin Kosova Çocuk Edebiya-

2 Redif: Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir. 
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tı’nda bir çığır açtığı malumdur. Bu yüzden bu şiir, Kosova Türk Edebiyatı Çocuk Şiiri’nin uzak 
bir geçmişi olması bakımından önemli bir değer taşır. Üstelik bu şiir, yazılış diliyle, deyişiyle, 
biçimiyle, içeriğiyle de klasik ve çağdaş bir çocuk şiir anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla Hacı 
Ömer Lütfi’nin Kosova Türk Çocuk Edebiyatı’na bu şiiri miras bırakması, bu dalın veya türün 
muhtelif açılardan kökenine inilmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu şiirinde şair, büsbü-
tün başka bir vezin kullanarak, folklorik öğelerden de yararlanmıştır. 

XIX. asrın sonlarında ve XX. asrın başlarında yaşayan şair, dini içerikli şiirleri dışında yani ilahi-
leri dışında bütün düşüncelerini yazdığı bu eserlerinde dile getirmektedir. Hayatı, manasıyla 
kavrayan şair, hayatı süresince bu yaşamın tabi kanunlarından çıkan iyi ve kötü tarafl arına 
katlanmıştır. Lâkin hayatın bu kötü tarafl arını görmezlikten gelerek, bütün yaşamı boyunca 
daima iyilik ve insaniyetlik için savaşmıştır. İnsanın toplumda gerçek insan gibi kabul edil-
mesini ve insana gereken değerin verilmesine var kuvvetiyle çalıştığı anlaşılmaktadır. Bütün 
hayatını okumak ve yazmakla geçiren şair en fazla ilme önem vererek, bu konuda ilmin yü-
celiğini ve dünya zevkinin de ilimde olduğunu çoğu dizelerinde vurgulamaktadır.

Eserlerinin kayıp olması yüzünden Hacı Ömer Lütfi gibi büyük bir Kosova Türk Edebiyatı şai-
rinin gerçek kişiliğini ve yaratıcılığını doğru dürüst aydınlatır nitelikte olmadığını belirtirken 
Hacı Ömer Lütfi’ye şimdiye kadarkinden daha çok sahip çıkılması yanında en kısa zamanda 
bu şairin bütün eserlerini ihtiva edecek bir eserin yayınlanmasını istiyorum, ayrıca bunun 
bugüne kadar yapılmamasını da açıkça üzülüyor ve kınıyorum.

Mevcut bilgilerimizden yola çıkarak Hacı Hâfız Fethî’nin Dîvân’ının, genel olarak klasik 
dîvân tertibine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığım görev itibarıyla bize tahsis edilen 
divanla ilgili hazırlamakta olduğumuz çalışmamızı kısa bir zamanda yayınlamak cesaretin-
deyiz. İşte o çalışmadan Fethi’nin divandaki şiirlerinden ve diğer nazım türlerinden bir ta-
dımlığı aktarmayı gerekli gördüm.

Dil ve üslup özellikleri bakımından Fethî’nin şiirlerini değerlendirdiğimizde, onun mutasav-
vıf şairlere has bir üsluba sahip olduğunu söylemek mümkündür. Arapça ve Farsça kelime-
leri sıklıkla kullanmakla birlikte, Fethî şiirlerinde anlaşılır bir dil kullanmıştır. Sanatkârane bir 
üsluptan ziyade, dinî-tasavvufî halk şairlerine has bir üslupla şiirlerini kaleme almıştır. Şekil 
ve yapı özellikleri bakımından Fethî’nin şiirlerini değerlendirirken, Hacı Hâfız Fethî’nin şiirle-
rini aruz ölçüyle ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirler olarak iki grupta incelemek gerekmektedir. 
Fethî, genellikle şiirlerinde aruz veznini kullanmayı tercih etmiştir. Şiirlerinin çoğunun hece 
ölçüsü ile yazıldığı ve bu bağlamda aruzun hece ölçüsüne yakın kalıpları tercih edildiği gö-
rülmektedir.

Şiirlerinde aruz veznini kullanma bakımından Fethî’nin yeterli bir donanıma sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Fethî şiirlerinde aruz vezninin farklı kalıplarını kullanmıştır. Bu ba-
kımdan Fethî’nin şiirleri çeşitliliğe sahiptir. Şiirlerinde iç kafiyeye önem veren Fethî, ahengi 
sağlamaya çalışmıştır. Fethî, şiirlerinde ahengi sağlamak için de Hacı Ömel Lutfi gibi rediften 
de yararlanmıştır. 

Allah aşkı, Allah’a ulaşma ve vuslat isteği, vahdet-i vücûd anlayışı ve tarikat yolunda iyi bir 
derviş olma gibi konuları işleyen Fethî; Allah’a duyduğu aşkı ifade eden, istek ve arzularını 
dile getiren Fethî’nin en büyük isteği Allah yolundan ayrılmamak ve sonunda O’na ulaşmak-
tır. Allah’a karşı duyduğu bu aşkı ve sevgiyi dile getirirken Allah yolunda çalışarak, sonunda 
vahdete ulaşmayı dilemektedir. Fethî için, vuslat bir dermandır. Vahdet yolunda olmadığı 
her an onun için bir azaptır. 
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Abdülmalik Hilmi Efendi’nin yazmış olduğu Arnavutça ve Türkçe divanları mevcuttur ve 
ikisi de yayınlanmıştır. Onun da divanlarında bu özelliklere rastlamak mümkündür. Hacı 
Ömer Lütfi ve Şeyh Recep Hulusi Efendi etkisinde kalarak iki şairin kullandıkları kalıplara uy-
gun şiirlerini ve ilahilerini yazıp divanlarını oluşturmuştur. Türkçe divanında ayrıca Tespihin 
esrarını anlatan 132 beyitten meydana gelen bir şiiri (tespih-name) yer almaktadır. İlk defa 
Kosova’da Arnavutça ilahileri yazan tasavvuf divan şairlerden biri olması, Kosova Arnavut 
Edebiyatı’nda etkisinin olduğunu göstermektedir. Ki bu bağlamda özel bir çalışmanın yararlı 
olduğunu burada vurgulamakta yarar vardır.

***

Osmanlıların gidişinden 1951 yılına kadar Kosova’da şairlik geleneğinin sürdürülmesinde bir 
duraklamanın olmadığını, lakin önceleri gibi büyük bir gelişme sağlanmadığını da söylemek 
gerekir. Çünkü Osmanlıların gidişinden kısa bir zaman sonra ilkin rüştiyelerin müteakiben 
medreselerin ve daha sonra da mekteplerin kapanmasıyla o döneme kadar egemen olan 
Türkçe eğitimi büyük bir darbe almıştır. 

Bu durumun böyle olmasında bu dönemde okullarda Türkçe derslerin yapılmaması yanında 
diğer dillerde yapılan eğitimde Latin Alfabesi’nin kullanımı ve etkisi de büyük ölçüde tesir 
etmiştir. Bu yönde yaptığımız tetkikten görülüyor ki, Kosova’da Osmanlı döneminin en son 
divan şairlerinden Hacı Ömer Lütfi ve onun vefatından sonra da Hafız Fethi’nin olduğu kati-
yet kazanmaktadır. Dolayısıyla Hafız Fethi’nin, Kosova’da Osmanlılar döneminden 1978 yıl-
larına kadar yaratılan divan edebiyatımızın son şairlerinden biri olduğunu, vefatından sonra 
da Kosova’da divan edebiyatının devam etmediğini aksine söndüğünü açıkça söyleyebiliriz.

Osmanlının gidişinden günümüze kadar geçen zaman diliminde Kosova’da göçler, bozgun-
lar, yıkımlar, acılar ve sıkıntılar içerisinde I. ve II. Dünya Savaşlarını ve 1999 yılında çıkan Ko-
sova’daki iç Ssavaş olaylarını da yaşamak zaruriyetinde kalan Türk toplumunun sayısı önemli 
bir ölçüde azalmıştır. Bunun sonucunda tam bir azınlık yaşantısı sürdüren bu toplum, bilinç 
ve sağduyusu ile geleceğe olan itikadını hiçbir zaman yitirmemiştir. Asırlar boyunca yurt 
bildiği ve edindiği Kosova topraklarında hiç bitmeyen buhranlar muhtevasında zaman za-
man yalnız da kalsa yine de zengin ve uygar geçmişinin birikimine güvenmeyi, geleceğini 
sağlamak açısından ilke kabul etmiştir.

Etkin bir yaşamı elden bırakmadan sürdürmek, ana dilini, dilden dile yaşatmak ve eğitimi-
mizi kültürümüzü, sanatımızı, örf, âdet, gelenek ve göreneklerimizi daha da parlak kılmak ve 
pekiştirmek, halkımızın geçmişten geleceğe taşıdığı özelliklerden en önemlisidir. Bu neden-
le bu dönemin olanca karmaşıklığı ve tehlikelerine rağmen, bu topraklarda yaşayan diğer 
halklar gibi Türk toplumunun da yaşantısını olumsuz etkilemiş, kesintiye uğratılmış, fakat 
hiçbir şekilde söndürülememiştir. Çünkü toplumsal bir olay olarak savaşın yaralarının sarı-
lamasında bilincimizin, dinimizin, dilimizin ve atalarımızdan miras kalan kültürün, sanatın 
ve medeniyetimizin, bizlere verdiği umut ve sunduğu yaşama direncinin her şeyden üstün 
olduğu kanıtlanmıştır.

Bu dönemin en belirgin durumunu 1951 yılında Türk toplumu resmiyet kazanarak, Kosova 
da burada yaşamakta olan diğer halklar gibi Türk toplumunun yurdu konumuna gelmiştir. 
Mevcut olan kopukluğa rağmen, Türk toplumu başta diliyle, diniyle, eğitimiyle, okullarıyla, 
dernekleriyle, sanatıyla, kültürüyle, şiiriyle, örf, adet, gelenek, görenek ve diğer edinimleriyle 
kendi mevcudiyetini devam ettirmeyi ve günümüze kadar dimdik ayakta tutmayı başarmıştır.
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1951’lerden sonra bu topraklarda yetişen sanatçı, yazar, şair, tiyatro sanatçısı, ressam, aydın, 
tek sözle bayrağımızı dalgalandıranların büyük bir çoğunluğu dernek ve diğer kuruluşlar-
dan duygu ve beceri aşısını almış, bu amaçta hizmeti en kutsal ve onurlu bir görev olarak 
bilmiştir ve sayıca az olmamıza rağmen, kültür, sanat ve şiir alanında göstermiş olduğu ba-
şarısıyla bugün kendini ehemmiyetli ve saygın bir mertebeye ulaştırmıştır.

Bu aşamada halkımız her zaman sanatın, kültürün, şairliğin vb. edinimlerimizin geniş yarar-
lı olma niteliğini göz önünde tutarak, kültürümüzün, sanatımızın ve diğer edinimlerimizin 
estetik değerlerine önem vererek bu topraklarda sanat dehamız hep güncel olarak kalmıştır 
ve ileride de kalması için elinden geleni yapmaktadır. Tabi ki bu dehanın güncel olarak kal-
ması muhtevasında Kosova’da şairlik geleneğinin devam etmesi ve Osmanlı sonrası dönem 
şairlerimizin Çağdaş Kosova Türk Şiirini ve Edebiyatı’nı ortaya çıkarıp “İşte biz buyuz” demek-
le onu günümüze kadar yapmış oldukları hazımlı çalışmalarıyla yaşatmaktadırlar.

II. Dünya Savaşı sonrası, yani 1951 yılından başlayarak, mevcut olan şartlar altında Kosova 
Türk Şiiri’nin canlanması aslında Makedonya’da çıkan “Birlik” gazetesinin yayınlanmasıyla ve 
Makedonya’da yeni dönem şairlerin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Türk şiirinde yer almak 
yönünde Kosova’da ise bu yeni dönemin ilk kuşak yazarları ve şairleri olarak İsa Şimşek, Dur-
muş Selina, akabinde Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, Hasan Mercan gibi şairler gösteril-
mektedir. Bu şairler yazmış oldukları şiirlerinde çağdaş bir şiir anlayışı sergilemeye çaba sarf 
etmişlerdir ki daha sonra yani 1965 yıllarında “Birlik” gazetesi çerçevesinde “Sesler”, “Sevinç”, 
“Tomurcuk” dergilerinin yayım hayatına başlamasıyla şiir alanında ikinci kuşak olarak Bay-
ram İbrahim Rogovalı, İskender Muzbeg, Ahmet İğciler vb. şairler geleneksel şiire çağdaş 
bir boyut kazandırmaya yön tutarken, müteakiben, Zeynel Beksaç, Agim Rifat Yeşeren, Altay 
Suroy Recepoğlu, Aluş Nuş, vb. şairlerin ortaya çıkmasıyla ileriki dönemde Kosova’da Türk 
şairlerinin üçüncü kuşağının yetişmesinde büyük katkıları olmuştur.

Ancak Prizren’de Türk şiirinin önemli bir gelişme dönemi, 1968 yılında “Doğru Yol Türk Kültür 
Sanat Derneği’nde, “Nazım Hikmet” Yazın Kolunun kurulması ve bu kol çerçevesinde başlan-
gıçta “Doğru Yol” daha sonra da “Esin” dergisinin yayınlanmasıyla, bilakis Priştine’de “TAN” 
gazetesi ve bu gazete çerçevesinde yayınlanan “Çevren”, “Kuş” dergilerinin yayımlanmaya 
başladığı 1969 sonrası dönemdir. Mehmet Bütüç, Ethem Baymak, Fahri Mermer, Aziz Ser-
best, Fikri Şişko, Raif Kırkul, Osman Baymak, Vahit Ergin, Özcan Micalar vb. bu dönemde 
ortaya çıkan şairlerdir.

Son Kosova olayları öncesinde, Türkçe olan bütün yayın faaliyetlerinin durdurulması nede-
niyle zor günler yaşayan Kosova Türk şiiri, 1999 yılında “NATO” müdahalesinden sonra Koso-
va’da şairlik geleneği, Türkiye’nin desteği sayesinde, tekrar toparlanma sürecine girmiş bu-
lunmaktadır. Bu dönemde “Yeni Dönem” gazetesinin Kosova’da yayım hayatına başlaması ve 
bu gazete çerçevesinde “Kitap Dizisi”nin faaliyet göstermesiyle, Kosova’da yeni kuşak Türk 
şairlerin meydana gelmesine etki etmiştir ve bu yönde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Bu dönemin şairleri arasında Taner Güçlütürk ve Esin Muzbeg en belirgin örnekleri olarak 
gösterilmektedir. Kosova’da şairlik geleneğinin devam etmesinde andığımız şairler kadar 
olmasa da ara sıra yayınlamış oldukları şiirleriyle dikkati çeken diğer şairlerimizi de burada 
anmak bir vefa borcudur: Tahir Vırmiça, Naser Neşo, Semiha Yağcı, Ayla Leskovçalı, Güner 
Ureya, vb. şairlerimiz de vardır.

Başlangıçta ufak olarak görülen bu gelişme kısa bir süre içerisinde, Kosovalı Türk şairleri ta-
rafından yaratılan gerek çocuklara gerekse yetişkinlere ait şiir ve hikâyeler kalite ve sanatsal 
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değer açısından, günümüze doğru büyük bir hamle göstermiş olup, bugün özgün bir ede-
biyata sahip olmakla, Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı doğmuştur.

Başlangıçta çocuk veya aşk şiirleriyle şiir hayatına başlayan bu şairlerimizin hemen hemen 
bütünü son yıllarda tarzlarında olduğu gibi şiir konularında değişiklik oluşturmakla, (Millî 
Duygusallık ve Vatanseverlik konuları ağırlıklı olmakla) Türklük uğruna bir mücadele içinde 
olduklarının en önemli unsuru olarak gösterilmektedir. Aralarında bazı şairlerimiz eski kalıp-
lara dayalı şiirler yazmaya devam ederken, aralarında şiirimizin çağdaşlaşması ve klasikleşti-
rilmesi yönünde çaba harcayan şairlerimiz de yer almaktadır.

Daha önce bazı araştırmacılar tarafından Çağdaş Kosova Edebiyatı’ndaki Türk şiirleri üzeri-
ne yayınlanan yazıların mevcut olduğu malumdur. Lakin bu çalışmaların daha çok antoloji, 
eleştiri veya değerlendirme niteliğinde olduğunu, bizim ise uzun yıllardan beri hazırlamakta 
olduğumuz “Her Yönüyle Prizren” adlı büyük bir çalışmamız tamamıyla araştırma niteli-
ğinde olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda Kosova’da şairlik geleneğinde yeterince araştı-
rılmamış olan bazı durumlara ışık tutmak, bazen de eleştiride bulunmak ve bilim camiasına 
katkı sunmak amaç edinilmiş. Bu çalışmamıza asıl altyapıyı oluşturan kaynaklık eden fak-
tör ise, “TAN” gazetesinin Baş Müdürü, Sorumlu Yazarlığının yanı sıra gazete çerçevesinde 
yayınlanan dergi ve kitapların Genel Yayın Yönetmeni görevinde de bulunduğum sürede, 
yazar ve şairlerimizin çoğu çalışmalarını ve şiirlerini kitap halinde yayınlayarak değerlendir-
melerimiz vesile olmuştur. Daha sonraki döenmlerde yakinen çalışmalarını izlediğimiz diğer 
genç şairlerimizin çalışmalarını “Yeni Dönem” gazetesinde yazı dizisi olarak yayınladık ve 
araştırma ufkumuzu ve kapsamını genişletmiş olduk. Şunun da altını çizerek ifade etmekte 
yarar görüyoruz ki Kosova’da Osmanlıların gidişinden günümüze kadar şairlik geleneğinin 
devam etmesinde, yaşatılmasında ve bugünkü seviyeye ulaşmasında bu şairlerimizin ve ya-
zarlarımızın hakkıyla sunmuş oldukları çalışmalarının büyük payları olmuştur ki biz bunu 
2008 yılında “Prizren’de Kültür Sanat ve Şairlik Geleneği” eserimizi yayınlayarak ortaya 
koymuş olduk.

Bu kitaptan teferruatlı olarak bütün saydığımız şairlerimizin şiirleri için genel olarak bir 
değerlendirme yapmamızz gerekirse şunu söyleyebiliriz: Şairlerimiz genelde şiirlerinde iş-
lediği ön plana çıkan konular şınlardır: Türk sevgisi, Türk kimliği ve aşkı, vatanseverliği ve 
Türklüğü diriltmeye çalışmak, bu sorumlulukları her Türkün milli bir görev olarak kabul et-
mesine işaret etmek yanında, genelde içinde yaşanılan tüm toplumla beraberce buradaki 
Türk halkının da yan yana yaşaması, kendi arasında var olan olumsuz durumunun gideril-
mesine yanıt aramak ve yol göstermeye çalışmak. Şiirin her zaman ölmez bir silah olduğunu 
ispatlamaya çalışırken, bazı şairlerimiz yazmış oldukları dizelerinde mesajını da vermektedir: 
“Şiirin hiçbir zaman ölmeyeceği” ifadelerini kullanmaya çalışmışlardır. Şiirler, topluma ortak 
bir duyarlık ve bazen vicdan oluşturmakla, bir yandan insanlar arası ilişkileri, diğer yandan 
da insan-doğa ilişkisini anlatmak suretiyle, sıradan insanın gözlemleyemeyeceği olayları ve 
olguları güzel ve farklı bir dil kullanarak gündeme getirmek ve böylece toplumun sözü ol-
mak gibi önemli bir işlevi de vardır. 

Şairlerimizin topluma kazandırmak istenen değerlerin sözcülüğünü yapmaya, yenilikleri ta-
nıtmaya, millî ve duygusallık kavramlarının kalıcı olmasında önemli pay sahibi olmaya, şiirde 
insanın kendisini bulması, özellikle de okurken iletişim kurmasını sağlamaya çalıştıkları da 
anlaşılmaktadır.
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Çoğu şairlerimiz şiir olmayan konuya uyaklar ve sözcük yinelemeleri yüklerken, şiir dilinin 
kendine özgü yapısını öne çıkartmakla, bunu düzenliliklerle sağlayarak şiirin anlamını ve 
karakterini belirlemekteler. Bu bağlamda gündelik dilden sessel, sözcüksel, sözdizimsel, an-
lamsal her türlü sapma ile yineleme ve koşutluklarla şiir dilini öne çıkartan özellikleri kullan-
maya çalışmaktadır. Bunları da kullanırken çağdaş şiirde moda olsun diye değil, şiirin derin 
yapısında bir bağlılaşık bulma şartıyla yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Hakeza şairlerimizin birçoğunun kendi duygusallığını, vatanseverliğini, içtenliğini dile ge-
tirirken, şairlik geleneğimizin bayrağını sallayarak, eşsiz ve benzersiz kendine has bir dil ve 
üslupla, Türk klasik şairlerimizin sayfasına hakkıyla girmek için odaklandıkları görülmektedir. 
Bu yüzden bu şairlerin vazgeçilmez tutkusu, kavgası ve sevdası sırdaşıdır diye nitelendirile-
bilir. 

Çoğu şiirlerde hüznü, şiir okurunu etkilemek için değil, süreci yansıtan doğal bir öğe ola-
rak kullanan şairlerimiz eski zamanlarda, her şeyin daha iyi yaşandığı, varsayıldığı geçmişe 
özlem duydukları, çoğu dizelerinde bunu sürekli olarak okuyucuya fark ettirmektedirler. 
O şairler çoğu şiirlerinde kent dokusunda yaşanan ideolojik-politik karmaşanın ortasında 
benliğini yitirmiş bireyi aramaya çalışıyor. Genç şairlerimizin ilgilendiği konulardan biri de, 
güçlü bir tasvir gücüne sahip olan şiirlerinde sadece duygu ve düşünce birikimini değil, aynı 
zamanda belli bir misyonu kabul etmiş bunu üstlenen sorumluluk bilinciyle hareket etme-
leridir. 

Görüldüğü üzere sonuç olarak belli bir dönemin geçmesinden sonra toplumumuzda vuku 
bulan olaylar nedeniyle Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı muhtevasında şairlik geleneğimizi 
yaşatmaya çalışan bugünkü şairlerimizin son zamanlarda konu itibarıyla tavır değiştirmeleri 
(vatanseverlik, milli duygulu vb. konulu şiirler) Kosova Türk şiirinde Toplumcu Gerçekçi tavır 
edebiyatının (şairlik geleneğin) değerler üzerinde yükselmesi, şiirlerde halkın sorunlarının 
dile getirilmesi, ileriki dönem şiirimiz için yeni bir yöntem oluşturmanın yanısıra milli müca-
dele ufkunu da geliştimeye vesile olmaktadır. Lakin “Sanat, sanat için değil, toplum içindir” 
dendiğinde, şiir de bu yaklaşım içerisinde önemli bir işleve sahip olmakla coşturucudur ve 
yönlendiricidir.

Bugün şiir literatürünü karıştırdığımızda bu konudaki çoğu tartışmalara tanık olabiliyoruz. 
Çünkü artık şiirle devrim yapılamayacağını herkes bilmektedir. Şiire ve şaire ağır görevler 
yüklemek yanlıştır, dolayısıyla toplumsal olaylara duyarlı davranmak sadece şairlerin değil 
herkesin görevidir. Bu yüzden şair, bir aydın olarak ne zaman halkın yanında olacağını bilme-
li ve ona göre tavır göstermelidir. Çünkü onun tavrı da topluma bir bakış açısı kazandırması 
bakımından gereklidir. Bunu derken bugün Kosova’da çoğu milli sorunlarımız günümüzde 
dahi sıcaklığını koruyan ve halen tartışma konuları olmanın yanında, şiirin yaşamı yansıtma-
sı gerektiği görüşü, gerçekçiliğin temelini oluşturmuş, gerçekliği sorgulamak ve eleştirmek 
ise Toplumcu Gerçekçilik ile gündeme henüz tam olarak oturtulamamıştır diyebiliriz.
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Yeni Pazar’daki Osmanlı Kültürel 
Mirasının Kalıntıları

Šemsudin Plojović
Prof. Dr. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi Sırbistan

Çev. Enes Dağ

Yeni Pazar ve Sandzak Hakkında

Sandžak bölgesi Güneybatı Sırbistan‘ı, Karadağ‘ın kuzeyini ve Bosna-Hersek‘in güneydoğu 
bölümünü oluşturmakta ve Müslüman olan Bosnalıların büyük ölçüde yaşadığı sınır ötesi 
bir bölgeyi temsil etmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu›nun geri çekilmesinden sonra, Sandzak sakinleri kendi toprakların-
da kalarak vatanlarını terk etmeyi ve Osmanlı ordusuyla birlikte geri çekilmeyi reddettiler. 
Onlar kendi toprakları (dorsteps) üzerinde, birbirlerinden ve Osmanlı İmparatorluğu›ndan 
devlet sınırları ile ayrılmış olarak yaşadılar. Bütün bölgenin şu anda yaklaşık 300.000 nüfusu 
var. Bölgenin merkezi olan Yeni Pazar, 120.000 nüfuslu bir şehirdir.

Bu bölgede, Osmanlı dönemine ait birçok yapı korunmuş ve günümüzde bile birçok cami, 
güzelliği ile iftiharla ayakta durmaktadırlar.

İyi selefl erinin kıymetli halefl eri olan bu insanlar örnek olarak 1990’dan beri Yeni Pazar şehri-
nin topraklarında yirmiden fazla yeni cami inşa ettiler ve pek çok vakıf ile birlikte içerisinde 
İlk Okul (Kindergartens), Medrese, Üniversite, İslam fakültesi olan yeni vakıfl ar (da) kurmuş-
lardır.

Bir vakfın oluşumundaki değerlerin bağlayıcı geleneğine dayanarak, günümüzde vakıf sayı-
sı her geçen gün artmaktadır.

Sırbistan Yeni Pazar’daki Osmanlı Kültürel Mirasının Kalıntıları

Yeni Pazar ya da Jeni Pazar’ın kuruluşunda, -ki kurucuları arasında Snadzak Beg, İsa Beg/İs-
hakoviç anılırlar- ilk olarak düşünülebilen yapı, İsa Beyhamamı’nın köşe-taşı, İsa Beg Hanı ve 
Isa Beg Camiisi’dir. Bu yapılara ek olarak, Oryantal Çarşı’nın fizyonomisini oluşturan zanaat 
ve ticaret mağazaları da inşa edilmiştir. 

Yeni Pazar‘ın eski hali bir çok yönden otantiktir, ancak sadece korunan kalıntılar kalmıştır. Bu 
dönemdeki önemli yapıların pek çoğu, hamamlar, camiiler, kuleler, surlar ve Amiraginhan 
gibi kültürel ve tarihi yapılar iç içe yer alırlar. 
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Resim 1- Eski Yeni Pazar’ın Şehir Merkezi 

İsa Bey Ishakovic Hamamı

İslam dininin sahip olduğu yaşam tarzının bir parçası olarak, düzenli bir şekilde yıkanmanın 
yanısıra bütün vücudun yıkanması da gerekli olduğundan, Yeni Pazar’da Türk hakimiyeti sı-
rasında iki tane antik halk hamamı yaptırılmıştır. Bunlarda bir tanesi günümüze kadar gele-
bilmiştir. Bu eski ama şimdi kullanılmayan hamam, şehrin merkezinde Arap Camii’nin giriş 
kapısının tam karşısına (7 Temmuz Caddesinde) inşa edilmiştir. Yapılırken yoldan geçenlerin 
manzarası düşünülmüş ama daha sonra pek çok zanaat ve ticaret mağazası tarafından arka 
planda bırakılmıştır. Bu, aslında, Sandzak dönemi boyunca İslami mimarisinin en eski ve en 
güzide yapısıdır. Tipik olarak, bu eski yıkanma yeri, büyük bir duvarla uzunlamasına bir si-
metri boyunca konumlandırılan ikili bir fonksiyona ya da ikili temiz hamam bölümüne sa-
hiptir; böylece bir yarısı bağımsız ayrı bir girişten girecek şekilde (tasarlanan) hamam kadın 
ve erkeklere ayrı hizmet vermektedir.

Mimari olarak, boyutları 26 x 23 metreye ulaşan anıtsal bir yapıdır. Tüm yapı, çok sayıda 
odası ile on bir büyük kubbe ve onlardan daha küçük kubbelerden yükseltilmiş bir komp-
leks meydana getirmektedir. Kuzey giriş tarafında, hemen hemen birbirinin aynısı olan kare 
şeklinde ve geniş (10.5 x 10.5 m) iki gardırop ile tahtadan yapılan sandıklar elbiseler için 
yer almaktaydı. Bu odaya üç kubbenin kapsadığı alan olarak bilinen yerden girilir. Halvatler 
(Halvates) sadece banyo ziyaretçileri için hizmet verirler. Her birinde iki tane alçak yapıda ve 
iyi dekore edilmiş mermer çukurlar vardır, böylece iki kişi aynı halvatte (halvat) yüzebilirdi. 
Burcun üzerine inşa edilen iki musluktan, sıcak ve soğuk su dökülürdü. Su kaynatıcılarının 
ve şöminenin yerleştirildiği banyo alanı ile birlikte güneye bakan kısımdan biraz daha alçak 
yerde bir oda kurulmuştu.

Ne yazık ki, bu önemli binanın tarihi hakkında elimizde kesin veriler mevcut değildir. Evliya 
Çelebi 1660 yılında Novi Pazar‘dan geçerken, iki hamamın -Stari ve Novi- varlığından söz 
eder. Geçmişte İsa-beg Ishakovic‘in hamamının bulunduğu gerçek olmakla birlikte mevcut 
olarak elimizde yeni net bir bilginin olmadığı kesindir.
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Resim 2: bosnjaci.net sitesinden alınan Eski İsa Bey Hamamı 

Resim 3: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sırbistan‘daki İslam Topluluğu’nun Cumhurbaşkanı tara-
fından imzalanan İsa-Bey Hamamı’nın restorasyonuna ilişkin sözleşmenin imzalanması, 11 Ekim 2017. Yeni 

Pazar Pazar, Sırbistan
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Yeni Pazar SPA (Kaplıca) Vakfı – Eski Hamam

Kentin dört kilometre kuzeydoğusundaki Yeni Pazar‘ın hemen yakınında, Türkler tarafından 
da övülen, şifalı banyoya sahip bir “Novopazar Spa” bulunmaktadır.

Aktarıldığına göre, 16. yüzyıldaki hamam, Yeni Pazar‘ın en eski camilerinden birinin kurucu-
su olan Hacı Hürem tarafından belli bir süreliğine yaptırılmıştır. 1611 yılında, bu sıcak maden 
banyosu Fransız gezgin Lefevr tarafından ve 17. yüzyılın ortalarında da Türk coğrafyacı Hacı 
Kalfa tarafından sözü edilmiştir. Evliya Çelebi, bu „ilidzha“dan burada yaşayanlar tarafından 
en sevilen piknik yerlerinden biri olarak övgüyle bahsediyor ve Hafız Ahmed-Paşa tarafın-
dan buranın bilindiğine dikkat çekiyor.

Resim 4: Restorasyon öncesi Yeni Pazar SPA Vakfı

Resim 5: Yeni Pazar SPA Vakfı 2015’te Sırbistan İslam Topluluğu tarafından restore edildi. 
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Resim 6: Yeni Pazar eski SPA Vakfı, Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi çalışanlarının düzenlediği kaplıca 
bahçesi temizleme organizasyonu. 16.09.2015.

Yeni Pazar Kalesi

Yeni Pazar‘ın merkezinde, kuzeybatıdan Raska nehri havzasını kuşatan hafif bir tepede ve 
bugünkü Birinci Mayıs Caddesi’nin doğusuna doğru eski Türk kalesinin surları uzanmakta-
dır. 16 metrekare üzerinde ve hala korunan taş burçlara, kalıntısına rastlanan surlara ve yarı 
açık geniş siperlerle kaplanan dış yüzeyi – şu anda Kent Parkı’na dönüştürüldü- bir üçgen 
şeklinde kuzey kısma bakar. Bugün bu yerde, en önemli burç inşa edilmiş olup, kaleye oriji-
nal girişi ve yeraltı zindanını gizleyen çok karmaşık bir üs inşa edişmiştir.

Yaklaşık beş metrelik bir yüksekliğe sahip duvarları yarım daire biçiminde bir kordon çelengi 
ile çevrelenmiş olup bazı taştan kareler, limanların ve şimşeklerin, kuşların, yılanların, aslan-
ların ve dekoratif güllerin plastikten oyulmuş temsilleri ile dekore edilmiştir. 

Genellikle 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar diğer Türk kalelerinde (fortifications) kullanılan 
bu motifl er, aynı zamanda yapının korunmasına dair sembolik bir önemi haizdir. Yeni Pazar 
kalesinin kuzeydoğu surlarının bir bölümü, 1750 yılında işaretlenmiş bir mermer levhayla, 
daha sonra bir vesilesiyle inşa edilmiştir. 

Camiiler

Bir çok Eski Yeni Pazar camilerinin arasında, antika ve sade güzelliği ile Altun-Alem Camisi 
özellikle dikkat çekmektedir. Bu camii, Mirtovica ve Üsküp‘e kadar uzanan imparatorluk yolu 
olarak kullanılan yerde, eski şehirin (čaršija) bitiminde, bugünkü 1 Mayıs Caddesinin sonun-
da inşa edilmiştir. Camii büyük bir yapı niteliğinde değildir; (uzunluğu) 16 metreden biraz 
daha az ve sadece 10 metre genişliğindedir. İlginç bir mozaiğe ve özellikle ince bir minareye 
sahip geniş bir kubbesi vardır. Neredeyse düzenli bir küp şeklindeki merkezi alanı, 9 m ge-
nişliğindeki düşük bir küp ile kaplıdır.
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Resim 7: Yeni Pazar Atun-Alem Camiisi

Bugünkü Kragujevac Caddesi‘ndeki Bor-camiinin, sundurmadan ana girişe uzanan girişinde 
bulunan yazıtın 1561 yılında Hacı Hürem tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Ancak burada 
yaşayan bir kiracının Yeni Pazar yakınlarındaki Banja’da sıcak bir kaplıca kiraladığından ve 
onun ölümünden sonra da bu kaplıcanın camii ile birlikte yakıldığından söz eden bir mek-
tup dışında, bu yapının kurucusu hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. 

1660 yılının sonunda, Türk seyyah Evliya Çelebi, Hacı Hürrem Camiisinin bu şehirdeki en 
ünlü camii olmasından bahsetmektedir. O nedenle, camiinin o zaman güzel bir görünüme 
sahip olduğunu varsayabiliriz. 

Resim 8: Hacı Hürem Bor Camii
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Sanyak‘ta hala güzelliği ile manzarayı süsleyen birçok Osmanlı camiisi bulunmaktadır. Sözü 
edilen iki camiinin yanısıra, Ahmed-bey Silahdar Camii ya da Leylek Camii de bulunmakta-
dır. Kökenini 15. yüzyıla dayandığı düşünülmektedir. Sandyak‘ta, hizmet vermeye devam 
eden en eski camii olduğuna dair güçlü bir inanç vardır. Camiinin inşaatı Ahmed-beg Silah-
dar tarafından finanse edildi. Leylek Camii Pazarukovac yerleşkesinde, Yeni Pazar›ın iç şehir 
merkezinde yer almaktadır. Cami, minareye yuvalar yapan kuşlardan (leyleklerden) adını 
almıştır.

 
Resim 9: https://www.trekearth.com sitesinden alınan Yeni Pazar Leylek Camii

Korunan bu en eski Yeni Pazar Camii’sinin halk içerisinde bir (öyküsü) vardır; Bosna’nın fethi 
sırasında en ünlü Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in burada namaz kıldığına 
inanılmaktadır. 

Osmanlı Döneminden Kalma Yazılı Miras

Osmanlı (yazılı) mirasının önemli bir kısmı, yıllar boyunca İslam toplumunun yönetimini 
elinde bulunduranlar tarafından eski belgelerle ve kitaplarla elde tutulmuştur. 
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Resim 10,11- Osmanlı Döneminden kalma yazılı miras Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi’nde 

saklanmaktadır.

Bu kitaplar, sayıları ve ehemmiyetleri itibariyle, Osmanlı İmparatorluğu›nun tarihi için her-
hangi bir özel önem taşımayabilir, fakat öte yandan Sanyak topraklarında yaşayan insanlar 
için çok önem arz etmektedirler. Bu miras, İslam‘a olan bağlılıklarının, okuryazarlıklarının, 
kültür ve bilimdeki başarılarının bir kanıtıdır. Bu materyaller Uluslararası Yeni Pazar Üniversi-
tesi Kütüphanesi’nde tutulmaktadırlar.

Eser Adı Yazar Yıl (Hidzra)
Fevâ’idu’l-Fetâvâ eş-Şeyh Muhammed Musa Efendizâde 1094h.

(85) Mecma’u’l-Enhur fî Şrhi 
Multeka’l-Ebhur

Abdurrahman b. Şeyh 
Muhammed b. Süleyman-

Şeyhzâde
1070 h.

Risâle-i Birgivî Muhammed b. Pir Ali 1094 h.
Kitab-ı Üstüvanî Üstüvani Mehmet Efendi 1106 h.

Lügatu Ni’metullah
Müstensih: Abdurrahman b. 

Ahmed
1064 h.

Saatn’ame
Hibetullah bi İbrahim 

(müstensih: Muhammed Dâî)
1137 h.

Kitâbu’l-İşârât fî İlmi’l-’İbârât Muhammed b. Sîrîn 1151 h.
El-Mukaddemetü’l-

Gazneviyye
Müstensih: Mustafa b. Beşir 1055 h.

Tablo 1: Seçilmiş (bazı) Kitapların Listesi
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Kitap kataloğu oluştururken birlikte çalıştığım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nden Doç. Dr. 
Osman Keskiner, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi‘nden Doç. Dr. Hakan Yalap ve Doç. 
Dr. Hüseyin Gönel‘e bu vesileyle teşekkür ediyorum. 

En eskisi 1586 yılına ait olmak üzere, kitapların listesi 128 el yazmasından oluşmaktadır.

Basılı eski kitaplar yaklaşık 2000 başlık listesinden oluşmaktadır. 

Önemle belirtmeliyim ki, yazılar Eski Osmanlı, Farsça, Arapça ve Boşnak dillerinde yazılmıştır. 

Özel bir öneme sahip olan kitaplar, Boşnak dilinde Arap alfabesiyle yazılan kitaplardır. Bu 
harfl er, II. Dünya Savaşı sonunda yasaklanmıştır. 

Sonuç

Novi Pazar yaklaşık 120 000 nüfusu olan bir şehirdir. Bu şehri, 1461 yılında İshakoğlu İsa 
Bey kurmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar bu şehir, İslam ve vakıf geleneğini korumak-
tadır. Zaman içinde bu şehirde, Osmanlı Devleti için önemli sayılan çok sayıda bilim adamı, 
edebiyatçı, asker ve siyasetçi yetişmiştir. Diğer taraftan Osmanlı döneminde inşa edilen çok 
sayıda bina hala kullanılmakta, Sancak ve Novi Pazar Boşnaklarının kültürel vaziyeti ise bu 
dönemden kalan yazılı belgelere dayanmaktadır. Osmanlı kültür mirasının etkileri hakkında 
o dönemden kalan ve bugün en güzel bir şekilde camiler ve hamamlar şahitlik yapmaktadır. 
Camiler, hamamlar, öarşı ve medrese yapıları kadar el yazması eserler de günümüze kazan-
dırılmak için araştırmayı beklemektedir.
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Giriş

İslam medeniyeti, kurmuş olduğu şehirler ile “var ve görünür” olmuştur. Bu medeniyeti 
oluşturan unsurların teşekkülüne, çeşitlenmesine ve gelişmesine İslam şehirleri kaynaklık 
etmiştir. İslam şehirleri ayrıca kendisini diri tutucu ve kendisine bağlı bireylerin birlikte ya-
şamalarına zemin hazırlayıcı bir sosyal bünyeyi de inşa etmektedir. Söz konusu sosyal bün-
yeye dostluk imkanları geliştirilmesi suretiyle ortak yaşam ufku belirlenmiş; ortak iyi tasav-
vuruyla fertler farklı inançtan olsalar da birlikte yaşamanın en ideal şeklini göstermişlerdir. 
(Kala, 2015:163-164) İslâm şehri, Hz. Adem’in Kâbe’yi inşâsı ve Mekke şehrinin oluşmasıyla 
başlamış, Hz. İbrahim’in Kâbe’yi yeniden inşâsıyla devam etmiş ve Hz. Peygamber’in (sav) 
Medine’yi İslâm devletinin başşehri olarak kurması ve Mekke’yi putlardan temizlemesiyle 
tekâmül etmiştir. Binlerce yıllık semâvî tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkan İslâm şehrinin 
prototipi’ni teşkil eden Medine’nin kuruluşundan sonra dünya’nın muhtelif yerlerinde, bu 
prototip çerçevesinde olmak kaydıyla ve yerel kültürlerden etkilenilerek birçok İslâm şehri 
kurulmuştur. Sil baştan kurulan şehirler olduğu gibi farklı din ve kültürlerin hâkim olduğu 
yerlerde İslâm şehri hüviyetinin kazandırıldığı birçok şehir olmuştur.

Hz. Ömer devrinde askerî hassasiyetler gözetilerek kurulan ve daha sonra Emeviler tarafın-
dan İslam şehri olarak inşâ edilen Kûfe, Basra ve Fustat şehirleri, Medine’den sonra kurul-
muştur. Bu şehirlerin merkezini Medine’de olduğu gibi “cami” oluşturmuştur. Cami etrafında 
çarşı, pazar, valilik konağı, kabristan, esnaf ve zanaatkar dükkanları, eğitim kurumları gibi ya-
pılar inşa edilmiştir. Zamanla şehrin ihtiyaçlarına binaen yeni kurumlar ve yapılar da eklen-
miştir. 766 yılında inşası tamamlanan Bağdat şehri, Medine ile başlayan şehirleşme sürecinin 
zirvesini oluşturmuştur (Küçükbaş 2010:443). Bundan sonra şehirleşme süreci Selçuklular ve 
Osmanlıların önderliğinde devam etmiştir. 

Îlâhi kelimetullâh uğruna fethedilen şehirlerin, ibâdullâh’ın terfî’-i ahvâli için bir İslam şehri 
hüviyeti kazanması gerekirdi. Bu amaç doğrultusunda, şehirlerin merkezini teşkil eden yer-
lerde bulunan kiliseler camiye dönüştürülmüş veya ulu camiler inşa edilmiştir. Anadolu ve 
Rumeli’de büyük küçük bütün şehirlerde bu uygulama müşahade edilmektedir.
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Osmanlılar’da sancak, kaza ve nahiyelerin merkezleri şehir, kasaba ya da nefs olarak isimlen-
dirilirdi. Ancak bir yerleşim yerinin şehir olup olmadığına dair kesin bir ayrım bulunmamak-
tadır (Küçükbaş 2010:446). Bunun nedeni olarak Osmanlıların hâkim oldukları bölgelerde 
birbirine benzer şehirler inşa ettiğini söylemek doğru olacaktır. Bu nedenle merkezlerin 
birbirinden ayırt edilebilmesinin tek ve önemli kıstası nüfus olmuştur. Kurumlar ve yapılar 
açısından bütün merkezlerin birbirine benzediğini söylemek mümkündür. Merkezde cami-
nin bulunduğu; etrafında pazar, medrese, mekteb, tekke-zaviye, imarethane, han, hamam 
kabristan ve evlerin sarmal oluşturduğu irili ufaklı yerleşim yerleri Osmanlı coğrafyasına ser-
pilmiştir.

1360’lı yılların başında fethedilen Edirne, Bursa’dan sonra Osmanlı Devleti’nin başkentliğini 
yapmıştır. Bu şehrin bir Türk-İslam şehri hüviyeti kazanması Padişah ve üst düzey devlet yö-
neticilerinin inisiyatifi ve Müslüman toplumun kurmuş oldukları irili ufaklı vakıfl ar ile müm-
kün olmuştur. II. Bayezid tarafından yaptırılan külliye Edirne’nin çehresini değiştirmiştir. Bu 
külliye içerisinde cami, tıp medresesi, hamam, darüşşifa, imaret vb. birçok bölümden oluş-
maktadır. Selimiye Camii’nin inşâsı ile birlikte Edirne, klasik Osmanlı dönemi şehir tipinin en 
güzel örneklerinden biri olmuştur.

Bir başka örnek, 1361 yılında fethedilen Filibe’de şehirleşme faaliyetleri fethin hemen aka-
binde ordu komutanı Lala Şahin Paşa tarafından başlatılmış ve kendisi Meriç Nehri üzeri-
ne köprü inşa ettirmiştir. I. Murad Hüdavendigar’ın Filibe’nin merkezinde inşa ettirmiş ol-
duğu Muradiye-Cumaya Camii şehrin mabed merkezli bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. 
Filibe’nin tamamen bir Türk-İslam şehri halini alması Rumeli Beylerbeyi Şehabeddin Paşa 
tarafından 15. yüzyılın ortalarında geniş çaplı bir vakıf kurulmasıyla olmuştur. Şehabeddin 
Paşa, Filibe’de, cami, imarethane, hamam, medrese gibi yapıların inşa edilmesini sağlayarak 
şehrin kuruluşunda öncü olmuştur (Boykov, 2012).

Yukarıda verilen iki örnek Osmanlı Rumelisinde uygulamış olduğu şehirleşme faaliyetlerinin 
içeriğini ortaya koymaya yönelik olmuştur. Bu iki şehirden ilki imparatorluğa başkentlik yap-
mış ikincisi ise onun Avrupa’ya açılan kapısı olmuştur. Bu çalışmanın maksadı da bu noktada 
açığa çıkmaktadır. Osmanlılar döneminde kurulan vakıfl arın kuruluş senetleri olan vakfiye-
lerden hareketle, Osmanlı şehirlerinin oluşumu ve gelişimi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Balkan Şehirlerinin Gelişmesinde Vakıfl arın Rolü

Osmanlı dönemi Balkanlarda şehirleşme hamleleri birbirine benzer ve birbirini teşvik edici 
nitelikte olmuştur. Yukarıda da bahsedildiği üzere Osmanlılar Balkanlarda kalıcı olmak ve bu 
bölgeyi bayındır hale getirmek amacını, var olma mücadelesiyle eş tutmuştur denilebilir. 
Bu doğrultuda bu bölgelerde vakıfl ar vesilesiyle teessüs ettirilen eserler bölgenin istikrar ve 
refaha kavuşmasında başat bir rol üstlenmiştir. En önemlisi de bu faaliyetlerin sadece büyük 
şehir merkezlerinde değil sancak, kaza, nahiye, mahalle ve köy gibi makrodan mikroya bü-
tün yaşam alanlarında icra edilmesi olmuştur.

Sancaktan köye bütün yerleşim birimlerinde şehirleşme faaliyetlerinin birbirine benzer 
şekilde yürütüldüğü aşikardır. Bunlar arasındaki tek fark demografik açıdandır. Nüfus açı-
sından farklılık gösteren yerlerin hizmet alımı, nüfus ile orantılı olmuştur. Osmanlı yönetim 
mekanizması bir şehrin sosyo-ekonomik potansiyelini analiz ettikten sonra şehrin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda şehirleşme faaliyetlerine girişirdi. Bu noktada nüfus çok önemli gösterge 
teşkil etmekteydi. Eğer şehir Darulcihad’a yakın konumda ise mutlaka o şehir, Müslüman 
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nüfusun o bölgeye göç ettirilmesi suretiyle İslamlaştırılırdı. Örneğin, fethi 1360’lara denk 
gelen Filibe’ye özellikle Canik bölgesinden Türkmenlerin göç ettirildiği bilinmektedir. Os-
manlıların Avrupa’ya açılan kapısı konumunda olan bu şehrin İslamlaşması gelecek fetihle-
rin akıbeti açısından önem arz etmiştir.

1455 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen Prizren’de, en büyük kilise konu-
mundaki Kral Milutin Kilisesi fethin hemen akabinde Cami-i Atik ismiyle camiye tebdil edil-
miştir. Bu uygulama her yeni fetihte sembolik olarak uygulanagelmiştir. 1537 yılında Kukli 
Bey tarafından kurulan vakıf aracılığıyla şehre sosyal ve ekonomik bir canlılık kazandırılmış-
tır. Kukli Bey günümüzde hala ayakta olan kubbeli bir cami, değirmenler ve kervansaray 
yaptırmıştır. Bu vâkıfın en önemli katkısı ise Prizren’i Leş ve İşkodra limanlarına bağlayan dağ 
yolu üzerinde 17 adet kervansaray inşa ettirmiş olmasıdır. Bu ticaret yolu, Prizren’in ekono-
mik açıdan can damarını oluşturmuştur. Şehir, günümüzde Osmanlı eserlerinin en yoğun 
olduğu Balkan şehirlerinden biridir. Prizren, Osmanlı döneminde “sancak” konumu daimi 
surette muhafaza etmiştir. Bu minvalde büyük şehir statüsünde bulunan Prizren’in şehirleş-
mesinde ve sosyal ekonomik kapasitesinin arttırılmasında vakıfl arın etkisi müşahade edil-
miş oldu.

1905 tarihli Ahmed Efendi ibn Hamir ibn Bilal tarafından Prizren’a bağlı Kalkandelen Kaza-
sı’nda kurulan vakıf, Bâlâ Çarşısı Mahallesi’nde bulunan medresenin müderrisi maaşlarının 
ödenmesi için 500 guruş vakfetmiştir.

26 Kasım 1862 tarihinde Hüseyin Ağa tarafından kurulan vakıf, Gümülcine Kazası’nın Darı-
dere Nahiyesi’nin Uzundere Köyü’ne bağlı Yukarı Mahalle’de bulunan Pazaryeri Medresesi 
için 3.460 kuruş tahsis etmiştir. Vakfiyeye göre, bahsi geçen miktar işletilmesi ile hasıl olacak 
gelirden senelik 100 kuruş medresenin onarımına, 20 kuruş aydınlatılmasına, 5 kuruş med-
resenin su giderine, müderrisin maaşına sarf edilmek üzere vakfedilmiştir. 

Bu seferki örneğimiz, yine Prizren’e bağlı Haslar Kazası’nın Opula Nahiyesi’nin Zinova Ka-
sabası’nda 1538 tarihli Mehmed Bey bin Hayreddin Bey Vakfı. Vâkıf daha önce inşa etmiş 
olduğu mescide minber vaz ettirerek, mekânı Cuma namazı kılınabilir bir cami haline dö-
nüştürmek istemiştir. Bu girişim Zinova Kasabası’nın nüfusunun arttığına ve merkezinin 
büyüdüğüne işaret eder. Bu da bir nevi şehirleşme göstergesidir. Vâkıf, 117 dükkân, birçok 
kervansaray, değirmen, kiler, arsa, bahçe, su arkı, hamam ve bostanları ile birlikte 50.000 
akçesini vakfetmiştir. Bunlardan hasıl olan gelirin bir bölümü, Zinova Kasabası’nda inşa edi-
len caminin imam, hatip, müezzin maaşları ve masrafl arı için vakfedilmiştir. Ayrıca Prizren 
merkezinde bulunan cami için de bir miktar tahsis edilmiştir. Vâkıf Mehmed Bey’in vakfetmiş 
olduğu gayrimenkuller içerisinde bulunan, hamam, değirmen, kervansaray gibi yapılar da 
bir bölgeye şehir hüviyeti kazandıracak yapılardır.

Osmanlı şehirleri’nin asli unsurlarından biri de tekkelerdir. Bir yerde tekke olması o yerin 
Osmanlı şehri hüviyeti kazandığına işarettir. Tekirdağ’ın Malkara Kazası’nda Kadirî Şeyhlerin-
den Hüseyin Efendi’nin 5.000 kuruşluk vakfı, Rabia Hatun Mahallesi’ndeki Kadirî Tekkesi’nin 
masrafl arı için vakfetmiştir. Bu vakıf 14 Ağustos 1874 tarihinde kurulmuştur.

Haziran 1746’da Eski Tersane Emini ve Cizye Muhasebesici Hacı Murtaza Efendi’nin İstan-
bul’un muhtelif yerlerinde bulunan gayrimenkullerini ve 10.000 kuruşunu, günümüzde Bul-
garistan sınırları içerisinde bulunan Silistre’nin Baylar Köyü’nde kendi inşa ettirdiği cami ve 
mektebin giderleri için vakfetmiştir. Bu örnekte ise köylerde mekteplerin inşa edildiği ve 
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talebelerin talimi için hazır tutulduğu görülmektedir.

23 Nisan 1858 tarihli Rüveyde Hanım tarafından Vidin’in Çenger Mahallesi’nde kurulan vakıf, 
mahallede iki hamam ve bir değirmen inşa ettirmiştir. Vâkıfe, bu gayrımenkullerden hasıl 
olan gelirin ise Medine’de Ravza-i Mutahhara’da hizmet edenler için tahsis edilmesini iste-
miştir. Bu vakfiye örneğinde, mezkûr mahallede değirmen ve hamam hizmetinin verildiği 
görülmektedir. 

21 Şubat 1826 tarihinde Rufaiyye Şeyhi Mustafa Kabuli Efendi’nin Edirne’de kurmuş olduğu 
vakıf vesilesiyle gayrımenkullerini ve 9.000 kuruşunu vakfetmiştir. Vâkıf, hasıl olacak gelirin 
bir kısmını kendi inşa ettirmiş olduğu zaviyenin masrafl arı için tahsis etmiştir.

21 Şubat 1904 tarihinde Tekirdağ’a bağlı Banarlı Köyü’nde kurulan vakıf, 24 kişiden oluşan 
köy ahalisi tarafından müştereken gerçekleşmiştir. Bu vakfın özelliği, diğer örneklerdeki fer-
di girişime karşılık bu vakfın müşterek olarak hareket etmesidir. Kişi başı 125 kuruş düşecek 
şekilde toplamda 3.000 kuruşluk bir birikim oluşturan köy ahalisi, bu miktar ile akar getire-
cek bir gayrimenkul satın alınmasını istemiştir. Ayrıca vakfın geliri ile köydeki camide hatib 
olan kişinin maaşı ödenmiştir.

Bu bölümde verilen örnekler doğrultusunda Osmanlı’da şehirleşmenin önemsendiği ve be-
lirli unsurların bir araya gelmesi ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Os-
manlı döneminde kademeli ve bilinçli bir şehirleşme yöntemi tercih edildiği görülmektedir.

Sonuç

Balkanlar, 500 yıl boyunca Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Bu uzun süre boyunca bu 
bölgeye yapılan yatırımlar bölgenin gelişiminde, istikrarında ve devlete bağlılığında etkili 
olmuştur. Osmanlıların Balkanlar’da uygulamış olduğu politikalar bütününe, istimâlet ismi 
verilmiştir. (İnalcık, 2012) Bu kavramın altı en etkili şekilde vakıf müessesesi vesilesi ile dol-
durulmuştur. Fethedilen bölgelerin devlete olan bağlılığının en önemli teminatı, devletin 
bu bölgelerde kalıcı ve görünür olması olmuştur. Devlet bunu, bu bölgelerde eserler inşa 
ederek ve bölgeyi refaha kavuşturarak sağlamıştır.

İslam şehri prototipi’nin müşahhas halini vakfiyelerdeki görmek mümkündür. Büyükten kü-
çüğe her bir yerleşim biriminde –sancak, kaza, nahiye, kasaba, köy- İslam şehrini oluşturan 
temel unsurların bir arada bulunduğunu ve bu uğurda padişahtan halka topyekûn bir vakıf 
kurma ve dolayısıyla da şehirleşme faaliyetinin icra edildiği görülmektedir. Bu şehirleşme 
faaliyetleri doğal olarak bölgenin ihtiyacına binaen gerçekleştirilmiştir. Nüfusu fazla olan 
bölgeye yapılan cami, hamam, medrese gibi yapılar ile küçük olan yerlere yapılanlar farklılık 
göstermiştir. Ticaret yolu üzerinde bulunan bir şehre yapılan han-kervansaray sayısı diğer 
şehirlere göre fazla olmuştur.

Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere Osmanlı’da bütün yerleşim birimlerinde yönetim 
mekanizmasından reâyâya kadar bütün kesimden insanlar vakıf müessesesi vasıtasıyla şe-
hirlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunmaya çalışmışlardır. Özellikle para va-
kıfl arı sayesinde en küçük ekonomik değer dahi piyasaya sürülmüş ve değerlendirilmiştir. 
Böylece üst, orta ve alt düzey gelirine sahip birçok insan, hayr ve hasenatta bulunmayı fırsat 
bilerek kendi bağlı bulundukları yerleşim yerlerine katkıda bulunmuşlardır.

Ayrıca, memleketlerinden ayrılıp farklı yerlerde yaşamak durumunda olan vezirler, paşalar, 
askerler, kadılar ve bunun gibi insanlar memleketlerinin gelişmesi için bulundukları yerlerde 
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vakıfl ar kurmuşlardır. Tüm bu vakıf faaliyetlerinin doku-fıtrat-ihtiyaç ilişkisi ve devlet-reaya 
uyumu gözetilerek yapılması Osmanlı şehirlerinin yüzyıllarca sosyo-ekonomik açıdan canlı 
kalabilmesini ve günümüze ulaşabilmesini sağlamıştır. Ancak, milliyetçiliğin ortaya çıkarmış 
olduğu hastalıklı tarih anlayışı ve modernizmin getirmiş olduğu haz odaklı genişleme ve 
büyüme şehirlerin yıkımına ve ruhsuzlaşmasına yol açmıştır.
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Vilayet Salnameleri ve Osmanlı 
Medeniyeti ve Müesseseleri İçin Önemi

Mehmet Akif Fidan
Yrd. Doç. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İTB Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş

Osmanlı Devleti taşra idaresi 1864 yılına kadar Beylerbeylik yani eyalet sistemi ile yönetili-
yordu. Osmanlı Devleti, yeni bir yönetim sisteminin daha faydalı olacağı kanaatiyle, vilayet 
sitemi ile yönetim şekline geçmiştir. Bir yönüyle günümüzde bazı devletlerde uygulanan 
eyalet sistemi olarak da görebileceğimiz bu sistem, 8 Ekim 1864 yılında Sultan Abdülaziz 
(1861-1876) tarafından kabul edilen ve yürürlüğe konulan “Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi”1 
ile uygulamaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti Vilayetlere (yöneticisi vali), sancak (yöneticisi 
mutasarrıf ), kaza ve köylere ayrılmıştır. Yıllara göre sayısı değişmekle birlikte örnek olarak 
1900 yılındaki kayıtlara bakıldığında Osmanlı Devleti’nde, 30 vilayet ve “Eyalât-i Mümtaze” 
adıyla muhtariyet verilen 5 özerk bölge olduğu görülmektedir.2

Osmanlı kültürü, medeniyeti ve devlet teşkilatları hakkında çok önemli bilgiler veren, an-
cak kaynak olarak yeterince ilgi görmediğini düşündüğümüz salnameleri ve özelde şehir 
tarihçiliği açısından oldukça kıymetli bilgileri barındıran vilayet salnameleri incelenecektir. 
Ardından vilayet salnamelerinin içeriği ile vilayet salnamelerinin Osmanlı Medeniyeti ve 
Müesseseleri açısından önemi bu araştırmanın konusu yapılmıştır.

Salname Nedir?

Kelime köken olarak Farsça sal (yıl) ile name (yazılı şey, mektup) kelimelerinden meydana 
gelmiş olup bu eserlere Nev-sâl de denilmiştir.3

Salname bir senelik olayları ya da teşkilatlardaki değişimi göstermek üzere tertip olunan 
eserlerdir. Salname yıllık, albüm, almanak gibi anlamlara gelmektedir. Osmanlı kültüründe 
Devlet yıllığı anlamında kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde resmi ve özel kurumlar tarafın-
dan yayımlanan yıllıklara Salname denilmiştir. İlk zamanlar sadece Devlet salnamesi çıkarıl-
mışken sonradan giderek artan bir ilgiye mazhar olmuş, çeşitlenme sürecine girmiştir. Hatta 
nezaretlere, askeriyeye ve çeşitli vilayetlere ait salnamelerin çıkarıldığı, özel salnamelerin 
yayımlandığı dönemler olmuştur.

1 Takvim-i Vekâyi, 7 Cemaziye’l Ahire 1281, Sayı 773, İstanbul, s. 2-5.

2  1318 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 56. sene, Osman Bey Matbaası, İstanbul 1316 R, s. 718-719.

3 Salname tanımına örnek olarak bkz. “Salname, Senede bir kere malumat-ı resmiyye ve fenniyeyi havi, resmi gayri resmi 
olarak neşrolunan takvimli kitab.” Mehmed Salâhi Bey, “Sâl” Maddesi, Kamus-i Osmani, I-IV, Mahmud Bey Matbaası, İs-
tanbul 1322, IV, 10. Pakalın, Mehmet Zeki, “Sal” Maddesi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul 1972, III, 100; Pakalın, Mehmet Zeki, “Salname” Maddesi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
III, 106.
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Osmanlı Salnameleri ve Çeşitleri

Osmanlı Devleti her yıl 1 Muharrem hicri takvim yılı başlangıcını esas alarak çıkardığı4 sal-
namelerin çıkarılmasını önemsemiş, teşvik etmiştir.5 Hatta doğru bilgilerle6 son ve güncel 
bilgilerle çıkmasına çabalanmıştır.7 Ayrıca zamanında hazırlanması için de çeşitli talimatlar 
verdiği arşiv kayıtlarından okunabilmektedir.8 Salnameler sadece içeriden değil dış ülkeler-
den talep gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim içeriğinin zenginliği nedeniyle ya da Osmanlı 
Devleti hakkında geniş malumat sahibi olmak için olsa gerek, Osmanlı Devleti’nin çıkardığı 
salnameler dışardan Newyork Public Library tarafından da talep edilir hale gelmiştir.9

Salnamelerin genel özelliği içeriğinde ait olduğu yıla ait, devletin veya sivil toplumun detaylı 
çeşitli bilgilerini toplu bir şekilde sunmasıdır. Salnameler bütün devlet teşkilatını, nezaretle-
ri, daireleri, komisyonları buralarda görevli erkanı, memurları ilk nüshadan itibaren sunmuş-
tur. Genel olarak salnameler Hz. Adem’den başlatılan ve yaşanan döneme kadar getirilen 
önemli görülen tarihi olayların kronolojik aktarımı ile başlar. Girişte tüm Osmanlı sultanlarını 
kısaca biyografisi de verilir. Bu açıdan Osmanlı Hanedanına ait bilgilerden,10 Osmanlı Devle-
ti’nde yayımlanan gazetelere kadar, Yabancı devletler hakkında malumattan, Dersaadet’te 
bulunan yabancı sefirler ile maiyetlerindeki memurların isimleri ve hamil oldukları nişanla-
rına kadar,11 kullanılan paralardan hisse senetlerine kadar, yemek kültüründen sağlıkla ilgili 
malumata kadar, ulaşımdan iletişime (yol, posta, telgraf vb. ) kadar, biyografik bilgilerden 
şehir hakkında malumata kadar dönemin çeşitli, güncel bilgilerini görmek mümkündür.

İlk çıkan salname Devlet salnamesi olsa da sonradan hüsnü kabul görmesi ile hem içeriği 
zenginleşmiş hem çeşitlenmiş hem de özel salnamelerle oldukça fazla bir yüküne ulaşmıştır. 
Resmi ve özel salnamelerin önemli görülebilecek örnekleri şöyledir; 

Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Salnâme-i Askeri, Salnâme-i Bahrî, Salnâme-i Neza-
ret-i Maarif-i Umumiyye, Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi, İlmiye Salnamesi, Salna-

4 Bkz. BOA, İ. MSM., 7- 128, H. 09-01-1263; BOA, A. MKT. NZD, 43- 24, H. 25-11-1267.

5 Salname-i Umumi ile vilayet salnamelerinden birer nüshasının İstatistik Encümenliği’ne gönderilmesi talimatı gibi 
örnekler bulmak mümkündür. Bkz. BOA, DH. MKT., 1940- 15, H. 14-09-1309. Başka bir örnek Vilayet vilayet gazete ve 
salnamelerin alımının memurların ihtiyarına bırakıldığından, bin kuruş ve üzeri maaş alanlardan salname esmanı kesil-
mesinin zorunlu olduğuna işaret eden talimatnameler vardır. Bkz. BOA, DH. MKT.,  416- 53, H. 30-02-1313; BOA, DH. MKT., 
474-13, H. 29-12-1319; BOA, DH. MKT., 324- 78, H. 07-10-1312.

6 “Salnameler Sicill-i Ahval Müdüriyeti’nin direktifl eri doğrultusunda basıldığından, hataların Matbaa-i Amirece kabul 
edilmeyeceği ve bundan sonra matbuat usulüne göre muamele edilmesiyle tashihi ve tebdili gereken salname forma-
larına ait kâğıt ve tab’ masrafl arının müdüriyetden tazmini …” Bkz. BOA, MF. MKT., 170- 82, H. 14-12-1310. Bu konuda 
başka bir örnek için bkz. BOA, MF. MKT., 68- 85, H. 14-10-1298. Gönderilen Salnamenin tashih için geri gönderilmesine 
ilişkin yazışma için ayrıca bkz. BOA, MF. MKT., 535- 22, H. 17-07-1318; BOA, MF. MKT., 768-38, H. 26-12-1321.

7 Osmanlı arşivlerinde İradeler Hususi evrakına ait bir yazışmada salnamelerin güncel olmasına dikkat edilmesi talimatı 
vardır. “Üç yüz yirmi yedi sene-i Hicriyesi’ne mahsus Salname-i umumiyenin tertib ve tanzimine mübaşeret olunduğun-
dan tebeddülat-ı ahireye göre tashih ettirilmesi ...”. BOA, İ. HUS., 172-13, H. 19-12-1320.

8 “Salname-i umuminin zamanında çıkarılması için tab ve neşrinin verildiği Sicill-i Ahval Müdürü Hamdi Bey’e ihtaratta 
bulunulması …”. Bkz. BOA, BEO., 14- 990, H. 05-11-1309. Başka örnekler için bkz. BOA, DH. MKT., 1362- 119, H. 03-12-
1303; BOA, DH. MKT., 1443- 115, H. 15-12-1304.

9 BOA, DH. MUİ., 18-22, H. 28-10-1327. Osmanlı arşivlerinde Dahiliye evrakına kayıtlı belge içeriğinde; Newyork Public 
Library’nin Hüdâvendigâr hâricindeki Vilâyât-ı Osmâniye’de münteşir son resmi salnâmelerden birer nüsha satın talebi 
yer almaktadır.

10 BOA, BEO., 3486- 261384, H. 14-01-1327; BOA, BEO., 3839- 287918, H. 27-12-1328; 1287 Cezair-i Bahr-i Sefid Salnâmesi, 
Def’a 1, Cezair-i Bahr-i Sefid Matbaası, Kale-i Sultaniye 1870, s. 15-17.

11 BOA, HR. TH., 191- 22, M. 30-03-1897.
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me-i Tıbbi,12 Karagöz Salnamesi, Musavver Salnâme-i Fenni, Musavver Sâlnâme-i Servet-i 
Fünûn, Ordu Salnamesi, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyet Salnamesi, Rasadhane-i Amirenin 
Salnamesi, Resimli Gazete Salnâmesi, Resimli İktisad Salnâmesi, Rüsûmat Salnâmesi, Salna-
me-i Ebüzziya, Salnâme-i Gayret, Salname-i Hadika, Salnâme-i Nezaret-i Umur-ı Hariciyye, 
Sıhhat ve Muavenet-i İctimaiyye Vekaleti Heybeliada Sanatoryumu Salnâmesi, Zümrüd-ü 
Anka Salnâmesi, Diken ve İnci Salnamesi gibi değişik konu ve içeriklerde, kültürden sanata 
neredeyse magazin sayılabilecek salname örnekleri de görülmüştür.13 Osmanlı Devletinde 
zaman zaman yabancıların yazdığı Salnameler yayım imkânı bulmuştur. Fransızca Annuer 
Oriental diğer adı ile “Salname-i Şarki” adlı salnamenin birkaç kez basılması iyi bir örnektir.14 
Bunun dışında azınluılara ait Bulgarca, Rumca veya Ermenice gibi çeşitli dillerde de Salna-
meler maarif nezaretinden ruhsat almış, basılmıştır.15

İlk Resmi Salname

1263/1847 tarihli ilk salname Devlet Salnamesi yani “Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osma-
niyye”dir. İlk nüsha 173 sayfa ile hacim olarak en az olanıdır.16 Son yıllara geldikçe hacmi 
1200-1300 sayfalara kadar çıkmıştır. Hatta Cumhuriyet döneminde bile birkaç yıl daha ya-
yımlanmasına devam edilmiştir. Özellikle son Devlet salnamelerinin şehir ağırlıklı bir yapıda 
çıktığını kaydetmek gerekir. 17

İlk salnamenin mukaddimesi ilk salnamenin çıkış gayesi ile içeriği hakkında önemli detaylar 
vermektedir. Mukaddimede salnamelerin çıkarılış gayesi devletin idaresi, işleyişi ve Osmanlı 
Devleti hakkında özlü bilgilerin verilmesi bir nevi kamuoyunun aydınlatılması olarak açık-
lanmaktadır.18 İlk çıkarılmasından mütevellid olarak, aslında mükemmel olmadığı bildiril-
miş, salname içeriğinde Devlet teşkilat yapısıyla memurlarının bulunduğu, yabancı sefirlerin 
ve yabancı devlet yöneticilerinin yazılı olduğu, çeşitli alanlardan umumi bilgilerin verildiği, 
başta Müslümanlar olmak üzere Osmanlı teb’asının panayır veya dini günler gibi önemli 
günlerinin işaretlendiği takvimin olduğu, Osmanlı ve yabancı paraların değerleri ve karşı-
laştırılmasının yapıldığı, posta ve ulaşıma dair bazı detayların verildiği mukaddimede arz 
edilmiştir. Mukaddimede ilerde daha mükemmel olması temennisi de vardır.19

12 Osmanlı Arşivlerinde, Hamidiye Etfal Hastahanesi namına üçüncü defa olarak tab ve neşr edilen Salname-i Tıbbînin bir 
adedinin Devlet Kütüphanesi’ne konulmak üzere gönderildiğine dair yazışma için bakılabilir. BOA, İ. HUS., 99- 59, H. 27-
05-1320.

13 Diken ve İnci Salnamesi, Naşir Sedat Simavi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, İstanbul 1336, ss. 1-64.

14 BOA, MF. MKT., 626- 14, H. 06-02-1322.

15 Örnek olarak “Hristo veled-i Kosti’nin Beyoğlu’ndaki Ferdinand Vala isimli matbaada Bulgarca salname basmasına müsa-
ade olunduğuna ilişkin yazışmalara bakılabilir. BOA, MF. MKT., 1023- 53, H. 12-10-1325; BOA, MF. MKT., 1023- 60, H. 17-
10-1325. Apamenvendas Stematyadi Efendi’nin Sisam ceziresi hakkında Rumca hazırladığı Salname için bkz. BOA, HR. 
SYS., 1506- 49, M. 14-07-1891. Nelos Elon isimli bir başka Rumca salname için bkz. BOA, MF. MKT., 823- 76, H. 03-11-1322. 
1908 senesinde Ruhsat alan Ermenice bir salname için bkz. BOA, MF. MKT., 1016- 23, H. 08-08-1325. Başka bir Ermenice 
salname hakkında bkz. BOA, MF. MKT., 14- 21, H. 21-08-1290.

16 1263 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 1. sene, Tabhane-i Amire Matbaası, İstanbul 1262 R, ss. 1-173.

17 Örnek olarak bkz. 1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Matbaa-i Amire, İstanbul 1926, ss. 1-886; 1927-1928 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Matbuat Umum Müdiriyeti Matbaası, İstanbul 1928, ss. 1-1300; 1928-1929 Türki-
ye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 1929, ss. 1-758.

18 Salname basımı için yapılan arşiv yazışmalarından da bu detay görülmektedir. Bkz. BOA, İ. MSM., 7-128, H. 09-01-1263.

19 1263/1847 İlk Salname yani Salname-i Umumi Mukaddimesi; “Asrı hümayun-ı mülükanenin mehasin-i asâr-ı adidesine 
ilave olmak üzere saye-i mekarim vaye-i şahanede iş bu salname tanzim ve tertib olunub, emr-ü mehabire ve mesalih-i 
sairede herkese medar-ı yüsr ve suhulet olmak üzere vükale-yı devlet-i aliyye ve dersaadette ve taşrada bulunan vü-
zere ve me’murin-i saltanat-ı seniyye ile nezd-i devlet-i aliyye’de bulunan süfera ve me’murin-i ecnebiyye başka başka 
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Vilayet Salnameleri

Osmanlı Tarihinin en önemli kaynaklarından olan salnamelerin içerisinde yer alan vilayet 
salnameleri, önemli bilgileri havi olmasından dolayı, diğer salnamelerde olduğu gibi hep 
en önde gelen kaynaklardan görülmüştür. Vilayet salnamelerindeki bütün malumatın ko-
numuz dahilinde olmadığını belirtmek isteriz. Çünkü vilayet şehir merkezi ve kırsalı beraber 
ele alan bir kavramdır. Osmanlı uygulamasında da böyle olduğu için vilayet salnamelerinin 
içeriği de bu yönden bizim için bir kısmı ile ele alınacaktır. Öte yandan salnamelerin genel 
özelliği olarak yararlanırken birkaç noktaya dikkat etmek hatalı sonuçları veya çıkarımları 
engelleyecektir. Örneğin salnameler hazırlanırken çeşitli birimlerden gelen bilgiler, gön-
derilirken yapılan bazı hataları göz önünde tutmak, bir önceki senenin bilgilerini verdiğini 
bilmek, bazen de matbaa hatası gibi maddi hataların yapıldığını unutmadan bilgileri değer-
lendirmek gerekmektedir.

Vilayet salnameleri adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı idari teşkilatının önemli bir par-
çası olan vilayetlere özel hazırlanmış, adına hazırlandığı vilayet için detaylı malumat veren 
salnamelerdir. Salnamelerde olduğu gibi çok değişik alanlardan bilgiler bulmak da müm-
kündür. Ancak içeriğin büyük bölümü vilayete özel hazırlandığı için vilayetlerle sınırlı kalmış, 
yayımlandığı vilayet sınırları içerisindeki bölgelere özel bilgilerle yayımlanmıştır. Bu nedenle 
şehir tarihçiliği açısından oldukça kıymetli bilgileri bulmak mümkündür.

İlk vilayet salnamesi, Sâlnâme-i Vilayet-i Bosna (1283/1866) olarak kayda geçmiştir. O zama-
na kadar atanmış Osmanlı Bosna Valileri listesi ile başlayan ve içeriğinde çoğunlukla dev-
let memurlarının kaydedildiği 107 sayfalık İlk vilayet salnamesi, Sâlnâme-i Vilayet-i Bosna 
(1283/1866) olarak kayda geçmiştir.20 Sonraki yıllarda diğer Vilayetler de Bosna Vilayet Salna-
mesi’nden sonra aynı yolu takip etmişlerdir. Ertesi yıl 1284(1867)’de Haleb Vilayet Salnamesi, 
bir sonraki yıl Konya, Suriye, Tuna, 1286(1869) yılında Diyarbekir, Hüdavendigar, Kastamo-
ni, Trablusgarb, Trabzon, 1287(1870) yılında, Adana, Cezair-i Bahr-i Sefîd, Edirne, Erzurum, 
Haleb, Selânîk, Sivas, 1288(1871) yılında, Ankara, Mısır, Selânik, Yanya Vilayet Salnameleri 
neşredilmeye başlanmıştır.21 1286/1869 yılında Vilayet salnamelerinin neşredilmeye başlan-
masında gözle görülür bir artış başlamış ertesi sene de artarak devam etmiştir.22

Osmanlı yayım hayatında yer bulmuş, günümüzde değişik kütüphanelerde veya dijital kü-

cedvellerde tahrir kılınmış ve haricen dahi bazı malumat-ı umumiyye vermek üzere hükümdarân-ı düvel-i Avrupa ile 
vükela-yı devletleri ve bir nebze de ahvâl-i mülkiyeleri beyan olunmuşdur. Ve bir de eyyam ve şühuru mübeyyin takvim 
gibi bir şeyi dahi ilave olunarak memalik-i şahaneden mahallerde küşadı mu’tad olan büyük panayırlarn zamanı ve yortu 
günleri dahi bir cedvelinde gösterilmiş ve yer tutmak için Rum(r) ve Ermeni (e) ve Katolik (k) ve Yahudi (y) ve Latin(l) 
harfl eriyle işaret olunub düvel-i avrupa’nın varidât ve mesarifâtı kendi sikkeleri ile beyan kılınmış olduğundan hesab 
olunduu halde bilinmek içün sikke-i Osmaniyye’ye nisbetle behâları ve fiyat-ı meskûkât hakkında olan darbhane-i ami-
re nizamı dahi derç olunmuş ve memalik-i şahanede işleyen kara postayla Devlet-i Aliyye ve ecnebi vapurlarının dahi 
yevm-i hareket ve vusûlleri ayrıca sebt ve tahrir kılınmıştır.

 İş bu salname beher sene tab’ ve neşr olunacağı ve bu sene pek de mükemmel olmamış ise de ilerde rağbetiyle teşvikat 
görüldüğü halde daha ikmal kılınacağı derkârdır.” Bkz. 1263 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, s. 1-2.

20 1283 Salnâme-i Vilayet-i Bosna, Def’a 1, Osman Bey Matbaası, Beyrut 1283, s. 1-107.

21 1284 Haleb Vilayeti Salnâmesi, Def’a 1, Haleb Vilâyeti Litografya Matbaası, Haleb 1867, s. 1-204; 1285 Salnâme-i Vilayet-i 
Konya, Def’a 1, Konya Vilâyeti Litografya Matbaası, Konya 1868, s. 1-110; 1285 Suriye Vilayet Salnâmesi, Def’a 1, Şam Su-
riye Litografya Matbaası, Şam 1868, s. 1-77; 1285 Salnâme-i Vilayet-i Tuna, Def’a 1, Ruscuk Tuna Vilâyet Matbaası, Ruscuk 
1868, s. 1-123.

22 Örnek olarak bkz. 1286 Salnâme-i Vilayet-i Diyarbekir, Def’a 1, Diyarbekir Vilâyet Matbaası, Diyarbekir 1869, s. 1-144; 
1286 Hüdâvendigâr Vilayet Salnâmesi, Def’a 1, Bursa Matbaa-i Vilâyet-i Hüdâvendigâr, Bursa 1869, s. 1-151; 1287 Salnâ-
me-i Vilayet-i Erzurum, Def’a 1, Erzurum Vilâyet Matbaası, Erzurum 1871, s. 1-124; 1287 Cezair-i Bahr-i Sefid Salnâmesi, 
1-103.
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tüphanelerde mevcudu bulunabilen, çeşitli ebat ve çeşitli hacimdeki bazı vilayet salname-
leri şöyledir;

Adana Vilayeti Salnâmesi, Ankara Vilayeti Salnâmesi, Bağdad Vilayet Salnâmesi, Bolu San-
cağı Salname-i Resmisi, Cezair Bahr-i Sefid Salnâmesi, Edirne Vilayet Salnâmesi, Erzurum 
Vilayet Salnamesi, Haleb Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hüdavendigar Vilayeti 
Salnâmesi, Karesi Vilayetine Mahsus Salnâme, Kastamonu Vilayeti Salnâmesi, Kosova Vilaye-
ti Salnâmesi, Musul Vilayeti Salnâmesi, Prizren Vilayeti Salnâmesi, Salnâme-i Vilayet-i Aydın 
(İzmir Vilayet Salnâmesi), Salnâme-i Vilayet-i Basra, Salnâme-i Vilayet-i Beyrut, Salnâme-i 
Vilâyet-i Bitlis, Sâlnâme-i Vilayet-i Bosna, Salnâme-i Vilayet-i Diyarbekir, Salnâme-i Vilayet-i 
Girid, Salnâme-i Vilayet-i Konya, Salnâme-i Vilayet-i Ma’mureti’l-Aziz, Salnâme-i Vilayet-i Ma-
nastır, Salnâme-i Vilayet-i Trablusgarp, Salname-i Vilayet-i Tuna, Selanik Vilayeti Salnâmesi, 
Sivas Vilayeti Salnâmesi, Suriye Vilayet Salnâmesi, Trabzon Vilayeti Salnâmesi, Yanya Vilayet 
Salnâmesi, Yemen Salnâmesi.

Vilayet Salnamelerinin Osmanlı Kültür ve Medeniyeti İçin Önemi

Vilayet salnamelerinin içeriğine bakıldığında oldukça geniş yelpazeden çeşitli ve detaylı ma-
lumat bulmak mümkündür. Vilayet salnamelerinde Osmanlı Devletinin İdari teşkilatı, idari 
taksimat, sancaklar, kazalar, köyler, askeri veya sivil teşkilatlar ile rütbeler, İslam mahallesi, 
Rum mahallesi gibi detaylarla mahalleler, Müslim, Ermeni, Rum gibi nüfusa ait önemli detay-
lar,23 meşayıh, vali, kaymakamlar, devlet memurları, bu memurların görevleri, görev yerleri, 
şehir hakkında tarihi malumat, şehrin gelirleri, kilim, meşin, postal, çizme vb. mahsulat-ı sı-
naiyye, tarım, orman veya ekilip biçilen ürünler gibi mahsulat-ı arziyye, mabetler, mektepler, 
kız veya erkek öğrenciler, hanlar, hamamlar, dükkânlar, gibi şehir olmazsa olmaz detayları, 
kale, manastır gibi asâr-ı atika, çeşmeler, su kaynakları, nehirler, köprüler, sel felaketleri gibi 
coğrafi malumat, hastahaneler, kaplıcalar, madenler vb. nice şehir tarihi için çok kıymetli 
bilgi, bu salnamelerde göze çarpan hususlar olmuştur.24 Hatta bazı vilayet salnamelerinde 
diğer salname çeşitlerinde görülen Osmanlı dışındaki ülkeler ve elçiler hakkında da bilgiler 
görmek mümkündür.

Vilayet Salnamelerinde İdari Teşkilat, İdari Taksimat

Vilayet salnamelerinin oluşturulması bizzat Osmanlı Devleti tarafından yapıldığı için idari 
teşkilat ve idari taksimata dair önemli bilgileri de içermektedir. Şehir tarihi açısından bu bil-
giler oldukça önemli bir yer tutar. Şehrin yönetimi, yöneticileri, idari taksimatı şehir tarihçi-
lerinin önemsediği konuların başında gelir.

Osmanlı Devleti tarafından vilayet salnamelerinin önemsenmesi, komisyonlar kurulup takip 
edilmesi nedeniyle vilayet salnamelerinde de şehirlerin, sancakların, kazaların hatta köylerin 
varlığını, bunların yöneticilerini, diğer memur ya da görevlilerini görme imkânı bulmaktayız. 
Bu idari taksimatta Validen, vilayet kaleminden, muhasebe kaleminden, mahkeme görevli-
lerinden en ücradaki görevliye kadar detaylı malumat bulunmaktadır. İdari teşkilatlar verilir-

23 28 Eylül 1881 tarihli Maarif Mektubî kaleminden çıkan, Salnamelerde o dönem mevcud nüfusa dair bir cetvel(tablo) 
hazırlanması talimatının verilmesi, erken tarihlerde nüfus bilgilerinin ne denli önemsendiği anlatmaktadır. Bkz. BOA, MF. 
MKT., 70- 83, H. 04-11-1298.

24 Bu sayılan detayların tamamına yakını Erzurum Vilayeti Salnamesinin içerisinde bir tablo olarak verilmiştir. Hatta orada 
daha fazlası da vardır. Örneğin gazino ve meyhanelerin sayısı da bulunur. Bkz. 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 9. Def’a, 
Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1299/1882, s. 156.
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ken Askeri teşkilattan telgraf idaresine kadar detaylı yönetim şeması çıkarabilmek mümkün 
hale gelmektedir.25 Vilayet salnamelerine yansıyan bir başka önemli detay, yabancı memur-
ların, konsolosların isimleri ve görevleri ile kaydedilmesidir. Örneğin Bağdat salnamesinde 
İran, İngiltere ve Fransa’nın Bağdat, Basra ya da Musul konsoloslarının isimleri yazılıdır.26 
Haleb vilayetinde de benzer durum vardır. İngiltere, Belçika, Amerika, İsveç, Norveç, Çin 
konsolosları ile diğer konsolosluk görevlileri veya tercümanlar, isimleri ile yer almaktadır.27 
Cidde’de bulunan Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İran, Flemenk, İsveç, Norveç, Yunan 
gibi çeşitli ülke konsolosları ve diğer görevlileri Hicaz Vilayet Salnamesi’nde de yazılıdır.28

Vilayet salnamelerinin nerdeyse tamamında bu idari taksimata ve görevlileri hakkında bilgi-
ler bulunmaktadır. Vilayet salnamelerinin bu özelliğinden dolayıdır ki, Osmanlı idari teşkila-
tındaki zaman zaman yaşanan değişimler,29 bazen birleştirmeler izlenebilmektedir.30 Hatta 
Hicaz Vilayeti Salnamesi’nde görüldüğü üzere “Hicaz’ın Sureti ve Unvan-ı İdaresi” başlığı ile 
bazen yönetim şekli ve usulüne de yer verilerek, geçmişten o güne kadar idare ve teşkilat-
lanmadaki değişim açıklanmaktadır.31

Vilayet salnamelerinde genel olarak rastlanan başka önemli bir konu ise vilayette, Salname 
tarihine kadar görev yapan valiler hakkında sıralı malumat verilmesidir. Görev yapan valile-
rin isimleri, unvanları, hangi tarihler arasında Valilik yaptığı, görev müddeti gibi detaylar vi-
layet salnamelerine işlenmiştir. Adana Vilayeti Salnamesinde görüldüğü üzere, “(Bin ikiyüz) 
almış bir tarihinden beri eyalet valiliği, ve eyalet ve sancak mutasarrıfl ığı ve vilayet valiliği 
ile teşrif buyuran zevat-ı kiram hazerâtı” başlığı ile 1261/1845’de dokuz ay dört gün valilik 
yapan olan Arif Paşa’dan başlayarak, 1292/1875’e kadar altı ay 28 gün Valilik yapan Nusret 
Paşa’ya kadar görev yapan yirmi yönetici yazılmıştır.32 Bu durum Hicaz Salanmesi’nde, bu-
lunulan yerin ayrı bir durumu olmasından dolayı, “Ümera-yı Mekke-i Mükerreme” başlığı ile 
ek bilgilerle verilmiştir.33 Her biri önemli bir paye olan Mekke-i Mükerreme Kadıları34, Hicaz 
Deftardarları,35 Hicaz Mektupçuları36 da Vilayet salnamelerinde yer almıştır.

25 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, 10. Def’a, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1299/1882, s.87-89, 95-116; 1300 Salnâme-i 
Vilayet-i Kosova, 2. Def’a, Kosova 1301/1884, s. 40; başka bir örnekte Erzurum Vilayetinin İdari taksimatı önce kısaca ve-
rilmiş, daha sonra detaylı bir şekilde teşkilat ve görevlileri, sancaklar, kazalarla tek tek sıralanmıştır. Bkz. 1315 Salnâme-i 
Vilayet-i Erzurum, 13. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1315/1897, s. 92, 116 vd; başka bir örnek için bkz. 1287 
Salnâme-i Vilayet-i Haleb, 4. Def’a, Haleb 1287/1870, s. 27 vd.

26 1292 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 1. Def’a, Bağdat 1292/1875, s. 65.

27 1287 Salnâme-i Vilayet-i Haleb, s. 78-79.

28 1309 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 5. Def’a, Mekke 1309/1892, s. 272-273.

29 Örneğin Hicaz Valisi, İlk (1301/1884) ve ikinci (1303/1886) Hicaz Vilayet Salnamesi’nde Osman Nuri Paşa, üçüncü 
(1305/1888) ve dördüncü (1306/1889) salnamede Safvet Paşa iken beşinci (1309/1892) salnamede İsmail hakkı Paşa 
olmuştur. Krş. 1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 1. Def’a, Mekke 1301/1884, s. 91; 1302 Hicaz Vilayeti 
Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 2. Def’a, Mekke 1303/1886, s. 66; 1305 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matba-
ası, 3. Def’a, Mekke 1305/1888, s. 115; 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 4. Def’a, Mekke 1306/1889, 
s. 148; 1309 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 5. Def’a, Mekke 1309/1892, s. 151.

30 Örnek olarak bkz. 1294 Adana Vilayet Salnâmesi, 5. Def’a, Adana 1294/1877, s. 142; 1292 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 1. 
Def’a, Bağdat 1292/1875, 67-88 vd; 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 127-131.

31 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 4. Def’a, Mekke 1306/1889, s. 138-139.

32 1294 Adana Vilayet Salnâmesi, 5. Def’a, Adana 1294/1877, s. 32-33.

33 1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 1. Def’a, Mekke 1301/1884, s. 35-41.

34 1309 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 5. Def’a, Mekke 1309/1892, s. 134-136.

35 1309 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 136-137.

36 1309 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 137-138.
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Benzer bir örnek Bağdat Vilayet salnamesinde görülebilmektedir. Dördüncü Murad’ın 
(1623-1640) Bağdat’ın fethinden (1048/1638), Bağdat Vilayet Salnamesinin basıldığı yıl olan 
1292/1875 yılına kadar ilk vali Küçük Hasan Paşa’dan başlayarak, son Vali Mehmed Rauf 
Paşa’ya kadar yetmiş vali, valilik müddetleri ve diğer detayları liste halinde verilmiştir.37 Er-
zurum Vilayet Salnamesinde de 934/1527’de Ferhat Paşa ile başlayan, 1311/1893’de İsmail 
Hakkı Paşa ile biten 260 valinin ismi ve görev yılları listelenmiştir. Bu listenin farklı yanı bazı 
vali isimleri sadece zikredilmemiş, yanına küçük bazı ayrıntılar da eklenmiştir.38

Vilayet salnamelerinde bu tür bilgilerin yer alması şüphesiz ki önemlidir. Özellikler şehir ça-
lışmalarında bu bilgilerin derli toplu sunulması araştırmacılara önemli katkılar sunmaktadır. 

Vilayet Salnamelerinde Tarihi Malumat

Vilayet salnamelerinin bir diğer değerli yönü şehir tarihi açısından da oldukça önem arze-
den, ilgilisi oldukları şehrin tarihi malumatını da içeriyor olmalarıdır. Vilayet Salnamelerinin 
büyük çoğunluğunda bu tarihi malumat kısa ya da uzun çeşitli başlıklar altında verilmekte-
dir. Bu konun en güzel örneklerinden birini Ankara Vilayet salnamesinden okumak müm-
kündür. Ankara Vilayet Salnamesi’nin en sonlarında vilayet hakkında “Malumat” başlığı ile 
önce tarihi malumattan başlayarak tanıtıcı bilgiler verilmesi hedefl enmiştir. Tarihi malumata 
ise Ankara’ya neden Ankara denildiğine ilişkin çeşitli rivayetlerin olduğunun belirtilmesi ile 
başlanmıştır. Daha sonra ilk zamanlardan itibaren Ankara için çeşitli tarihi bilgiler kronolojik 
olarak aktarılmıştır.39 Burada tarihçilik açısında değerli bir detay, verilen bir tarihi bilgi için 
bu konuda çeşitli tarihçilerin bu konuda değişik rivayetleri olduğunun belirtilmesidir. Yani 
sadece tarihi malumatı vermekle yetinmemektedir. Buradan kaynak kritiği de yapılmaktadır. 
Burası salnamelerde verilen malumatın aslında bir nebze de olsa dikkatle seçildiğine işaret 
olarak algılanabilir.

Hicaz bölgesi kutsallığı nedeniyle ayrı bir önemi ve içeriğinde de farklılıkların beklenmesi 
kaçınılmazdır. Hicaz Vilayeti Salnamesi’nde Haremeyn hakkında oldukça fazla ve detaylı ta-
rihi malumatın bulunması da şaşırtıcı olmamıştır.40

Bir başka örnek Erzurum tarihine ilişkin Erzurum Vilayet Salnamesi’nde yapılan, Erzurum’un 
isim kökenine ilişkin rivayetlerin sentezidir. Erzurum’a Tarihte ister Arzen, isterse Teodesi-
polis denilsin, yani ismin kaynağı hakkında farklı rivayetler bulunsa da “önemli olan Erzu-
rum’un 1294 seneden beri Müslüman toprağı” olduğu değerlendirmesi dikkate değerdir.41 
Bu konuya devamla Erzurum Vilayet Salanmesi’nde, Erzurum tarihine ait başka bilgiler de 
aktarılmıştır. Erzurum tarihi Roma ve İran yönetiminden sonra Abbasiler, Selçuklu ve Os-
manlı hâkimiyetine giriş, savaşlar, komutanlar, hükümdarlar ve tarih belirtilerek geniş bir 
çerçeveden işlenmiştir.42

Erzurum tarihi olarak verilen bu bilgilerin zaman zaman kaynağı da belirtilmiştir. Bir yer-
de Yakut Hamevî’nin Mu’cemu’l-Büldan’ı kaynak olarak gösterilirken, bir başka yerde İb-

37 1292 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 1. Def’a, Bağdat 1292/1875, s. 41-46.

38 1315 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 13. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1315/1897, s. 100-114.

39 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 165-168.

40 1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 1. Def’a, Mekke 1301/1884, s. 41 vd.

41 1315 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 13. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1315/1897, s. 98.

42 1315 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 95-98.
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nü’l-Esîr’in tarihi kaynak olarak verilmiştir.43 Buradan da anlaşılıyor ki tarihi malumat rastgele 
rivayetçi tarzda değil, belli bir dikkat ve özen ile verilmekte hatta analiz ve sentez yapıldığı 
da olabilmektedir.

Kosova Vilayet Salnamesi de diğer salnamelerdeki gibi ele alınan vilayetin, şehir merkez-
lerinin tarihi hakkında kısa malumatları salnameye eklemiştir. Kosova’nın Osmanlı Devleti 
için önemi belirtildikten sonra, kısaca Kosova’nın Osmanlı gazilerince, Osmanlı hâkimiyetine 
alınmasına ve diğer gelişmelere değinilmektedir.44

Bağdat Vilayet Salnamesinde ise “Bidayet-i Zuhur-ı İslamiyye’den Hilafet-i Selatin-i Osmaniy-
ye’ye Kadar Merkez-i Hilafet Olan Memleketler” başlığı açılmış, geçmişten salname zamanı-
na kadar hilafet merkezlerini, çeşitli özlü bilgilerle tek tek ele alıp açıklamıştır. 45 Yine Bağdat 
salnamesinde başka bir örnekte “Bağdat Şehri Hakkında Malûmât-ı Tarihiyye” ve “Bağdat 
Hükümetine Dair Malûmât-ı Tarihiyye” başlıkları ile sayfalarca tarihi bilgi aktarılmıştır.46

Neredeyse tüm salnamelerin ortak geleneği olan “Esami-i Selatin-i İzam” başlığı ile salname 
zamanına kadar olan Osmanlı Sultanlarının kısaca tarihlerini ve künye bilgilerini yazma, vi-
layet salnamelerinde de aynen görülmektedir. Örneğin Bolu Livası salnamesinde Ertuğrul 
gazi ile başlayan tarihçe, Sultan Abdulmecid Han-ı Sani ile bitirilmiştir. II. Murad Han (1421-
1451) ve Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) gibi Padişahlara daha fazla (bir sayfa kadar) yer 
ayrıldığı, daha detaylı malumatın verildiği bu tarihçe, Bolu Livası Salnamesi’nde on sekiz 
sayfa kadar yer tutmuştur.47 Burada verilen bilgilerin bilinmeyen bilgiler olmadığını ancak 
karşılaştırma için tarihçilere yol gösterici olacağı kanaati taşımaktayız.

Tarihi olayların konu edinilmesine Hüdavendigar Vilayet Salnamesinde görülen bir örnek-
te ise Bursa ve civarında gerçekleşen önemli tarihi olayların kronolojik sıralaması vardır. 
Bursa’da gerçekleşen kale fetihleri ve tarihleri, büyük yangın, ilk fabrika kurulması, Sultan 
Abdülmecid ve diğer padişahların Bursa’ya gelişi gibi olaylar tarihleriyle başlık halinde ya-
zılmıştır.48

Burada belirtmek gerekir ki, salnamelerde şehirlerin geçmişi hakkındaki tarihi malumatın 
çok sayıda örneği vardır. Ancak, bu bilgilerin işlenmesinde dikkatli olmaz gereklidir. Diğer 
kaynaklarla birlikte bakıldığında dikkate değer sonuçlarda elde edilebilir, bilinenin tekrarı 
da görülebilir. Ancak resmi tarih bakışı da diyebileceğimiz Devlet eliyle çıkarılan salnameler-
deki tarihi malumatın kaynaklık değeri vardır, ancak tatbiki bu çalışma sınırları dışında ayrı 
bir çalışma konusudur.

43 1315 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 95-96.

44 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 174-175.

45 1324 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 20. Def’a, Bağdat 1324/1906, s. 52-54.

46 . Bkz. 1324 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 20. Def’a, Bağdat 1324/1906, s. 224-227, 233-248.

47 1334 Bolu Livası Salnamesi (Bolu Sancağı Salname-i Resmisi), Def’a 1, Bolu 1334/1918, s. 5-23; başka bir örnek için bkz. 
1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, 2. Def’a, Kosova 1301/1884, s. 31-34; Erzurum Vilayet salnamesinde Son Padişah olarak 
V. Murad yer almıştır. Bkz. 1318 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 15. Def’a, Erzurum Vilayet matbaası, Erzurum 1318/1900, 
s. 30-43; başka örnekler için bkz. 1287 Salnâme-i Vilayet-i Haleb, 4. Def’a, Haleb 1287/1870, s. 22-24; 1287 Salnâme-i 
Vilayet-i Hüdavendigar, 1. Def’a, Bursa 1287/1870, s. 29-31.

48 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, 1. Def’a, Bursa 1287/1870, s. 27-28.
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Vilayet Salnamelerinde Nüfus Bilgileri

Osmanlı Devleti’nin temel dinamiklerinden olan nüfus bilgisi çok öncelerden beri devletin 
önem verdiği alanlardan biri olmuştur. Tahrir defterlerinden vergi mükellefl erinin tesbiti bir 
yana bırakılırsa, ordunun ihtiyacının karşılanması, üretimin temel yapıtaşı olması gibi ne-
denlerle nüfus önemini her zaman korumuştur. Şehir tarihçiliğinin de her zaman önemli bir 
konusu olarak gelmiştir. Vilayet salnamelerinde şehirlerin nüfus bilgileri ait oldukları şehir-
lere ve yıllara göre oldukça önemli bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Son yıllara geldik-
çe Müslim, gayr-i Müslim, kız erkek, Ermeni, Rum, Bulgar vb. neredeyse tefarruatlı cetveller 
oluşturacak kadar detayları vilayet salnamelerinde görmemiz mümkündür. Öyleki nüfus 
bilgilerdeki bu değişimi sonraki yıl yayınlanan salnamelerden takip ederek değişim de gö-
rülebilir.

Çeşitli detay farklılıkları ile neredeyse tüm vilayet salnamelerin ortak verdiği bilgilendirme-
lerden biri olan nüfus bilgileri Ankara Vilayet salnamesinde de vardır. “Vilayet Dahilinde Bu-
lunan Nüfus-ı Mevcude ile Kasaba, Kura(köyler) ve Nevahinin(Nahiyeler) Ta’dadını (sayıları) 
Mübeyyin Cedveldir” başlığı ile 1882 yılı Ankara Vilayet salnamesinde görülen cetvelde sa-
dece şehir merkezleri değil kazalar, kasabalar dahi cetvele yansıtıldığı görülmektedir. Bu-
rada verilen detaylarda İslam, Rum, Ermeni, Katolik, Protestan, Yahudi, Ğayr-i Müslim gibi 
başlıklar her bir merkez için ayrı satırda sütunlara yazılarak sayıları belirtilmiştir. Buna göre 
Ankara merkezde Müslim nüfusu 5967 kişi iken Rum 909, Ermeni 397, Katolik 3837, Protes-
tan12, Yahudi 215, Ğayr-i Müslim 15 kişi olarak kaydedilmiştir.49

Ayrıntılı nüfus bilgilerin verildiği en güzel örneklerden birisini 1299/1882 tarihli Erzurum Vi-
layet Salnamesinde görebiliyoruz. Burada ayrıntılı bir tablo ile, Müslim, Ğayr-i Müslim, erkek 
nüfus verilmiştir. Ğayr-i Müslimleri ise Ermeni, Rum, Katolik, Protestan ve Yahudi şeklinde 
kendi içerisinde de ayrı ayrı sayılmıştır. Ayrıca tüm bu detaylar Vilayetin sancaklarına hat-
ta kazalarına kadar ayrı ayrı sayısal olarak kaydedilmiştir. Şehir tarihi açısından önemsenen 
hane sayısı da bu tabloda ayrıca bir sütun açılarak eklenmiştir.50 Anlatıma bir fikir vermesi 
açısından ilk satırdaki nüfus bilgileri eklemek istiyoruz. Tabloda verilen Erzurum Vilayetine 
bağlı, Erzurum Merkez Sancağı’nın, Erzurum Ova Kazası erkek nüfusu; İslam, 24.748, Ermeni 
11.021, Rum 206, Katolik 417, Protestan 102, Yahudî 4 erkek olarak sayılmıştır. Hane sayısı 
ise 1337’dir.51

Bu konuda çok net bir başka nüfus yapısı örneği Kosova Vilayeti Salnamesinde görmek 
mümkündür. “Vilayet Dahilinde Kâin Elviye ve kazalarda Bulunan Müslim ve Gayr-i Müslim 
Âhalinin Miktar-ı Nüfusunu Mübeyyin Cetveldir” başlığında Vilayetteki nüfus tek tek veril-
miş, bir de tablo halinde verilen bilgilerin ardından genel bir değerlendirme yazısı konul-
muştur.52 1300/1883 yılında Beş sancağı olan Kosova Vilayeti Priştine sancağında 57.767 
Müslüman erkek nüfus, 35.690 Ğayr-i Müslim erkek nüfus bulunduğu yazılmıştır. Ardından 
diğer sancaklarda da bu rakamlar verilmiştir.

49 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, 10. Def’a, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1299/1882, s. 162-163.

50 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 9. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1299/1882, s. 154-155

51 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 9. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1299/1882, s. 154.

52 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 138-139.
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1300 / 1883 SALNAME-İ VİLAYET-İ KOSOVA’ya GÖRE
KOSOVA VİLAYETİ’NİN NÜFUS YAPISI

SANCAK ADI
MÜSLİM ERKEK 

NÜFUS
GAYR-İ MÜSLİM 
ERKEK NÜFUS

TOPLAM NÜFUS

PİRİŞTİNE 57767 35690 93457

ÜSKÜB 48943 77754 136697

YENİPAZAR 31809 20257 52066

TAŞLICA 8450 9324 17774

İPEK 17160 9826 26986

TOPLAM 164129 152851 316980

Bu tablo verildikten sonra ise bir değerlendirme yapılarak Kosova Vilayetinde toplamda 
Müslim, Ğayr-i Müslim 316 bin 980 erkek nüfusun bulunduğu, böylece Vilayet genelinde 
kilometre başına onbir kişinin düştüğü belirtilmiştir.53 Benzer bir durum ve detaylı nüfus 
bilgileri Hüdavendigar Vilayet Salnamesinde de görrmekteyiz. Orada da oldukça detaylı, 
Müslim, Ğayr-i Müslim nüfus, çeşitli tablolar halinde, sancak ve kazalara kadar verilmiştir. Bir 
de en sona genel toplamların yapıldığı bir tablo daha eklenerek bir de toplam sayılarla nüfu-
sun yapısının anlaşılmasına çalışılmıştır.54 Görüldüğü üzere değişik vilayet salnamelerinden 
vilayetlerin nüfus yapısı hakkında önemli bilgileri, önemli bir kaynak olan vilayet salname-
sinden öğrenebilmekteyiz. 

Vilayet salnamelerinde kimi zaman azınlıklar veya Ğayr-i Müslim teb’anın nüfusu hakkın-
da veya ruhani liderleri hakkında da önemli bilgiler bulmak mümkündür. 1294/1877 tarihli 
Adana Vilayet salnamesinde örneği görülüğü üzere “Dahili Vilayetde Olan Rüesa-yı Ruha-
niyye” başlığı altında Sis manastırında Ermeni milleti ruhani lideri olarak; Katoğikos Mak-
rediç Efendi, Piskopos Pedrus Efendi, Kirkr Efendi yazılıdır. Adana Rum milleti Metropoliti 
Bermenos Efendi, Ermeni milleti murahhası Yağişe Efendi, Katolik milleti murahhası Karabet 
Efendi, Protestan milleti için ise Padolis Uhan Efendi şeklinde kaydedilmiştir.55 Aynı konuya 
bir başka örnek Bağdat Vilayet Salnamesinde vardır. Haham, Patrik, Papa gibi unvanlarla 
on yedi kişilik liste ile benzer bilgiler, bazı farklı detaylarla görülmektedir.56 Diğer Vilayet 
salnamelerinde de benzer bilgiler bulunduğunu57 dikkate alırsak, Vilayet salnamelerinden 
azımsanmayacak ölçüde demografik yapı çözümlemesi yapılabileceği ortaya çıkmaktadır.

Hicaz Vilayet Salnamesi’nde sadece Osmanlı nüfusu değil tüm dünya’nın nüfüsu hakkında 
oldukça faydalı bilgiler verilmiştir. “Nüfus ve Edyan-ı Elsine-i Alem” başlığında verilen bil-
gilere göre; Toplamı 1.400.000 kişi olan dünya nüfusunun 306.138.200 kişisi Avrupa kıta-
sında, 824.848.819 kişisi Asya’da, 19.921.600 kişisi Afrika’da 4.847.600 kişisi Avısturalya’da 
85.519.800 kişisi ise Amerika kıtasında yaşamaktadır. Bu nüfusun takriben 200 milyonu Müs-
lüman, 303 milyonu Hristiyan, 5 milyonu Yahudi, geri kalanı ise Putprest ve diğer inançlar 
olarak belirtilmiştir.58 Yine Hicaz Vilayet Salnamesinde rastlanılan Vilayet’te konuşulan diller 

53 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 140.

54 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, s. 150-155.

55 1294 Adana Vilayet Salnâmesi, 5. Def’a, Adana 1294/1877, s. 137.

56 1292 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 1. Def’a, Bağdat 1292/1875, 66.

57 Örnek olarak bkz. 1287 Salnâme-i Vilayet-i Haleb, 4. Def’a, Haleb 1287/1870, s. 77.

58 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 4. Def’a, 1306/1889, s. 88.
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hakkındaki bilgiler de konumuz kapsamında önem taşıyan bilgilerdir. Salnamede verilen 
bilgilere göre genel olarak Arapça’nın konuşulduğu, Haremeyni’ş-Şerifeyn ile Cidde şehri 
halkının çoğunlukla Türkçe konuştuğu gibi detaylar vardır.59

Vilayet Salnamelerinde Maarif

Vilayet salnamelerinin kaynaklık değeri taşıdığı önemli bir diğer konu ise mektepler, okullar, 
hocalar, öğrenciler, dersler vb. eğitime dair nice detayların hatta istatistiklerin bulunmasıdır. 
Bu bilgilerin önemi ise çoğu kere derli toplu detaylı bilgiler olarak sunulmasındadır. Vilayet 
salnamelerindeki maarife ait bilgilerin bir bölümü diğer kaynaklarda rastlanmayacak nite-
likte olabilmektedir. Vilayet salnamelerinde yer alan maarife ait çeşitli istatistiki bilgilerin bu-
lunması vilayet salnamelerinin önemini daha da artırmaktadır. Örneğin Maarif Nezaretince 
1298/1881 tarihli bir talimatta “salnameye yazılmak üzere merkezde bulunan zûkur ve inas sıb-
yan mekteblerinin isimleri ve bu mekteblerde kaç öğrenci olduğunu mübeyyin bir defterin tan-
zim edilerek gönderilmesi” istenmiştir.60 Eğer böyle bir istatistiki bir bilgi Maarif Nezareti’nin 
elinde yoksa ve bunu salnameye derc etmek üzere istiyorsa, buradan Vilayet salnamelerinin 
ne denli önemli bilgileri içerebildiği, bu kaynağın daha dikkatle incelenmesi gerektiğine işa-
ret olarak kabul edilmelidir.

Osmanlı Maarifiyle ilgili en güzel detayları Suriye Vilayet Salanmesi örneğinden görmemiz 
mümkündür. Burada mekteb-i iptidaiye, mekteb-i rüşdiye, mekteb-i sıbyan, mekteb-i i’da-
diye, Erkek veya Kız okulları gibi okullar ve bunların programları, sanat muallimine kadar 
hocalar, okutulan dersler, müfredat, Islahhane, Kütüphaneler, Musevi okulu, Ermeni mekte-
bi, Rum Katolik mektebi, Ortadoks mektebi ğayr-i müslim okulları ve programları gibi nice 
detayı Suriye Vilayeti Salnamesinde görmek mümkündür.61 Suriye Vilayeti eğitimine dair de-
ğişik detaylar, başka yılların salnamelerinde de görebilmekteyiz.62 Maarife ait böylesi detaylı 
malumat çok sayıda Vilayet salnamesinde vardır. Örneğin Beyrut Vilayet Salnamesi de imti-
hanlar, gündüzlü Mekteb-i İdadiye’ye alınacak öğrencilerin kabul şartları, talebeye verilecek 
elbiseye dair ayrıntılar gibi farklılıklarla sayfalarca bilgi yer aldığı görülmektedir.63

Vilayet salnamelerinde vilayet maarif meclisleri de yer almaktadır. Hem vilayetlerdeki ma-
arif meclisleri hem de sancaklardaki maarif komisyonları idari teşkilatın bir parçası olarak 
eklenmiştir. Vilayet salnamelerinden taşra Maarif teşkilatı hakkında bilgi edinebilmekteyiz. 
Kosova vilayeti maarif meclisi örneğinde görüldüğü gibi maarif meclisi bir müdür ve dört 
üyeli bir heyet ile bir başmüfettiş ve dört üye müfettişten oluşan ikili teşkilat şeklinde görül-
mektedir.64 Ancak Priştine sancağı maarif müdürlüğü ise bir müdür ve dört üyeden oluşan 
daha sınırlı bir heyet görünümündedir.65

59 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 139.

60 BOA, MF. MKT., 71-10, H. 11-11-1298.

61 1301 Salnâme-i Vilayet-i Suriye, 16. Def’a, Şam 1301/1884, s. 112-119.

62 1306 Salnâme-i Vilayet-i Suriye, 21. Def’a, Şam 1306/1888, s. 61-63.

63 1312 Salnâme-i Vilayet-i Beyrut, 1. Def’a, Beyrut 1312/1893, s. 234-249.

64 Kosova Vilayeti Maarif meclisi için bkz. 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, 2. Def’a, Kosova 1301/1884, s. 45.

65 Kosova Vilayeti Priştine Sancağı Maarif Komisyonu için bkz. 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 56. Kosova Vilayeti Üsküb 
Sancağı Maarif Komisyonu için bkz. 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 62; Kosova Vilayeti Yenipazar Sancağı Maarif 
Komisyonu için bkz. 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 87; Kosova Vilayeti Taşlıca Sancağı Maarif ve Evkaf Komisyonu 
için bkz. 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 102.
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Maarif teşkilatının önemli bir parçası olan okullar hakkında da Vilayet salnamelerinde çeşitli 
detayları görmek mümkündür. Örneğin Rüşdiye mektebleri ile görevli kadrosunun yer al-
dığı bir örnek Kosova Vilayet salnamesidir. Kosova Vilayeti Taşlıca Sancağı Rüşdiye Mektebi, 
hoca ve görevlileri, yaptıkları görevleri ile burada tek tek yazılmıştır.66

1299/1882 tarihli Ankara Vilayet salnamesinde de çok sayıda mekteb çeşidinden detaylar 
verilmektedir. Örnek olarak rüşdiyelere bakılacak olursa, “Dahili Vilayetde Bulunan Mekatib-i 
Rüşdiye” başlığı altında verilen bilgilerin detaylı olduğu görülebilir. En başta yer alan Ankara 
Mekteb-i Rüşdiyesi alt başlığında Muallim, Muallim-i Evvel, Muallim-i Sani, Bevvab(kapıcı) 
gibi isimler sıralanmıştır. Aynı şekilde Beypazarı, Ayaş, Seferhisar, o dönem Ankara Vilaye-
tine bağlı olan Yozgat, Çorum, Hacı Bektaş vb. diğer sancaklardaki mekteb-i rüşdiyeler de 
benzer kadrolarla ayrı ayrı kaydedilmiştir.67 Vilayet salnamelerinde sadece rüştiyeler değil 
başka okullar hakkında da bilgiler verildiği bilinmektedir. Ankara Vilayeti Salnamesi’ndeki 
“Yozgat mekteb-i idadi şakirdanı(öğrencileri)” gibi örnekler çoktur.68 Mekke-i Mükerreme-
de’ki okulların yazılı olduğu Hicaz Vilayeti Salnamesi’nden de Osmanlı maarifi hakkında bilgi 
edinmek mümkündür. Örneğin “Mekke-i Mükerreme’de Kâin Mekatib-i Sıbyaniyye” başlığı 
ile toplamda otuz beş olan sıbyan mektebinin, hangi mahallede kaç adet mekteb bulundu-
ğu ve mekteblerin isimleri yazılmıştır.69

Vilayet salnamelerinin içeriğinde sadece Müslüman okulları değil, yabancı ya da azınlık 
okullarını hakkında da önemli bilgileri bulmak mümkündür. Maarif Nezareti’nin Sivas Maarif 
Müdüriyeti’nden yine salnameye konulmak üzere istediği “mekatib-i gayr-i müslime ve ec-
nebiye cetvelinin gönderilmesi” talimatı buna güzel bir örnektir.70

Maarifl e ilgili vilayet salnamelerinden öğreneceğimiz bir başka bilgi ise bir vilayet bütçesi 
harcama kalemleri arasında maarife ne kadar harcama yapıldığının görülebilmesidir. Örne-
ğin Kosova Vilayeti bütçesinde “Ûmur-ı Maarif” başlığı ile 180 bin 793 kuruş harcama ya-
pıldığı görülmektedir. 15.627.774 kuruşluk tüm harcama kalemlerinin içerisinde bütçedeki 
oranının yüzde 1,16 olduğu görülmektedir. 4.606.865 kuruş harcama ve 29,4 yüzde ile en 
fazla hisse ise “Ûmur-ı Zabtiye” başlığına kaydedilen güvenlik harcamalarına gittiği görül-
mektedir.71

Vilayet Salnamelerinde Kültürel Hayat

Vilayet salnamelerin sağladığı önemli detaylardan birisi de kültürel hayat hakkında bazı ay-
rıntıların bulunmasıdır. Kültürel unsurlardan birisi şehirlerdeki matbaalar, matbuuat ve hatta 
gazetelerin isim isim sıralanması, hangisinin Türkçe, hangisinin Rumca ya da Ermenice çıktı-
ğının yazılması bizler için önemli detaylardır.

Gazeteler ve matbuatın Vilayet salnamelerinde oldukça fazla yer aldığı örnekten biri Adana 
vilayet salnamesinde görülebilmektedir. “Vilayetde Tab’ ve Neşr Olunan Gazetelerin Yevm-i 
Huruçlarını (Çıkış günlerini) Mübeyyin Cetveldir” başlığı ile tamamı Adana dışındaki şehir-

66 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 105.

67 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, 10. Def’a, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1299/1882, s. 116-119.

68 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 236b.

69 1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 63-64.

70 BOA, MF. MKT., 408-24, H. 04-03-1316.

71 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 126.
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lerde basılan, otuz bir adet gazete ismi sayılmıştır. Bu gazetelerin, 40-100 kuruş aralığındaki 
fiyatları, Edirne, Selanik, İzmir, Beyrut, Erzurum gibi nerede çıkarıldıkları, Kara Sinan, Seme-
ratü’l-Fünun, Ayine, İntibah, Meriç gibi gazete isimleri, hangi gün çıktıkları gibi detaylar ek-
lenmiştir.72

Kültürel hayatın önemli bir göstergesi olan matbuat ve matbaalar da vilayet salnamelerinde 
yer aldığı görülmektedir. 1299/1882 tarihli Ankara Vilayeti salnamesinde Ankara merkez’de 
bulunan matbaaya dair çeşitli malumatın verilmesi buna bir örnektir. Matbaa-i Vilayet baş-
lığı ile verilen bilgilerde, matbaanın yöneticisi, müdürü, muharriri ve diğer yedi çalışanın 
isimleri zikredilmektedir.73 Çalışan sayısı ve çalışanların isimlerinin farklığı bir kenara bırakır-
sak kültürel hayatın önemli bir aracı olan matbaanın varlığı benzer bilgileri ile Bağdat Vila-
yet Salnamesinde de bulmaktayız.74 Yine benzer bilgileri Erzurum Vilayet Salnamesinde de 
görmekteyiz. Sancaklar ve kazlarıyla tamamında sadece Erzurum merkezde bir adet matbaa 
olduğu kayıtlıdır.75

Kültürel hayattın önemli bir parçası da şehrin manevi iklimidir. Kimi Vilayet salnameleri şeh-
rin manevi önderlerine, tasavvufi şahsiyetlerine de yer vererek şehirleri bu yönüyle de tanıt-
maktadır. Ankara vilayet salnamesinde Ankara hakkında verilen malumatlardan biri de Hacı 
Bayram Veli Hazretlerinin maneviyatı ve türbesinin tanıtılmasıdır. Hemen ardından kırklar 
makamı denilen mevkide Ahmed Necmüddin ve Kadı Halebi, Raceddin Veli gibi velileri ana-
rak Ankara’nın önde gelen manevi şahsiyetlerine değinmesi, Ahi Şerafetin gibi Ahilerden 
ve türbelerinden de bahsedilmesi, Vilayet salnamelerinin bir başka yönüne iyi birer örnek 
oluşturmaktadır.76

Benzer örnekler Erzurum Vilayet Salnamesinden de okunabilmektedir. “Dahili Vilayette Mer-
kad-i Mukaddeseleri (türbeleri) el-Yevm (günümüzde – 1299/1882) Mevcud Müştehir ve 
Ziyaretgâh-ı Sağir(küçük) ve Kebir(büyük) Olan Zevât-ı İzamdan (ulu büyüklerden) Bazıları” 
başlığı ile “Şağveler dağında medfun Sahabe-i Nebeviden Abdurrahman Gazi Hazretleri, Ca-
mi-i Kebir’de medfun büyük velilerden Ebu İshak Kazerunî” ile başlanan bilgilendirmeye, çok 
sayıda velî ismi ve medfun olduğu yer bildirilmiştir.77

Bir başka Erzurum Vilayet Salnamesinden ise Müslim-Ğayr-i Müslim Mukaddes mekânlar 
hem sancaklar hem de kazalara kadar sayısal olarak, tablo şeklinde verilmektedir. Bu tabloya 
göre Erzurum merkez sancağındaki toplam 367 olarak verilen Camiler ve Mescitlerin sayı-
sal dağılımı şöyledir; Erzurum içi 64, Ova Kazası 91, Pasinler Kazası 39, Kığı Kazası 18, Hınıs 
Kazası 7, Tortum Kazası 113, Tercan Kazası 35 adettir. Aynı tabloda yer alan toplamda 164 
olarak verilen kiliselerin kazalara göre dağılımı ise; Erzurum içi 4, Ova Kazası 41, Pasinler Ka-
zası 22, Kığı Kazası 39, Hınıs Kazası 18, Tortum Kazası 7, Tercan Kazası 33’dür.78 Hicaz Vilayeti 
Salnamesi’nde dikkate değer bir nokta ise kutsal mekânlar sayılırken, mescidler ve camiler 
hakkında sadece sayısal bilgi değil tarihi malumat da verildiği görülmektedir.79

72 1294 Adana Vilayet Salnâmesi, 5. Def’a, Adana 1294/1877, s. 140-141.

73 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 100.

74 1292 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 1. Def’a, Bağdat 1292/1875, s. 64.

75 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 156.

76 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, 10. Def’a, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1299/1882, s. 166-167.

77 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 9. Def’a, Erzurum Vilayet matbaası, Erzurum 1299/1882, s. 162-163.

78 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 156.

79 1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 43-45.
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Kültürel hayatın temeli kitaplar hakkındaki bilgi örneğini Hicaz Vilayeti salnamesinde gör-
mek mümkündür. Ravza-i Mutahhara ve Medine- Münevvere’de bulunan Medreseler ve Kü-
tüphanelerdeki Mushafl ar ile Seçkin kitapların sayıları tablo halinde eklenmiştir. Buna göre 
Ravza-i Mutahhara kütüphanesinde bulunan Mushaf ve seçkin kitap toplamı 1081 adet, Sul-
tan Mahmud Medresesi kütüphanesinde 4579 bulunmaktadır.80

Hicaz Vilayeti Salnamesinde sosyal hayatın vazgeçilmez ögelerinden hastaneler ve imaretle-
re de yer verildiği görülmektedir. Beş görevlisi ile Mekke-i Mükerreme Ğureba Hastahanesi 
önce verilmiştir. Daha sonra Mekke-i Mükerreme Haseki Sultan İmaret-i Amîresi ve Mekke-i 
Mükerreme’de Mehmet Ali Paşa İmareti başlıkları ile Nazır adıyla bilinen yöneticileri de kay-
dedilmiştir.81

Vilayet Salnamelerinde Coğrafi, Fiziksel ve Mimari yapı

Şehir tarihçilerinin olmazsa olmazlarından birisi de şehirlerin coğrafi yapıları hakkında bilgi 
verilmesidir. Coğrafya şehri ve şehrin diğer faktörlerini derinden etkileyen bir temel etken-
dir. Soğuk iklim-sıcak iklim, su kaynaklarına yakınlık-uzaklık, sulak arazi-çorak arazi vb. bir-
çok diğer coğrafi etken şehirlerin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Vilayet salna-
melerine bu gözle bakıldığında da oldukça fazla bilgi görmek mümkündür.

Erzurum Vilayet Salnamesi’nde “Erzurum Vilayetine Dair Malumat-ı İcmaliyye” başlığı altın-
da coğrafi ve fiziksel tanımlamalarla konuya giriş yapıldığı görülmektedir. Erzurum’un Asya 
kıtasında, Anadolu’nun doğusunda, Trabzon vilayeti, Sivas Vilayeti, Mamuratü’l-Aziz ile İran 
ve Rusya ile komşu sınırları bulunan yaklaşık 106 bin km2 olduğu bilgisi ile başlanmaktadır. 
Arazisinin çoğunlukla dağlık, yüksek, sularının üç yöne (Karadeniz, Basra körfezine) meyilli 
olduğu, Karasu ve Murat’ın birleşip Fırat nehrini oluşturduğu vb. bilgiler verilmektedir. Erzu-
rum ovasının mümbitliği, her nevi mahsulatın yetiştiği, meyvelerin bulunduğu gibi detaylar 
vilayet salnamesinden öğrenilen detaylardan sadece bir kısmıdır.82

Kosova Vilayetinin 1300/1884 yılı salnamesinde ise “Kosova Vilayeti’nin Mevki’i Coğrafyası” 
başlığı ile verilen bilgiler bu konuya en güzel örneklerdendir. Önce vilayetin etrafındaki sınır 
komşuları sayılarak, Kuzey ve Kuzey Doğuda Sırbistan ve Bulgaristan ile, güneyden Manastır 
ve İşkodra ve Selanik Vilayetleri ile, batı ve güney batıdan İşkodra vilayeti, Karadağ ve Bosna 
ile çevrili olduğu yazılıdır. 41 derece 36 dakika ile 43 derece 38 dakika aralığında ve 16 dere-
ce 47 dakika ile 20 derece 48 dakika doğu gibi aralığı gibi enlem boylam bilgileri eklenmiştir. 
Ayrıca vilayetin yüzölçümü de 28 bin km2 olarak kaydedilerek, şehirlerin fiziksel ve coğrafya-
sı hakkında malumat aktarılmaktadır.83

Kosova Vilayet Salnamesinde bu bilgilerden sonra vilayetin dağları, ağaçlar ve ormanları, su 
kaynakları, nehirler ve ırmakları oldukça uzun sayılabilecek detaylarla eklenmiştir.84 Benzer 
durum Erzurum Vilayet Salnamesinde de “Erzurum Sancağında Olan Ormanlar” başlığı ile su 
kaynakları ve nehirler ise “Erzurum Sancağında Olan Enhar” başlığı ile kaydedilmiştir. Burada 
Erzurum Ovasından başlayarak dereler ve nehirler nereden geçtiği nereye döküldüğü gibi 

80 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 306-307.

81 1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 90.

82 1318 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 15. Def’a, Erzurum Vilayet matbaası, Erzurum 1318/1900, s. 89-91.

83 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 141.

84 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 141-164.



229

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

ayrıntılar işlenmiştir. Erzurum Vilayet Salnamesinde, mahsulat ve hayvancılık hakkında sayı-
sal bilgiler, sıcak-soğuk iklimi gibi şehirlerin anlaşılmasında çok önemli bilgiler de verilmiştir. 
Bu ve benzeri daha ayrıntılı nice değerli bilgiler bulunmakla birlikte, vilayet Salnamelerinin, 
şehir tarihçileri açısından ne denli önemli bilgiler içerdiğini örnek olarak kısa bir bölümü 
sunuyoruz;

“… Bütün Vilayette(Erzurum) senevi takriben 10 milyon şinik buğday, yedi milyon kadar şi-
nik Arpa ve mahsulat-ı saireden çavdar, darı, nohut, ürz(pirtinç), bakla, fasülye, bamya ve 
saire dahi sarfiyatları nisbetinde hasıl olmaktadır.

Derûn-ı vilayette bir milyon iki yüz elli bin kadar koyun ve keçi, doksan bin kadar at, ester, 
merkeb ve üçyüzbinden ziyade öküz, inek, Camus ve senevi(yıllık) iki yüz altmış bin kadar, 
koyun ve keçi, ve sığır, ve Camus derisi ve iki yüz elli bin kıyye kadar yapağı ile yüz bin kıyye-
den ziyade keçi kılı vücuda gelir.

Havası soğuk ise de bürûdeti(soğukluğu) irtifaa(yüksekliğe) tabi olup, vadilerde ve alçak 
mahallerde mu’tedil ve Erzincan, Tortum, Keskim gibi mevaki’da yazın pek sıcak olur. …”85

Hicaz Vilayeti Salnamesi örneğinde olduğu gibi, kimi zaman verilen bazı coğrafi bilgiler 
müstakil başlık açılarak oldukça geniş verildiği de olmuştur.86 Bunlardan önemli görülen 
dağlar ve denize özel önem verilerek daha fazla yer ayrılmış, değişik detaylar açıklanmıştır.87

Vilayet Salnamelerinde Şehir Ekonomisi Şehrin Gelirleri

Şehri anlamada olmasa olmazlarından olan şehrin ekonomik düzeyi, şehrin ekonomik iliş-
kileri de vilayet salnamelerine yansımıştır. Vilayet salnamelerinden ekonomik hayatla ilgili 
geniş bilgi edinilebilmek mümkündür. Şehirlerin ekonomik olarak incelenmesi gelirlerin 
veya giderlerinin tesbit edilmesi, şehirde yaşayanların hayat standartlarının neler olduğu, 
ticaret kalemleri, meslekler vb. de vilayet salnamelerinde oldukça fazla yer tuttuğu açıkça 
görülebilmektedir.

1299/1882 Erzurum Vilayeti salnamesinde ticari hayat hakkında oldukça önemli detayların 
verildiği “Vilayet Dahilinde Husule Gelen Mamulat(üretim) ve Mensucat(tekstil) ile Mevcud 
Bulunan Meadin(madenler) ve Orman ve Enhar(nehirler) ve Kaplıcaların Nev’i ve Keyfiyatı” 
başlıklı bölüm konumuza güzel bir örnek oluşturmaktadır. Erzurum merkez ve diğer san-
caklarla ilgili verilen oldukça detaylı ve uzun bilgilerde Erzurum’un o dönem ticari profili 
çıkarılmıştır. Salnamede bazı meslekler övülerek şöyle kaydedilmiştir; Demirciler, bakırcılar, 
kuyumcular, ihramcılar (ki çok sağlam ve beğenilir), her türlü edevat-ı büyutiyye (inşaat alet-
leri) ve ziraiyyeyi (ziraat aletleri) imal edebilecek ustalar, tabanca ve karabina imalatçıları, 
kürkçüler, dericiler vs. sayılmıştır. Hınıs Kazasında çulha imalatı, Pasinler ve Tercan kazasında 
kaliteli halı, kilim imalatı, Bayezid sancağında keçe yapımı, Erzincan sancağında saraciyenin 
(deri imalatçılığı) dikkate değer olduğu gibi şehir tarihi açısından önemli nice ayrıntılar Er-
zurum Vilayet Salnamesi’nde istifadeye sunulmuştur.88

Pek çok vilayet salnamesinde görülen bütçe, vergi ya da ekonomik verilere örnek olarak 
1300/1882 yılı Kosova Vilayeti Salnamesi’nde cetvel halinde görmek mümkündür. “Vilayetin 

85 1315 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 13. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1315/1897, s. 89-92.

86 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 4. Def’a, Mekke 1306/1889, s. 138-148.

87 1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, s. 144-145.

88 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 166-182.
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Binüçyüz Senesi Bütçesidir” başlığı ile verilen bilgiler varidat(gelirler) ve masarifat(giderler) 
şeklinde iki başlığa ayrılmıştır. Gelirleri arasında vergi, bedel-i askeri, a’şar, tapu, mahâkim 
(mahkeme harcı), balık saydaliyesi(avcılığı), orman, emval-i saire (diğer mallar gibi) başlıklar 
altında çeşitli rakamlar yazılmıştır. Giderler sütununda ise, ûmur-ı dahiliye (iç işler), ûmur-ı 
maliye, ûmur-ı şer’iye, ûmur-ı maarif, ûmur-ı zabtiye, timarât ve mukataat, orman, a’şar, na-
fia gibi gider kalemleri ve rakamları sayılmıştır.89 Oldukça benzer bir tablo Erzurum Vilayet 
Salnamesi’nde Erzurum Vilayeti için görmek mümkündür. Örneğin gelirler ve giderlerdeki 
rakamlardaki farklılık hariç tutulursa Harc-ı Mahakim, Evrak-ı Sahihe gibi yeni kalemler dışın-
da bir fark yoktur. Maarife ayrılan bütçe 85.492 kuruş ile Kosova bütçesindeki maarif bütçe-
siyle benzerlik göstermektedir.90 Aynı salnamede ekonominin taşıyıcısı tedavüldeki Osmanlı 
Devleti paralarının ayar yapılan altın, gümüş değerleri ve yeni karşılıkları da eklenmiştir.91

Üretimde ve ticarette önemli bir payı olan Bursa’nın meşhur tekstil sektörü, Vilayet Salname-
si’nin içeriğine de yansıdığını görmek mümkündür. Vilayet salnamesinde konuya mensucat 
sanayisi diye başlık atarak yaklaşık beş sayfa yer ayırmış oldukça doyurucu bilgilerle şehrin 
ekonomisinin önemli bir dayanağı açıklanmıştır.92

Ekonomide önemi tartışmasız ihracat ve ithalat kalemleri ile rakamlarının da vilayet salna-
melerinde yer aldığı görmekteyiz. Kosova Vilayeti Salnamesi örneğinde baktığımızda olduk-
ça doyurucu malumatı görebilmekteyiz. Sayfalarca detaylandırılan bilgilere örnek olması 
için öğrendiğimize göre buğday, çavdar, arpa, mısır, alaf, patates, darı gibi toprak mahsulleri, 
limon incir, hurma meyvelerin vilayet geneline ait olarak, Üsküb sancağına mahsus kıymetli 
prinç, tütün vb. ürünler vilayet haricine satıldığı kaydedilmiştir.93 

Vilayet salnamelerinde yer bulan ticari dolaşıma ait bilgilerin pek çok örneğinden birini An-
kara vilayet salnamesinde yer alan “Ankara Vilayeti Celîlesinin Varidat-ı Seneviyyesi” başlığı 
altında yazılanlardan okuyabilmek mümkündür. Verilen cetvelde Vergi, Bedel-i Askeri, A’şar, 
Ağnam, Tapu, Muhakeme-i Umumiyye, Balık Saydiyyesi(avcılığı), rüsum-ı mütevvia (çeşitli 
vergiler), hasılat-ı müteferrika, kîylî ma’deni adlarında toplanan vergilerin rakamları bildi-
rilmiştir.94 Yine aynı salnamede bir başka yerde Ankara hakkında bilgiler verilirken Akköp-
rü civarındaki Ankara’nın bağlarından ve oradan yetişen armutlardan bahsedilmektedir. 
“Mezkûr bağlarda yalnız armut mahsülü otuz sekiz neviden ibaret olduğu tarihlerde muhar-
rerdir. Elma ve üzüm gibi sair meyve ve mahsulatın dahi pek a’lası olur …”95 şeklindeki kayıt 
da ticaret hayatının nice detaylarının vilayet salnamelerde bulunduğuna başka bir örnek 
olmuştur. 

Ekonomik hayatta önemli bir yer tutan ve Şehir tarihi açısından önemli detaylardan biri 
olan semt pazarları hakkında bazı bilgileri de Vilayet salnamelerinde bulmak mümkündür 
1294/1877 Adana Vilayet Salnamesi’nde nerede ve zaman pazar kurulduğu “Dahili Vilayette 
Bulanan Pazar Mahalleri” başlığı ile liste halinde verilmiştir. Örneğin salı günü hem Adana 
merkezde, hem Tarsus’da, Cuma günleri Mersin kasabasında Pazar kurulduğu şeklindeki bil-

89 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 126.

90 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 9. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1299/1882, s. 150.

91 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 152.

92 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, s. 155-160.

93 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 170-173.

94 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 164.

95 1299 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 166.
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gi gibi, on beş ayrı yer belirtilerek liste halinde belirtilmiştir.96 Ticaret hayatının merkezi duru-
mundaki pazarların mahalleri ve panayırlar hakkında bir çok vilayet salnamesinde görmek 
mümkündür. Bir başka örnek Hüdavendigar Vilayet Salnamesi’nde oldukça ilginç detaylarla 
yer almaktadır.97

Vilayet salnamelerinin birçoğunda görülen ekonomide önemli bir değeri olan yer altı zen-
ginlikleridir. Kosova vilayetinin ekonomik değerlerinden madenler ve getirisi hakkındaki 
bilgileri de Kosova Vilayet Salnamesinde görmek mümkündür. 1300/1883 yılına ait vilayet 
salnamesinde madenler başlığı altında değirmen taşı imali, mermer madeni, kukle denilen 
madeni taş gibi yer altı kaynakları hakkında malumat aktarılmıştır.98 Aynı şekilde ekonomik 
bir getirisi olan maden suyu hakkında da bazı detaylar verilerek, vilayetin ekonomik kaynak-
ları arasında sayılmıştır.99

Şehir ekonomisinde değeri olan madenlerin vilayet salnamesinde yer almasına bir başka 
örnek Erzurum Vilayet Salnamesi’nde vardır. Burada Erzurum’daki madenler için önemli de-
taylar verilmiştir. Ev ya da bina yapımında kullanılan Tufanç yaylasında çıkan kaliteli kırmızı 
taş, müdürge ve top dağı denilen yerlerde çıkarılan ve çeşme yapımında kullanılan beyaz-si-
yah taş ile alçı taşı, Pasinlerde kireç taşı, Kiğı kazasında demir madeni, Hınıs kazasında neft 
yağı, Kemah kazasında kömür çıkarıldığı kaydedilmiştir.100 Çok sayıda vilayet salnamesinde 
görülen vilayetin madenleri hakkında malumat Hüdavendigar Vilayet Salanamesi’nde de 
benzer bilgilerle yer almaktadır. Örneğin Cebel-i Atik’de çıkan kurum madeninin İstanbul ve 
Avrupa’ya ihracı, İnegöl’de şifalı su, Erdek’te mermer, Bandırma’da sumaki madenleri çıktığı 
gibi nice ayrıntılı bilgiler kaydedilmiştir.101

Yer altı zenginliklerin den olan kaplıcalara da çok sayıda Vilayet salnamesinden rastlamak 
mümkündür. Ancak bu konuda en zengin ve en detaylı örneği Bursa ve civarının Vilayet Sal-
namesinde görmekteyiz. Hüdavendigar Vilayet Salanamesi’nde Vilayette bulunan çoğunlu-
ğu Bursa merkezdeki, çok sayıda kaplıcaya dair malumat vardır. Verilen bilgilerden önemli 
detaylar öğrenmekteyiz. Kaplaıcaların isimleri, yaptıranları, kaplıcanın bölümleri, faydaları 
ve bulundukları yerleri ile isim isim yer almıştır.102

Vilayet Salnamelerinde Ulaşım, Yollar ve Köprüler

Şehirlerin varlığında önemli etkenlerden biri de yollar ve bağlı olarak köprüler ya da geçit-
lerdir. Yol medeniyettir anlayışıyla baktığımızda ulaşımın önemi de daha da artar. Özellikle 
Osmanlı devletinde iletişimin bir kısmının ulaşım ile yapıldığı düşünüldüğünde yolların, 
köprülerin ve geçitlere atfedilen önem daha da anlaşılır hale gelmektedir.

1300 yılı Kosova Vilayeti salnamesinde “Vilayet dahilinde bulunan Turuk(yollar) ve meabir(-
geçitler)” başlığı altında Selanik’ten başlayan Üsküb’e kadar giden Tren yollarından bahse-
dilmiştir. Daha sonra yine diğer tren yolunun geçtiği yerleşim yerleri sayılmıştır. Bu yerleşim 

96 1294 Adana Vilayet Salnâmesi, 5. Def’a, Adana 1294/1877, s. 139.

97 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, 1. Def’a, Bursa 1287/1870, s. 140, 141-143.

98 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 168-169.

99 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 169-170

100 1299 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, s. 169-172.

101 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, s. 160-161.

102 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, s. 161-168.
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yerlerinin birbirlerine uzaklık mesafelerine de değinilmiştir.103 Daha sonra şose yollara de-
ğinilmiş, merkez vilayetten hangi yerleşim yerine ne kadar şose yol var oldukça detaylı bir 
şekilde kaydedilmiştir.104

Suriye Vilayet Salnamesi’nde ise “Turuk ve Meabir” yani yol ve geçitller başlığı ile konumu-
zu aydınlatacak önemli örnekler bulunmaktadır. Verilen bilgilerde cadde isimleri, kasabalar, 
aralarındaki mesafe, köprüler, şose yollar gibi detaylar işlenmiştir.105

Konumuza bir başka örnek Hüdavendigar Vilayet Salnamesinde vardır. “Nevahi (nahiyeler) 
ve Kazalarıyla Elviyenin Mesafe Cetvelidir.” Başlığı altında oldukça detaylı ulaşım ve mesafe 
bilgileri yer almaktadır. Sancakların ve kazaların merkeze olan mesafeleri ile birbirlerine olan 
uzaklıkları bu tabloda saat olarak belirtilmektedir. Örneğin Bilecik kazası Bursa merkeze olan 
uzaklığı on sekiz saat olarak, Yenişehir kazası oniki saat olarak, İnegöl kazası sekiz saat olarak 
kaydedilmiştir. Sancakların merkez Bursa’ya uzaklıkları ise Kütahya Sancağı yirmi iki saat, 
Karesi otuz iki saat, Kocaeli otuz saat olarak kaydedildiği görülmektedir.106

Vilayet Salnamelerinde Haritalar, Görseller ve Fotoğrafl ar

Ele alınan konuların daha detaylı anlatılmasında gerek harita gerek resim ve gerekse çizim-
lerin önemi tartışılmaz. Fotoğrafl arın toplumsal ve kültürel hayata girmesiyle de bu konuda 
yerini almış, Osmanlı toplumu da buna biraz geriden olsa da ayak uydurmuştur. Çeşitli vesi-
lelerle eskiden beri kullanılan haritaların yansıra çizim veya resim geleneğini ve Osmanlı son 
döneminde toplumsal hayatta görmeye başladığımız fotoğrafl ar da vilayet salnamelerine 
girmiştir. Şehir tarihçilerinin önemli kaynaklarından olan görsel malzemeler açısından da 
son dönem vilayet salnamelerinin oldukça zengin olduğu görülmektedir.

Vilayet salnamelerinde görsellerin şehir tarihine ışık tutacak çok sayıda örneğini birden çok 
vilayet salnamesinde görmek mümkündür. 1300/1883 yılı Kosova Vilayeti Salnamesinin en 
sonuna eklenen 1/600.000 ölçekli vilayet haritası ile yerleşim yerleri, sancaklar, kazalar, köy-
ler, yollar, dağlar vb. haritalarda yer alan diğer detaylara yer verilerek içerikte anlatılan bilgi-
lerin bir de haritadan bakılarak zihinlerde daha iyi şekillenmesine çalışılmıştır.107

Ankara Vilayet salnamesinde de Ankara’nın ve tarihi, tarihi mekânları, kültürel, sosyal veya 
ticari ilişkilerin anlatılması sırasında, on beş fotoğraf ya da resim de eklenmiştir. Ankara mek-
teb-i idadisi,108 Ankara telgrafhanesi,109 Ankara şehrinin Hisar arkası cebhesi,110 develerle Ze-
hair(zahireler) nakli,111 Akköprü,112 Hacı Bayram Veli hazretlerinin türbe ve camii şerifl erinin 
görünüşü,113 Ankara istasyon civarında belediye gazinosu,114 Ankara şehrinin demiryolu 

103 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 165-166.

104 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 166-168.

105 1306 Salnâme-i Vilayet-i Suriye, 21. Def’a, Şam 1306/1888, s. 146-147.

106 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, 1. Def’a, Bursa 1287/1870, s. 145-149

107 1300 Salnâme-i Vilayet-i Kosova, s. 181.

108 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, 15. Def’a, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1325/1907, s. 72b.

109 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 80b.

110 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 108b.

111 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 110b.

112 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 124b.

113 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 128b.

114 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 132b.
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cihetinden görünen bir kısmı,115 Kayseriye’nin manzara-i umumiyesi116 Kayseri daire-i bele-
diyesi,117 Yozgad’da Hamidiye çeşmesi,118 Yozgat mekteb-i idadi şakirdanı,119 Akdağmadeni 
merkezinde redif taburu,120 Kırşehri Cacabey Camii,121 Kırşehrinde âsâr-ı atîkadan türbe,122 
gibi alt yazılarla anlatımı destekleyen ve açıklayan görseller eklenmiştir. Ankara Vilayet Sa-
lanmesi’nde görülen bu görsel çokluğu yirmi beş fotoğraf eklenen 1322/1904 Trabzon Vila-
yet salnamesinde de görmekteyiz.123

1918 tarihli Bolu Livası Salnamesinde yer verilen Bolu’nun Şimal-i Garbından Görünüşü alt 
yazılı fotoğraf ise Camisi ile evleri ile yoları ile, o dönem Anadolu’su, özelde Bolu hakkın-
da birçok detaya ışık tutmaktadır.124 Yine aynı salnamede yer alan Bolu kasabası izdüşüm 
haritası da o dönem Bolu’nun genişliği, yaygınlığı, sınırlarının nerelere vardığını, yollarını 
açıklamak için önemli bir kaynak niteliğindedir.125 Harita kullanımına bir başak örnek Hüs-
davendigar Vilayet salnamesinde görmekteyiz. İlk Hüdavendigar salnamesi olan 1287/1870 
tarihli salnamenin en sonuna bir de Vilayet haritası konularak, küçük büyük yerleşim yerleri, 
nehirler, yollar vb. diğer detaylarla verilen bilgilerin anlaşılır hale gelmesine çalışılmıştır.126

Sonuç

Büyük oranda elimizde olan Vilayet salnameleri şehir tarihi açısından önemli bilgileri içer-
mektedir. Özellikle de şehirlerin idari yapısı ve görevli memurların bulunmasında ilk elden 
kaynaklık yaptığı açıkça görülebilmektedir. Adeta Osmanlı teşkilat yapısının ve idarecile-
rinin bir röntgeni çekilmişçesine, detaylı malumat elde edilebilmektedir. Bununla birlikte 
şehrin hem kültürel hem ekonomik hem sosyal hem siyasal hem askeri durumları hakkında 
da malumat almak mümkündür. Şehrin çeşmeleri, kaleleri, su kaynakları, han, hamam, ge-
çim kaynakları, meslekleri ve diğer önemli detaylar hakkında kimi zaman diğer kaynaklarda 
rastlanamayacak bilgiler bulmak mümkündür.

Son dönem salnamelerde görülen fotoğrafl ar ise bilgi eksiliğini görsel olarak tamamlamak 
konusunda oldukça önemli görev görmektedir. Bu sayede daha net bilgi, daha açık anlaşıl-
ma hatta yazılı kaynaklarda okunmayan nice detayları görme imkânı sunmaktadır.

Sonuç olarak tarih araştırmalarında özellikle de şehir tarihi çalışmalarında vilayet salnamele-
ri çok önemli detaylar sunmaktadır. Ancak başka kaynaklarla, özellikle de arşiv kaynaklarıyla 
desteklenmesi ile daha değerli sonuçlara ulaşılmasına imkân verecektir.

115 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 134b.

116 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 205b.

117 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 212b.

118 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 230b.

119 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 236b.

120 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 244b.

121 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 258b.

122 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, s. 264b.

123 1324 Trabzon Vilayeti Salnamesi, Def’a 22, Trabzon 1324/1904.

124 1334 Bolu Livası Salnamesi [Bolu Sancağı Salname-i Resmisi], Def’a 1, Bolu 1334/1918, s. 1.

125 1334 Bolu Livası Salnamesi [Bolu Sancağı Salname-i Resmisi], s. 2.

126 1287 Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigar, s. 172.
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1301 Vilayet-i Salnâme-i Suriye, 16. Def’a, Şam 1301/1884, s. 112-119.

1301 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 1. Def’a, Mekke 1301/1884.

1302 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 2. Def’a, Mekke 1303/1886.

1305 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 3. Def’a, Mekke 1305/1888.

1306 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Salnâmesi Matbaası, 4. Def’a, 1306/1889.

1306 Vilayet-i Salnâme-i Suriye, 21. Def’a, Şam 1306/1888.

1309 Hicaz Vilayeti Salnâmesi, Hicaz Vilayeti Matbaası, 5. Def’a, Mekke 1309/1892.

1312 Salnâme-i Vilayet-i Beyrut, 1. Def’a, Beyrut 1312/1893.

1313 Salnâme-i Vilayet-i Manastır, 6. Def’a, Manastır 1313/1894.

1318 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 56. sene, Osman Bey Matbaası, İstanbul 1316 R / 1898.

1315 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 13. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1315/1897.

1318 Salnâme-i Vilayet-i Erzurum, 15. Def’a, Erzurum Vilayet Matbaası, Erzurum 1318/1900.

1319 Trabzon Vilayeti Salnamesi, Def’a 19, Trabzon 1319/1901.

1324 Bağdad Vilayet Salnâmesi, 20. Def’a, Bağdat 1324/1906.

1324 Trabzon Vilayeti Salnamesi, Def’a 22, Trabzon 1324/1906.

1324 Selanik Vilayeti Salnamesi, Def’a 19, Selanik 1324/1906.

1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, 15. Def’a, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1325/1907.

1325 Sivas Vilayeti Salnâmesi, 17. Def’a, Sivas Vilayet Matbaası, Sivas 1325/1907.

1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Matbaa-i Amire, İstanbul 1926.

1927-1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Matbuat Umum Müdiriyeti Matbaası, İstanbul 1928.

1928-1929 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 1929.

Diken ve İnci Salnamesi, Naşir Sedat Simavi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, İstanbul 1336

Mehmed Salâhi Bey, “Sâl” Maddesi, Kamus-i Osmanî, I-IV, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1322.

Pakalın, Mehmet Zeki, “Sal” Maddesi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul 1972.

Pakalın, Mehmet Zeki, “Salname” Maddesi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, Milli Eğitim Ba-
sımevi, İstanbul 1972.

Takvim-i Vekâyi, 7 Cemaziye’l Ahire 1281, Sayı 773, İstanbul, s. 2-5. 
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Ekler

Ek 1: Ankara Akköprü 1325 Ankara Vilayeti Salnâmesi, Def’a 15 1325/1907.

Ek 2: Ankara Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Türbe Ve Camii Şerifl erinin Görünüşü 1325 Ankara Vilayeti 
Salnâmesi, Def’a 15 1325/1907.
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Ek 3: Manastır Vilayeti Haritası 1313 Manastır Vilayeti Salnâmesi, Def’a 6 1313/1895.

Ek 4: Sivasda Yapılan Halı Seccadelerin Resmi 1325 Sivas Vilayeti Salnâmesi, Def’a 17 1325/1907.
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Ek 5: Trabzon Vilayetitn Denizden Görünüşü 1319 Trabzon Vilayeti Salnâmesi, Def’a 19 1319/1901.

Ek 6: Selanik Vilayeti Liva Merkez Kaza Ve Nahiyelerin Yekdiğerine Olan Mesafeleri 1324 Sivas Vilayeti 
Salnâmesi, Def’a 19 1324/1906.
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Ankara Örneğinde Tahrir Defterlerinin 
Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri ve 
Önemi Üzerine

Uğur Altuğ
Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü, uguraltug@hotmail.com

Osmanlı Devleti’nde tahrir sistemi ve işlemi, bir bölge ya da ülkenin fetih sürecinin son ve 
kesinleşmiş aşamasını teşkil ederdi1. Tahrirle, yeni fethedilmiş bir bölgede yaşayan bütün 
halk ve başta toprak, bağ, bahçe, değirmen, dalyan, maden, tuzla vs. olmak üzere tüm eko-
nomik kaynaklar tespit edilerek, bu değerler çiftlik, mezraa, köy, nâhiye, sancak ve beylerbe-
yilik şeklinde birer askerî, malî ve idarî ünite şeklinde organize edilirdi. Her bir birimin başına 
birer yönetici (çiftlik mezraa ve köylere timârlı sipâhi, nâhiye/kaza ve vilâyetlere subaşı, san-
caklara sancakbeyi ve beylerbeyilik/eyâletlere beylerbeyi) atanırdı. Sancak birimi temelinde 
düzenlenmiş olan tüm bu unsurlara ait idarî, malî, ekonomik ve sosyal yapı ve organizas-
yon, bölgesel-coğrafi, etnik ve kültürel farklılıklar ve gelenek-adetler göz önünde tutularak, 
bölgenin Osmanlı sistemi içerisine katılması süreci ilgili sancağın kanûnnâmesini meydana 
getirirdi. Tahrir kurumu çerçevesinde yapılan tüm bu işlemlerden sonra ilgili bölgede timâr 
sistemi ve Kanûn-i Osmanî denilen, doğrudan Osmanlı idaresi başlamış ve böylece burada 
fetih süreci tamamlanmış olurdu.

Tahrir sürecinde icra edilen bütün bu işlemler tahrir defteri denilen kütüklere özenle kayde-
dilirdi. Tahrir işleminin mufassal, icmâl, yaya/piyâde-müsellem, voynuk, kale, akıncı ve evkâf 
olmak üzere çeşitleri vardır2. Bu sûretle tahrire sadece toprak, reaya ve asker ekseninde ör-
gütlenmiş olan timâr birimleri değil, ilgili bölgedeki, askeri, idari, kentsel, sosyal ve ekono-
mik kurum, kişi ve değerler de konu olmuştur. 

Söz konusu bölgede zaman içerisinde, nüfus artışı/azalışı, doğal afet, enfl asyon, siyasi-askeri 
konjonktür değişimi gibi nedenlerden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve idari bağlamda bir 
takım gelişmeler/değişimler ortaya çıkabilirdi. Osmanlı idaresi gerek bu değişimler karşısın-
da önlem alabilmek, gerekse bölgedeki idari, mali ve askeri mekanizmayı ve tüm değer ve 
kaynakları mahallinde tespit ve kontrol edebilmek için belirli aralıklarla (7, 15, 20-30 senede 
bir ve bir sultanın tahta cülûsunda) yeni tahrirler yapmaya ve defterler düzenlemeye devam 
etmiştir.

1 Tahrir hakkında detaylı bilgi için, Ömer Lûtfi Barkan, Halil İnalcık ve Nejat Göyünç gibi uzmanların çalışmalarına müraca-
at edilebilir.

2 Bilindiği üzere tahrir defterleri iki kategori arz eder, birinci kategori mufassal defterler; fetihten sonra bölgenin köylerini, 
şehirlerini, nüfusunu ve tüm vergi kaynaklarını özel tahrir komisyonları vasıtasıyla tespite çalışan ve o bölgenin tam bir 
görüntüsünü veren ana defterlerdir. Mufassal defterler vergi ve hazine kaynaklarını tespit etmek için tahrir emîni tara-
fından titizlikle meydana getirilmiş belgelerdir. İkinci kategori defterler, bu tespit edilen gelirlerin askeri sınıf arasında 
tımar vs. olarak dağıtım şeklini bildiren icmâl defterleridir. Birinci kategorideki mufassal defterler, her bölgenin nüfus, 
yerleşim, gelir kaynaklarını ve sosyal-ekonomik durumunu bize bildirir. İcmâl defterler ise bu gelirlerin askerîler arasın-
da nasıl dağıtıldığını, kurallarını ve intikal biçimlerini belirten defterlerdir. Bunun yanı sıra Osmanlılar, yaya-müsellem, 
voynuk, kale, akıncı ve vakıf teşkilatlarını organize ve teftiş etmek için de tahrirler yaparak defterler düzenlemişlerdir.



240

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Böylece, timâr sisteminin tatbik edildiği Osmanlı temel eyaletlerindeki sancaklara ait peri-
yodik tahrir defterleri vücuda getirilmiştir. Bunlardan günümüze ulaşabilmiş olanların teşkil 
ettiği zengin koleksiyon sayesinde ilgili sancakların XV.-XVIII. arasındaki yüzyıllardaki bütün 
yapı ve süreçleri izlenebilmektedir.

Tahrir defterlerinin, Osmanlı şehir tarihi araştırmalarında ve yazımında önemli bir yeri vardır. 
Son yıllarda bu kaynaklara dayalı çalışmalarda büyük bir artış olmuştur. Tahrirlerdeki kayıt-
ların, kadı sicil defterleri ve diğer belgelerle karşılaştırmalı biçimde incelenmesi, Osmanlı 
şehir tarihine yönelik araştırmaları daha zengin ve nitelikli bir hale getirmektedir. Burada 
biz Ankara Sancağı özelinde ve pratiğinde, tahrir defterlerinin şehir tarihi araştırmalarındaki 
yeri, önemleri ve kullanımları üzerinde kısaca duracağız. Dolayısıyla, Ankara tahrir defterle-
rindeki kayıtların şehrin genel yapı ve görüntüsüne tuttuğu ışık belirtilmeye çalışılacaktır. 

 Tarihte önemli bir yeri olan Ankara, kuruluş döneminde Osmanlıların Anadolu Beylerbeyili-
ğinin merkez sancağı olmuştur. Osmanlı Arşivi’nde Ankara’ya ait çeşitli tahrir defterleri bu-
lunmaktadır. Bu defterler Ankara şehrinin tâbi tutulduğu mufassal, icmâl, yaya/piyâde ve 
vakıf tahrirleri süreçlerinden sonra düzenlenmişlerdir. Bunların en erken tarihli olanı Fatih 
Sultan Mehmed (1451-1481), diğerleri ise Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim 
(1566-1574) ve III. Murad (1574-1595) dönemlerine aittir. Tahrirler içerisinde bilhassa mufas-
sal ve evkâf defterleri genelde şehir, özelde ise Ankara’nın tarihini ve gelişimini aydınlatacak 
nitelikte kayıtlar içermektedir. Bu bağlamda şehrin idari yapı ve organizasyonu, mekânsal 
özellikleri, nüfusu ve mahalleleri, toplanan vergiler, üretim ve diğer ekonomik faaliyetlerin 
biçim ve mahiyeti, sosyal ve kamusal yapılar, vakıfl ar ve fonksiyonları, bir takım gündelik 
yaşam ritüelleri, önemli şahsiyetler, şehir merkezinin kazalar, köyler ve mezraalarla olan iliş-
kisi gibi birçok olgu ve bunların birbiriyle organik bağı bu defterler sayesinde gün yüzüne 
çıkmaktadır. Böylece Ankara’nın gelişim süreçleri ve tarihi tespit edilebilmektedir. 

Bugün Osmanlı arşivlerinde tespit edilebilen Ankara Sancağı tahrir defterleri şunlardır:
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ARŞİV ve NUMARA ÇEŞİT TARİH (HİCRİ)

AK MC 116-5 EVKÂF Kanuni Dönemi

BOA KK131 378 TİMÂR 1036

BOA KK 699 TİMÂR 997

BOA MAD132 9 MUFASSAL 867

BOA MAD 152 İCMÂL Tarihsiz

BOA MAD 15.591 PİYADEGÂN-MÜSELLEMÂN 1022

BOA MAD 15.270 İCMÂL 1106-1125

BOA MAD 38 İCMÂL 1106-1142

BOA MAD 6160 YOKLAMA 945

BOA TD133 117 MUFASSAL 929

BOA TD 162 İCMÂL 930-937

BOA TD 248 PİYÂDEGÂN 953

BOA TD 438 MUHASEBE-İCMÂL 937

BOA TD 458 PİYÂDEGÂN-MÜSELLEMÂN 975

BOA TD 464 PİYÂDEGÂN 975

BOA TD 489 İCMÂL 977

BOA TD 582 MÜSELLEMÂN 987

BOA TD 588 PİYÂDEGÂN 988

BOA TD 596 PİYÂDEGÂN 988

BOA TD 1123 EVKÂF 979

TK KKA134 74 MUFASSAL 979

TK KKA 76 MUFASSAL 979

TK KKA 132 MUFASSAL-MENSÛHÂT Tarihsiz

TK KKA 214 İCMÂL 977

TK KKA 367 DERDEST Tarihsiz

TK KKA 527 DERDEST Tarihsiz

TK KKA 558 EVKÂF 979

 3 4 5 6

Ankara’nın tahririnin Osmanlılarca ilk kez Orhan Bey döneminde yapıldığını düşündürtebi-
lecek bazı dolaylı vakıf kayıtlarına karşın, bu hususu kesin olarak delillendirebilecek bir veri 
ya da bilgiye sahip değiliz. Şehir esas itibarıyla I. Murad döneminde Timurtaş Paşa emînliğin-
de tafsilatlı bir biçimde tahrire tabi tutulmuş görünüyor. Timurtaş Paşa’nın bu tahrir sürecin-
de kurduğu yapıların (tarım, iskan, vergi, nüfus, idare vs.), büyük ölçüde Ankara Sancağı’nın 

3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kâmil Kepeci Tasnifi.

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi.

5 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tahrir Defterleri Tasnifi.

6 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-i Kadîme Arşivi.
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temel düzenlemesini oluşturmuş olduğu anlaşılıyor. Maliyeden Müdevver (MAD) 9 numara-
lı, 1462 tarihli defterdeki çeşitli kayıtlarda Timurtaş Paşa’nın tahririne yer yer yapılan atıfl ar 
bunu ortaya koymaktadır. Maalesef bu defter günümüze ulaşamamıştır (bunun en büyük 
sebebi, Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra Timur’un, Ankara’yı istilası ve Bursa’da Osmanlı Ar-
şivi’ni yakması olmalıdır).

Osmanlılar, Gelibolu’ya geçiş sürecinde Orta Anadolu’daki gelişmelerle de yakından ilgilen-
mekteydiler. 1354’te Orhan Bey, bölgedeki karışıklıklardan yararlanıp Ankara’yı ele geçir-
meye karar verdi. Gazi Süleyman Paşa’nın, şehre hâkim olan ahilerle anlaşma ve iş birliği 
yaptığına kuşku yoktur. Amasya Emîri Hacı Kutluşah ile anlaşan Orhan Bey, Gazi Süleyman 
Paşa kumandasında orduyu harekete geçirdi, Ankara ve Sivrihisar’ı aldı. Ankara ve Sivrihisar 
için bu karşılaşma, Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında gelecekteki büyük mücadelenin 
başlangıcı olarak sayılabilir7. 

Sultan Murad Hüdavendigar, 1362’de Ankara üzerine harekete geçti. Çünkü burada büyük 
nüfuzları olan Ahîler, Orhan Bey’in vefatı üzerine, Karamanoğlunun teşvikiyle Osmanlı kuv-
vetlerini Ankara’dan çıkarmışlar ve şehri kendi yönetimleri altına almışlardı. Sultan Murad 
vakit kaybetmeden Ankara üzerine yürüdü, karşı koyamayacaklarını anlayan Ahîler, Sultanı 
karşılayarak şehri kendisine teslim ettiler8.

Fethi müteakib Ankara ve havalisi Timurtaş Paşa tarafından esaslı bir tahrire tâbi tutularak 
timâr sistemi tesis olunmuş ve bölge doğrudan Osmanlı idaresi altına alınmıştır. Böylece 
Kanun-i Osmanî’nin bütün süreçleri icra edilerek Ankara’nın fethi tamamlanmıştır. Yukarı-
da da belirtildiği üzere Ankara Osmanlı Devleti’nin Anadolu Beylerbeyiliği’nin paşa/merkez 
sancağı olarak organize edilmiştir ve Fatih Sultan Mehmed, eyaletin merkezini Kütahya San-
cağı’na kaydırıncaya dek ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde kısa bir süre beylerbeyili-
ğin paşa sancağı olmuştur. Ankara şehri bu itibarla, Anadolu Beylerbeyiliğinin paşa/merkez 
sancağı, Ankara Sancağı’nın ve Ankara kazasının merkezi olma fonksiyonlarını icra etmiştir.

Şehir, Kızılırmak ve Sakarya nehirleri arasında doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde geniş 
bir hinterlandın merkezinde bulunmaktadır. Gerek coğrafi stratejisi gerekse iktisadi yapısı 
ve özellikleri dolayısıyla Ankara şehri ve bölgesi eski çağlardan itibaren önemli bir merkez 
olmuştur. İpek yolu üzerinde bulunan ve sof imâlatı ve ticaretiyle zengin bir şehir olan Anka-
ra tarihte birçok siyasal yapının özel ilgi alanı olmuştur. Ankara tarih boyunca Anadolu’nun 
merkez şehri rolünü oynamıştır. Ankara Kalesi ve surlarında kullanılmış mezar taşları ve tari-
hi kitabeler bu gerçeği yansıtır. Topoğrafik bakımdan yarım adanın ortasına doğu, batı, gü-
ney ve kuzeyden gelen yolların kavşağında merkez durumu kadar eski çağlardan beri eko-
nomik bakımdan zenginliği, özellikle eşsiz sof kumaşları, selâsil adı verilen heybetli kalesi, 
Ankara’nın bu tarihi rolünü belirler. İlk Osmanlı döneminde Kütahya’dan önce Anadolu Eya-
leti’nin merkezi olması bir tesadüf değil, söz konusu coğrafi ve tarihi önemi bir sonucudur. 
Bu çalışmanın Ankara örneği üzerinden hareketle kurgulanmış olması burada düğümlüdür.

Bugün Osmanlı Arşivi’nde bulunan MAD 9 numaralı Ankara Sancağı Mufassal Tahrir Def-
teri, 1462’den önce düzenlenmiş olup, şehrin elimizde bulunan en eski ve en tafsilatlı arşiv 
belgesidir. 237 varaktan oluşan defterin mukaddime kısmını içeren ilk varağı da dahil olmak 
üzere başlangıcından itibaren epey bir kısmı eksiktir. Ankara Sancak Beyi ve Anadolu Beyler-

7 Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481, İstanbul, 2010, s. 62.

8 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. I, Ankara, 1994, s. 160, 161.
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beyi’nin kimlikleri, tasarruf ettikleri hâsları, şehir merkezinden devşirilen vergi kalemleri ve 
dolayısıyla şehirsel üretim birimleri, mahalleler ve Ankara Sancak beyinin hâs olarak tasarruf 
ettiği çeşitli köylere ait kayıtlar bu yüzden yoktur. Buna karşın defterdeki bazı kayıtlardan bu 
kişiler, kurumlar ve mekânlar hakkında az da olsa bazı bilgilere ulaşabilmek mümkündür. 
Mukaddime kısmının da eksikliği dolayısıyla defterin düzenlendiği tahririn hem emîni hem 
de tarihi hakkında bir bilgiye de sahip değiliz. Buna rağmen deftere düşülmüş H. 867 – M. 
1462 senesi kaydı ise kanaatimizce tahririn tarihini kesin biçimde yansıtmamaktadır. Bu tah-
rir İstanbul’un fethinden sonra ve 1462’den önce yapılmış olmalıdır.

Baş kısmından epeyce eksik olan defter Oğuz Çayırı adlı köyün kayıtlı olduğu varakla baş-
lamaktadır. Daha sonraki kısımlarında herhangi bir eksiklik göze çarpmamaktadır. Ankara 
Sancağı, Kasaba, Bacı, Çubuk, Yaban Ovası, Mürted Ova, Mudrib, Peygâri/Pınarî İli olmak üzere 
yedi nahiye ve bu birimler etrafında kümelenmiş yüzlerce köy ve mezraadan oluşmaktadır.

Ankara Sancağı’na ait nahiye/kazalar, bunlara tabi köy ve mezraalar, tüm bu ünitelerde ta-
rımsal faaliyette bulunan ve vergi mükellefi olan reaya, gelir kaynakları, toplanan vergiler ve 
miktarları ve bu üniteleri tasarruf eden timârlılar köken ve kimlikleriyle ayrıntılı bir biçimde 
deftere kaydedilmiştir. Böylece Fatih döneminde Ankara Sancağı’nın hem üretim-vergi hem 
de yönetim yapısı ve organizasyonu tüm teferruatıyla ortaya konulmuştur. 

Timâr birimlerinden sonra sancak içerisindeki çeşitli köylerde konuçlanmış olan piyâde/
müsellemler ve bunların yamakları yer almaktadır ( vrk.: 202b-212b ). Son olarak şehir ve 
nahiyelerdeki vakıfl ar kaydedilmiştir ( vrk.: 212b-238a ). Defterin bu her iki kısmı da oldukça 
önemli bilgi ve kayıtlar içermektedir.

MAD 9 numaralı Ankara mufassal tahrir defteri hakkında verilen bu öz bilgiden sonra şu ileri 
sürelebilir ki, bu kaynak Ankara Sancağı ve taallükâtı hakkında hazırlanmış olan son derece 
detaylı ve önemli bir bilançodur ve bu bilanço sadece timâr sistemi ve üretim-vergi konula-
rına ait değildir. Sancak bünyesinde bulunan vakıfl ar ve müsellem teşkilatı gibi sosyal, eko-
nomik, askeri ve idari bakımdan oldukça önemli kurum ve yapıları da kapsamaktadır. 

Bu defter uzun bir süre tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve vergilerin sorunsuzca topla-
nılabilmesi, sancak dahilindeki nahiye, köy ve mezraaların yönetimi ve buralarda asayişin 
sağlanabilmesi, timâr sisteminin sorunsuz ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, hülasa Ka-
nun-i Osmaninin uygulanabilmesi konusunda temel araçlardan biri olmuş görünüyor. Ay-
rıca sosyal hayatın ve ekonomik yapıların da temelinde yer alarak daha sonra icra edilecek 
tahrirlere de temel teşkil edecektir. Dolayısıyla bu defter, Osmanlıların genel olarak Anadolu 
Beylerbeyiliği özelde ise Ankara Sancağı’nda tesis ettikleri yapıların ve düzenin temel yapı 
taşı mahiyetindedir. 

Bundan sonraki süreçte Ankara Sancağı’nın, yukarıda da belirtildiği üzere, Kanuni Sultan 
Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde çeşitli zamanlarda tahrirlere tâbi tutuldu-
ğu görülüyor. Bu dönemde sancak, mufassal, icmâl, evkâf, muhâsebe icmâl, piyâdegân/ya-
ya-müsellemân cinsinden sayılmış ve defterleri oluşturulmuştur. Bu defterler arasında daha 
önce de belirtildiği gibi mufassal ve evkâf defterleri konumuz olan Ankara şehrinin tarihi 
oluşum ve gelişim süreçleri bakımından oldukça değerlidir. 

Bunlardan, Tapu Tahrir Defteri (TT-d) 117 numaralı , H. 929 tarihli mufassal defterin eksik par-
çası görülmemekle birlikte, bu kaynağın Ankara şehir merkezinde bulunan mahalleleri ve 
buradaki nüfusu da kapsaması onu oldukça değerli kılmaktadır. Zirâ Ankara şehir merkezine 
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ve buradaki nüfus ve mahalle yapılanmasına ilişkin en erken tarihli verileri devşirdiğimiz 
tahrir defterlerinden birisidir. Bu defterde Ankara şehir merkezinin doksan beş mahalleden 
mürekkep olduğu ve bunlarda yaşayan vergi mükellefi hâneler dolayısıyla şehir merkezinin 
demografik, ekonomik ve toplumsal yapısı ayrıntılı biçimde görülebilmektedir.

İlgili defter, Ankara Sancağı’nın bir kanûnnâmesini, şehir merkezini oluşturan mahalleleri 
ve Kasaba, Çubuk, Peykârî/Pınarî İli Vilâyeti, Murtaza Abâd, Yaban Abâd, Ayaş ve Bacı kaza-
larını ve bunlara bağlı mezraa ve köyleri ve sancak bünyesinde bulunan çeşitli cemaatleri 
içermektedir.

Mufassal tahrir defterleri içerdikleri kayıtlar dolayısıyla şehir tarihi araştırmalarında oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Söz konusu şehrin merkezi ve bu merkezin idari, demografik, sosyal 
ve ekonomik yapısı, şehir merkezinin sancağın hinterlandında ve ona idari, mali, ekonomik 
ve kültürel açılardan bağlı parçaları olan diğer kaza merkezleri ve bütün bu birimlerin bün-
yesindeki köy ve mezraalarla ilişkisi ve bağların niteliğine dair bütün detaylara bu defterler-
deki kayıtlar sayesinde ulaşmaktayız.

Osmanlı Devleti’nde şehirlerin ve şehir merkezlerinin yapısını ortaya çıkarıp anlayabilmek 
açısından en önemli kaynaklardan biri de vakıf tahrirleri neticesinde düzenlenmiş olan evkâf 
defterleridir. Bu defterler ilgili sancakta bulunan vakıf kurumlarını içermektedir. Dini, sosyal 
ve hayri bir yapı/teşkilat olan vakıf kurumu Osmanlı Devleti’nin temel müesseselerinden biri 
olup, kamusal/sosyal hizmetler büyük ölçüde vakıf kurumu vasıtasıyla icra edilmiştir. Başta 
Osmanlı sultanları ve hanedan mensupları olmak üzere, askeri ve idari ricâl, diğer nüfuzlu 
kişi ve hayırseverlerin İslâmî hayır kurumu çerçevesinde ve devletin de arazi ve finansal katkı 
bağlamında dahil olarak organize edilmiş olan vakıfl ar çeşitli sebeblerden dolayı tahrir işle-
mine tâbi tutulmuşlardır. 

Timâr sistemi bünyesinde bulunan ve devletin finansal desteği dolayısıyla gelirleri-başta 
önemlileri olmak üzere-vakıfl ara bağlanarak timâr sisteminden çıkarılan çiftlik, mezraa, köy 
vesair gelir kaynaklarının tespitini sağlamak ve imparatorluk genelindeki vakıfl arın durum, 
yapı, işleyiş, yönetim ve diğer koşullarını teftiş etmek, vakıf tahrirlerinin en önemli gayele-
rindendir.

Tahrirde öncelikle ilgili sancağın merkez kazasındaki vakıf eserleri ve bunların kurucusu/
vâkıfı, amacı, bünyesi, işleyişi, mütevellisi ve finansal yapısı tespit edilir ve gerekli düzen-
lemelerle yeniden organizasyonları yapılırdı. Bu işlem sancak merkezinden sonra ona tâbi 
köylerde, daha sonra sancağın diğer kazalarında ve bunlara bağlı olan köylerde yapılırdı.

Özellikle şehir merkezlerinde çeşitlenip yoğunlaşan vakıfl ar, dini, sosyal, ekonomik, kültürel, 
sağlık ve eğitim gibi bir çok alanda amme hizmetleri icra etmişlerdir. Bu bağlamda bulun-
dukları şehrin mekânsal, alt yapısal, kültürel ve sosyo-ekonomik yapı ve karakterlerini de 
etkilemişlerdir. Bu bakımdan vakıfl ar bütün boyutlarıyla belirlenip ortaya konulmadan Os-
manlı şehrinin yapısı, mahiyeti, karakteri ve tarihi gelişimleri tam olarak anlaşılamaz. Yine 
vakıf kayıtları sayesinde söz konusu şehrin tarihinde, rol oynayan nüfuzlu kişilerden büyük 
bir kısmını vakıf kurucusu olmaları sıfatıyla tespit edebilmekteyiz.

Osmanlı şehrinin temel yapı taşlarından olan vakıfl arın, yukarıda da belirttiğimiz gibi, en 
önemli kaynaklarından birisi vakıf tahrirleri sonucunda düzenlenmiş olan evkâf defterleri-
dir. Bununla birlikte vakfiyeler ve hurufât defterleri gibi belgeler Osmanlı vakıfl arının temel 
arşiv vesikalarını oluştururlar.
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Ankara sacağında bulunan vakıfl ara ilişkin en erken atıfl ar Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Or-
han Bey dönemlerine aittir9. Söz konusu vakıfl ara ait en erken tarihli ve tafsilatlı kayıtlar ise 
yukarda ele alınan MAD 9 Numaralı Ankara Mufassal Defteri olup, bu defterin son kısmını 
sancağın evkâfı oluşturur. Bu özellik ilgili defterin önemini yükselten unsurlardan biridir.

Ankara Sancağına ait evkâf defterlerinden bazıları günümüze ulaşmış olup Osmanlı arşiv-
lerinde bulunmaktadırlar. Öncelikle bu defterlerin Ankara’daki vakıfl arı tespit ve teftiş için 
düzenlenmiş olan müstakil vakıf tahrirlerinden sonra düzenlendiğini vurgulamak gerekir.

Elimizde mevcut bulunan en erken tarihli müstakil Ankara evkâf tahriri, Kanuni Sultan Sü-
leyman dönemine ait olup, bugün İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yaz-
maları (AK MC) koleksiyonunda 116-5 numaralı defterdir. Diğer iki evkâf defteri ise, Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi Tapu Tahrir Defteri (BOA TT-d) 1123 numaralı ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Kuyûd-i Kadîme Arşivi (TK KKA) 558 numaralı olan ve H. 979 tarihli defterlerdir.

Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olan evkâf defterinin tarihini belirtir bir kayıt olmasa 
da, sultanın tahta cülûsundan kısa bir süre sonra yapılan vakıf tahririnde düzenlendiği anla-
şılıyor (1521-1523). Bu defterdeki kayıtlar, Ankara şehrinin ve ona bağlı kazaların merkezi ya-
pısı hakkında oldukça zengin veriler içermektedir. Şehrin mekânsal alt yapısını oluşturan ve 
vakıf kurumuna mevzu olmuş olan mescid, cami, hân, hamâm, kervan saray, zaviye, imâret, 
muallim hâne, medrese, kütüphâne, darü’l-hüff âz, darü’ş-şifa, mevlevi hane, kalender hane, 
türbe, dükkân, oda, çeşme ve ev gibi unsurlar ve şehrin mahalle, sokak, yol ve köprülerinin 
detaylı bir bilançosunu çıkartabilmek mümkündür.

Söz konusu defterde kayıtlı vakıfl arın, kurucuları, kuruluş amaçları ve süreçleri, fonksiyon-
ları, mütevellilerini, vakfedilen ekonomik unsurları ve protokolü ifade eden vakıf senedi/
vakfiyelerin özetleri ve tahrirle birlikte merkezi idarenin hangi gelir kaynaklarını bunların 
tasarrufuna bağladığının tafsilatlı bir dökümü yapılmıştır. Belirtilen diğer evkâf defterleri 
ilerleyen dönemlerde sadece vakıf kurumunun durumunu değil, aynı zamanda Ankara şeh-
rinin değişimini de göstermektedir.

Bütün bu defterlerde bulunan Ankara vakıfl arının kayıtları ele alındığında şehir merkezinin 
ve şehir havalisinin yapısı ve 1450’ler hatta çok daha öncesinden, 1600’lere değin geçirdiği 
değişim ve dönüşümler ortaya çıkarılabilir. Bu kayıtlar, şehrin zihniyetine, dini, kültürel, mali, 
ekonomik, sosyal ve mekânsal yapısına ışık tutmaktadır. Defterlerin belirli dönemler halinde 
birbirini periyodik biçimde tamamlıyor olmaları sayesinde, şehrin nasıl bir yapılanma süreci 
geçirdiğini ve bu esnada nelerden etkilendiği anlaşılabilmektedir. 

Vakıf kayıtları şehrin tarihinde ve gelişiminde rol oynayıp, Ankara’yı Ankara yapanların tes-
pit edilebilmesi için de büyük önem arz etmektedir. Ankara’nın vakıf kurucuları/vâkıfl arının 
kimliği şehrin yapısını da ifade eder niteliktedir. Selâtin vakıfl arı ve Mahmud Paşa gibi önem-
li ricâlin vakıfl arı Ankara’nın imparatorluk içerisindeki önemini; Timurtaş Paşa, Hamza Bey 
ve Karaca Bey gibi Anadolu beylerbeyileri ve çeşitli sancakbeyilerin vakıfl arı şehrin Osmanlı 
idari ve askeri yapısındaki yerini; Turasan Bey, Ahî Şerafeddin, Ahî Tura, Ahî Yakub, Ahî Ço-
mak gibi ahîlerin vakıfl arı, şehrin imparatorluk ekonomisi, ticari ve sanayi yapısındaki öne-
mini; Ankara vakıfl arı içerisinde müstesna bir yeri olan Hacı Bayram Velî vakfı, Mevlevihâne 
ve Kalenderhâne gibi vakıfl ar şehrin dini-manevi yapısında rol oynayan öncüleri ve şehrin 
bu bağlamda arz ettiği derinliği gösterir.

9 Bakınız, MAD 9 Numaralı Ankara Sancağı Mufassal Defteri.
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Vakıf kurumunun diğer yapılarla olan organik ilişkisi ve bu ilişkinin zaman içerisinde geçir-
diği değişimler de şehir tarihi bakımından önemli olup, evkâf defterlerindeki kayıtlar, Anka-
ra’nın bu bağlamda gelişen yapısal ve fonksiyonel sürecini yansıtır.

Sonuç olarak burada tahrir defterlerinin şehir tarihi açısından önemi kısaca ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bu temel kaynakların mahiyeti ve kullanım biçimlerinin kısa ve teorik tanımla-
maları ve bunun pratik işleyişi Ankara Sancağı özelinde gösterilmiştir. Ankara idari, askeri, 
ekonomik, sosyal ve kültürel bakımlardan oldukça önemli ve karakteristik bir Osmanlı şeh-
ridir. Onun bu özelliği düzenlenen tahrir defterlerine bütün ayrıntılarıyla yansımıştır. Ankara 
şehrini karakterize eden tüm unsurlar, bu süreçte rol alan kişi ve kurumlar ve bütün bunların 
birbirleriyle organik ve işlevsel bağları söz konusu kaynaklarda detaylandırılmışlardır. 

Uzun bir süre Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişimi/birleşiminde, Akdeniz Dünyası ola-
rak tabir edilen coğrafî ve kültürel alt yapıya egemen olan Osmanlıların kendilerine özgü 
bir şehir yapısı, dinamiği ve medeniyeti oluşturduklarına şüphe yoktur. Etnik, dini, sosyal, 
ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerden birbirlerinden büyük farklarla ayrılmış olan bu büyük 
coğrafyada bütüncül bir yapı oluşturup, bunu yüzyıllar boyunca idare etmiş olan Osmanlı-
ların inşa ettiği şehir medeniyetini bütün veçheleriyle ortaya çıkarıp layıkı ile kavrayabilmek 
sadece bu bölgenin değil, ilerde bütün dünyanın şehir ve medeniyet vizyonuna önemli kat-
kılar sağlayabilir.

Türkiye’de kısa süre öncesine kadar tahrir defterleri temelinde yapılan şehir tarihi çalışmaları 
oldukça popülerdi. Bu süreçte Anadolu! şehirlerinin büyük bir kısmı araştırmacılar tarafın-
dan ele alınmıştır. Buna karşın Osmanlı şehri çalışmalarında gelinen nokta pek çok bakım-
dan istenen nitelik ve seviyede değildir. Tahrir defterleri ve kadı sicilleri temelinde ve sair ar-
şiv belgeleri ışığında şehir çalışmalarında yeni bir araştırma döneminin başlangıcına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Şüphesiz bu ihtiyaç vurguladığımız şehir ve medeniyet vizyonu arayışından 
kaynaklanmaktadır. Bu arayış da Osmanlı şehir tarihi çalışmalarında, birbirlerinin-isim, ra-
kam vs. hariç- neredeyse hemen hepsi aynı olan şematik ve kalıpsal yaklaşımlarla yapılan 
çalışmalarla değil, analitik-sentetik bütüncül ve daha kapsayıcı ve medeniyet tarihi konteks-
tinde yeni metedolojik yönelişlerle mümkün olacaktır.

Hiç şüphesiz bundan sonra yapılacak olan Osmanlı şehir tarihi araştırmalarının da temelin-
de tahrir defterleri yer alacaktır. Az önce belirtilen arayış ve metedolojik yönelimler, önce-
likle tahrir defterlerinin kullanımına ilişkin yeni ve daha geniş perspektifl i bir bakış açısı ve 
bunun sonucunda oluşturulmuş bir metedolojiyi zorunlu kılmaktadır.
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Artuklu Hâkimiyetinde Hısn Keyfâ’nın 
Tarihî Gelişimi

Hüseyin Kayhan
Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş

Artuk Bey’in oğulları Sökmen ve İlgazi 1091’de babalarının ölümünden 1098’de Fatimî hâ-
kimiyetine kadar Kudüs’ü ellerinde tuttular. Bahsi geçen tarihten sonra Yukarı Mezopotam-
ya’ya geçtiler ve burada babalarına izafeten Artuklular adıyla anılan güçlü bir devlet kurma-
yı başardılar. Bu devletin

 Hısn Keyfâ kolu 1102 yılında Sökmen tarafından kuruldu ve daha sonra da oğlu Rukneddin 
Dâvud ve Kara Arslan tarafından geliştirilip, Eyyûbî hükümdarı Melik el-Kâmil’in ele geçirdiği 
1232 yılına kadar ayakta kaldı. Devlet bu 130 yıllık dönemde başkenti Hısn Keyfâ ile özdeş-
leşmişti. Eski bir geçmişi olan, fakat Müslümanların hâkimiyeti zamanında parlak bir hayata 
kavuşan bu şehir, Artukluların başkenti olduktan sonra çok daha parlak bir dönem yaşadı. 
Her yönden büyük gelişmeler yaşayarak XII. yüzyıl Anadolu’sunun en mamur ve zengin şe-
hirlerinden birisi haline gelmişti. 

1. Siyasî Gelişmeler

Haçlılar Suriye ve Filistin sahilleri ile Kudüs’ü işgal ettikten sonra Fırat bölgesine gelen 
Artukoğlu Sökmen Hısn Keyfâ’ya hâkim olmuş,1 onun ölümünden sonra yerine oğlu 
İbrahim geçmişti. İbrahim’in bir müddet sonra ölümü ile yerine kardeşi Davud geçti.2 Davud, 
çeyrek yüzyıl boyunca Artukluların bu kolunu dinamik bir şekilde ayakta tutmakla kalmadı, 
çevredeki bütün tehlikelere rağmen geliştirip, büyütmeği başardı. Onun zamanında en 
büyük tehdit Musul atabeyi Zengi’den geldi. Davud uzun süre onun tarafından baskı altında 
tutuldu. 23 Temmuz 1144 tarihinde Davud’un vefat etmesi üzerine yerine oğlu Kara Arslan 
geçti.3 Bunu fırsat bilen Zengi, Hısn Keyfâ Artukluları Devleti topraklarına saldırarak Esard, 
Bahmûd, Bâtâsâ, Tanzâ ve Maden’e bitişik yerlere, Hâni, Cebel-i Cûr, Bilkarneyn, Sîvân, Ergâni, 
Hâlâr, Tell Hûm, Cermûk ve çevrelerine hâkim oldu. Yalnızca Harput ve Bâlu Kara Arslan’da, 
Mazgirt ise kardeşi Arslan Doğmuş’un elinde kalmıştı.4 Zengi’nin 1146 yılında öldürülmesi 
üzerine onun baskı altında tuttuğu doğu Anadolu Türk devletleri, kaybettikleri toprakları 
geri almaya başladılar. Kara Arslan da bu durumdan yararlanarak daha önceden kaybettiği 
Ergani, Çermuk, Tell Hârim, Hâlâr, Esard, Bahmurd, Bâtâsâ, Tanzâ, Ravk, Fatlis, Beled-i Sâf ve 

1 İbnu’l-Ezrak, Târîhu Meyyâfârikîn ve Âmid, Çev. Ahmet Savran, Erzurum 1992, 30.

2 İbnu’l-Ezrak, 31.

3 İbnü’l-Ezrak, 73-74; Ebû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, Çev. Ö. R. Doğrul, Ankara, 1987, II, 377; Kadı İmâdeddîn, el-Bustânu’l-
Câmî Tevârîhu’z-Zemân, Nşr. C. Cahen, “Une Chronique du VI/XIIe siecle, Bustan al-Jami”, BEO, VII-VIII, 1937-38, 127; İbn 
Şeddâd, el-A’lâku’l-Hatîre fî Zikri Umerâi’ş-Şâm ve’l-Cezîre, Nşr. Yahya Abbâre, Dimaşk, 1978, III, 440; Ş. Beysanoğlu, Anıt-
ları ve Kitabeleri İle Diyarbakır Tarihi, Ankara, 2003, I, 262.

4 İbnu’l-Ezrak, 74.
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Cebel-i Tûr Âbidin’de bulunan Heysem Kalesi’ni ele geçirdi. Böylece babası zamanında ve 
kendi iktidarı zamanında Zengi tarafından ele geçirilen bütün kaleler tekrar geri alınmış 
oldu.5 

Kara Arslan, Zengi’nin oğlu Nûreddin Mahmud ile güçlü bir dostluk kurdu. Bu çerçevede 
tarafl ar her zaman birbirlerine yardım ettiler. Nûreddin Mahmud’un 544/1149-50 yılında 
kardeşi Kutbeddin Mevdûd’un elinden topraklarını almak için giriştiği seferde, Sincar’ı ele 
geçirdikten sonra Hısn Keyfâ’ya giderek, dostu Kara Arslan’ı ziyaret etmesi, aralarındaki dost-
luğun derecesini göstermesi açısından önemlidir.6 Nûreddin Mahmud ile arası bozulan kar-
deşi Nusretuddin Emîr-i Emîrân 25 Ocak 1165 tarihinde Hısn Keyfâ’ya gelerek Kara Arslan’a 
sığınması bile tarafl ar arasındaki ilişkileri etkilememişti.7 

Kara Arslan, iktidarı döneminde akrabası Mardin Artukluları ile ilişkilerini bazen dostça, 
bazen de düşmanca yürütmüştü. Özellikle Hüsâmeddin Temurtaş ile ilişkileri bölgedeki re-
kabetten dolayı düşmanca bir şekil almıştı. Çevredeki Türk devletleri içerisinde kendisine 
önemli bir mevki elde etmiş olan Hüsâmeddin Temurtaş ile Kara Arslan’ın arası bozulmuş ve 
1145 yılında Bâğın (Bâin) denilen yerde yapılan savaşta Kara Arslan yenilgiye uğramaktan 
kurtulamamıştı.8 Hüsâmeddin Temurtaş, bu savaştan birkaç yıl sonra 1148 yılında Esard’ı ve 
Bâtâsâ’yı zaptetmiş, bunlardan Esard’ı daha sonra Kara Arslan’a iade etmişti.9 

1154 yılında Temurtaş vefat edince Mardin Artuklularının başına oğlu Necmeddin Alpı geç-
mişti. Onun iktidarının başlarında Kara Arslan ile arasında anlaşmazlık çıkmıştı (1157). Ta-
rafl ar Dicle nehri kıyısında savaşın eşiğine gelmişlerse de savaş yapmadan ülkelerine geri 
dönmüşlerdi. Ahlat hâkimi Sökmen’in ordusuyla Necmeddin Alpı’ya yardıma gelmesi sönen 
savaş isteğini yeniden alevlendirmiş, Necmeddin Alpı, Sökmen’in askerleri ile buluştuktan 
sonra önlerinden kaçan Kara Arslan’ın ülkesine girmiş, Tell Hûm kalesindeki halkın tamamını 
esir almıştı. Buna karşılık Kara Arslan ise Cebel Cûr’a yürümüş ve Muş ovasına kadar gelerek 
Necmeddin Alpı’nın bir müfrezesini yok ettikten sonra Muş’a bağlı beş köyü yağma etmişti. 
Burada bir süre kaldıktan sonra Hısn Keyfâ’ya geri dönmüştü. Onun dönmesinden sonra 
Necmeddin Alpı da geri çekilmişti. Bir süre sonra da aralarında barış yapılmıştı.10 

Kara Arslan’ın Necmeddin Alpı ile ilişkileri genelde dostane olmuş, tehditler karşısında bir-
birlerine yardım etmişlerdi.11 Aralarındaki ilişkilerin pekişmesi için Kara Arslan’ın kızı ile Nec-
meddin Alpı’nın oğlu Kutbeddin İlgazi Aralık 1164 tarihinde evlenmişlerdi.12 

Kara Arslan’ın 571 (Ağustos 1175-Haziran 1176) tarihinde vefat etmesinden13 sonra oğlu Nu-
reddin Muhammed devletin başına geçmişti. Onun zamanında da devletin sınırları büyü-
meye devam etmişti. 1174’te ölen Atabey Nureddin Mahmud’un bıraktığı boşluğu Zengile-

5 İbnu’l-Ezrak, 82; Süryani Mihail, Vekayinâme, İkinci Kısım (1042-1195), Çev. H. D. Andreasyan, 1944. (TTK Kütüphanesi’n-
de bulunan basılmamış tercüme), 132.

6 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, XI, 127; ayn. mlf, et-Târihu’l-Bâhir fi Devleti’l-Atabekiyye, Nşr. A. A. Tolaymat, Kahire, 1963, 95-96; 
İbnu’l-Adîm, Zubdetu’l-Haleb min Târîhi Haleb, Nşr. Sâmî ed-Dahhân, Dimaşk, 1954, II, 296 vd.

7 İbnu’l-Ezrak, 145; O. Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1980, 165. 

8 İbnu’l-Ezrak, 77.

9 İbnu’l-Ezrak, 83.

10 İbnu’l-Ezrak, 120-121; O. Turan, 161.

11 İbnu’l-Ezrak, 128.

12 İbnu’l-Ezrak, 143-144.

13 H. Kayhan, “Fahreddin Kara Arslan Devri Artuklu Tarihi”, Belleten, LXXII/263, Nisan 2008, 67 vd.
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re karşı mücadele eden Mısır’da hâkimiyet kurmuş bulunan Salâheddin Eyyûbî doldurmuş-
tu. Salâheddin, Haleb’i kuşatmış (25 Haziran 1176), zorda kalan Zengiler onunla bir anlaşma 
yapmak zorunda kalmışlardı. Bu anlaşma ile Zengilere bağlı bütün devletler Salâheddîn’in 
yanına çekildi. Bunun sonucunda, Hısn Keyfâ Artukluları da taraf değiştirerek Salâheddin’e 
sadakat yemini ettiler.14 Salâheddîn Âmid üzerine yürüyerek bu müstahkem şehri iki haf-
talık bir kuşatmadan sonra 29 Nisan 1183 tarihinde zaptetmiş, yeni tâbii Artuklu Nûreddîn 
Muhammed’e bırakmıştı.15 Böylece bu müstahkem şehir Hısn Keyfâ Artuklularının sınırları 
içerisine alınmıştı.

 Bundan sonraki gelişmeler Hısn Keyfâ için fazla bir önem taşımamaktadır. Eyyûbîler gü-
ney-doğu Anadolu’ya yerleşince onların baskıları artmış ve sonuçta 1232’de Hısn Keyfâ’yı 
ele geçirip, buradaki Artuklu varlığına son vermişlerdi.

2. Sosyal Gelişmeler

Hısn Keyfâ, Tur Abidin’de Dara – Amid arasındaki dağ silsilesi içindeki Mezopotamya kale-
lerinden birisiydi.16 İslâm coğrafyacıları Hısn Keyfâ’nın X. asırdan itibaren gelişimi hakkın-
da bilgi vermişlerdir. Bunlardan Mukaddesî, Hısn Keyfâ’nın Bereket dolu bir yer olduğunu, 
müstahkem bir kalesinin bulunduğunu, içme suyunu Dicle’den aldığını bildirmektedir.17 İbn 
Havkal ise, Hısn Keyfâ’nın çeşitli kolları olan müstahkem bir kale olduğunu, dağlar arasın-
da kurulmuş bir şehir olup, batı tarafından Dicle’ye baktığını belirtir. Burada sarp dağlar ve 
vadiler olduğunu bildirir. Eseri sonradan istinsah eden kişinin kendi anlatımına göre, şehrin 
önünde Fahreddin Kara Arslan’ın 1121’de yaptırdığı Dicle üzerine kurulu yüksek bir köprü, 
kalenin alt tarafında içinde çarşıların, hamamların, hanların, taş ve kerpiçten yapılmış güzel 
evlerin yer aldığı bir rabaz bulunmaktadır. Bu rabazda imar edilmiş rustaklar ve çiftlikler de 
vardır.18 Coğrafyacı İstahrî ise, Hısn Keyfâ’nın Dicle’nin doğusunda, suru bulunmayan fakat 
çok kuvvetli iç kalesi bulunan bir şehir olduğunu belirtmektedir.19 Bu da gösteriyor ki, X. yüz-
yılda şehir bir iç kaleye sahipti ve yeni yerleşimlerle devamlı büyüdüğü için dış surları yoktu. 

Artuklu dönemi ve sonrası hakkında bilgi veren XIII. yüzyıl coğrafyacılarından Yâkût el-Ha-
mevî, Hısn Keyfâ’nın Dicle üzerinde Amid ile Cezîreti İbn Ömer arasında, büyük bir kaleye 
sahip şehir olduğunu söyler ve Dicle’nin her iki yakasında önceden dış mahallelerin bulun-
duğunu belirtir. O, Kara Arslan tarafından yaptırılan iki küçük kemer üzerinde yükselen ve 
tek bir büyük kemerden oluşan Artuklu köprüsünün gördüğü en güzel eserlerden birisi ol-
duğunu söyler.20 

XIII. yüzyılın önemli tarihçisi İbn Şeddâd ise Hısn Keyfâ’yı şöyle anlatmaktadır: Üç tarafında 
dağlar, dördüncü tarafında ise Dicle Nehri bulunmaktadır. İç kalede sultanın sarayı ve köşk-
leri vardır. Dağlarda taştan yapılmış kuleler bulunuyor. Şehrin ortasında yeşil bir meydan 
ve cami, çevrede buğday ve arpa tarlaları, yakın dağlarda ılıcalar vardır. Doğuda Tûr Abi-

14 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, XI, 344-346; Bundârî, I, 214-218; İmâdeddîn İsfahânî, el-Berku’ş-Şâmî, Nşr. R. Şeşen, İstanbul, 197, 
184a. 

15 İmâdeddîn İsfahânî, 1b-2b, 4b-5b, 15a-18a, 6a-8b, 11a-13b, 10a-b, 19a-22b, 24a-32b, 44b-73b; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, XI, 
376-378, 384-387, 388-389, 391-392; H. Kayhan, Irak Selçukluları, Konya, 2001, 280-282.

16 E. Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Çev. F. Işıltan, İstanbul, 1970, 10.

17 Mukaddesî, Ahsenu’t-Tekâsîm, Çev. D. Ahsen Batur, İslâm Coğrafyası (Ahsenu’t-Tekâsîm), İstanbul, 2015, 149.

18 İbn Havkal, Sûretu’l-Arz, Çev. R. Şeşen, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, İstanbul, 2014, 187.

19 İstahrî, Kitâbu Mesâlik el-Memâlik, Nşr. M. J. de-Goeje, Leiden, 1870, 76.

20 Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, Tah. F. el-Cundî, Beyrut, (tarihsiz), II, 305-306.



250

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

din tarafından gelen ve yeşil meydanı sulayan kaynaklar bulunmaktadır. Doğuda saraydan 
nehre kadar uzanan, su almak için gidildiğinde ancak bir katırın geçebileceği genişlikte yer 
altı yolları göze çarpmaktadır. Yine doğuda, iç kalede terk edilmiş vaziyette ev ve meyha-
nelerin bulunduğu hendeğe kadar giden “on yol” adlı cadde vardır. Kuzeyde çarşıları, med-
reseleri, meyhaneleri, hamamları ve Mervaniler ile Artuklulara ait mezarlıkların olduğu dış 
mahalle bulunmaktadır. Nehrin etrafındaki dış mahallede, yanında bir saldırı olduğunda 
orada oturan halkın çukura geçebilecekleri zaman kesilmek üzere ortası tahtadan yapılmış 
“Dâru’s-Saltana” denilen tahta köprü vardır. İç kalenin yukarı meydan tarafındaki mahalleye 
hâkim kapısının dışında yedi kapı ve kenar mahalle göze çarpmaktadır. Kuzeyde giriş yolunu 
kaplayan dağ bulunmaktadır. Nehrin kıyısında camisiyle birlikte ez-Zâhiriyye Mahallesi ile 
çok iyi korunmuş bir meydan ile üç medrese ve dört hamam; büyük dış mahallede ise Fasil 
Hamamı, Sultan Hamamı, Es’ed Mahmud es-Celhî Hamamı ve diğer dış mahallede başka bir 
hamam bulunmaktadır.21 

XIV. yüzyıl coğrafyacısı Hamdullah Mustevfî Kazvînî, 1340’larda Hısn Keyfâ’nın büyük bir 
şehir olduğunu belirtmektedir.22 Keza, ünlü tarihçi ve coğrafyacı Ebû’l-Fidâ, Hısn Keyfâ’nın 
Cezîreti İbn Ömer ile Meyyâfârikîn arasında ve Dicle kıyısında bir kale olduğu bildirmekte-
dir.23

XV. yüzyılın ünlü gezginlerinden Josaphat Barbaro, 1471’de buraya uğramış, şehirle ilgili 
bilgiler vermiştir. O, şehri dış görünüş olarak Müslüman coğrafyacıların anlattığına benzer 
şekilde tarif etmekte ve şehrin çevresinin bir mil olduğunu söylemektedir.24 Josaphat Barba-
ro’dan on yıl sonra 1481-1485 yılları arasında Suriye, İran ve Mısır’a seyahatler düzenleyen 
Flaman soylusu Joos van Ghistele, Hısn Keyfâ’ya da uğramıştır. Burayı Belçika şehri Mec-
helen’e benzeten van Ghistele, evlerinin çatıları olmamakla birlikte bazı çok katlı yapıları 
gördüğünden bahsetmekte, her türlü ticari malın bulunduğu önemli bir liman olduğunu 
söylemektedir. Her iki tarafında dükkânların sıralandığı teraslarla kaplı güzel bir çarşısının 
varlığından da bahsetmektedir. Kentte çok sayıda Hıristiyan vardır ve camiye çevrilmiş bir-
çok kilise mevcuttur. Şehrin girişinde bağlar ve bahçeler bulunmaktadır.25

XVI. yüzyılın başlarında tanzim edilmiş 1530 tarihli Osmanlı Tahrir Defterinde Hısn Keyfâ 
Kazası’nın 2 medresesi, 11 zaviyesi, 4 camii, 30 mescidi, 2 muallim-hanesi, 5 hamamı, 111 
köyü, 64 mezrası, 1 köprüsü görünmektedir. Burada 4.655’i Müslüman, 3.512’si gayrimüs-
lim olmak üzere toplam 8167 aile yaşamaktadır.26 Buna bakıldığında, Müslümanların şehir 
nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturdukları görülmektedir. İslam coğrafyacılarının verdikleri 
bilgiler incelendiğinde Müslümanlarla gayri Müslimler arasındaki bu nüfus oranının X. yüz-
yıldan itibaren fazla değişmediği anlaşılmaktadır. 1567 tarihli Tahrir Defterinde ise Hasan 
Keyf Sancağı’nın küçüldüğü görülmektedir. Bu tarihte şehirde 14 mahalle ve burada vergiye 
dahil 790’ı Müslüman, 1248’i de gayrimüslim olmak üzere toplam 2038 kişi yaşamaktadır.27 

21 İbn Şeddâd, el-A’lâku’l-Hatîre fî Zikri Umerâi’ş-Şâm ve’l-Cezîre, Nşr. Yahya Abbâre, Dimaşk, 1978, III/2, 529-532.

22 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, Nşr. M. Debîr-i Siyâkî, Tehran, 1336, 122.

23 Ebû’l-Fidâ, Takvîmu’l-Buldân, Nşr. M. Reinaud, M. de Slane, Géographie d’Aboulféda, Paris, 1840, 281.

24 Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, Çev. T. Gündüz, İstanbul, 2005, 65-66.

25 Joos van Ghistele, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele, Ed. R. J. G. A. A. Gaspar, Hilversum, 1998, 328. 

26 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve 'Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri, (937/1530) I, Ankara, 1998, 31. 

27 Yılmaz Kurt, “XVI. yüzyılın ikinci yarısında Diyarbekir Eyaleti’nde sanayi ve ticaret”, Tarih İncelemeleri Dergisi, V/1, (1990), 
195.
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Hısn Keyfâ Artuklularının hâkim olduğu yerlerde Türklerin dışında Arap, Kürt, Süryani, Rum, 
Ermeni ve Yahudilerden oluşan yerli halkların yaşadıkları görülmektedir. Devletin bunlarla 
ilişkilerinde eşitlik ve adalet prensiplerine bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda, 
gerek Artuklu ülkesinde, gerekse de komşu Saltuklu, Mengücüklü, Ahlatşahlı, Dilmaçlı gibi 
diğer Türk devletlerinde yöneticiler ile halkın ilişkilerinde büyük bir uyum görülmekte, eşit-
lik ve adalet ön plana çıkmaktadır.28 Tabiidir ki, bu ilişkiler bazen bozulabiliyor, yerli halk 
çeşitli sebeplerden dolayı devlete karşı isyan girişimlerinde bulunabiliyordu. Bu cümleden 
olarak, Meliyye Kürtleri Şâtân kalesinde ayaklanıp, kaleye hâkim olmuşlar, bunun üzerine 
harekete geçen Kara Arslan bölgeye gelerek kaleyi zapt ettikten sonra isyanı bastırmıştı 
(Mayıs-Haziran 1161).29 

Hısn Keyfâ’da değişik din ve milliyetlerdeki halkların sosyal ilişkilerinin sıkı olduğu görülmek-
tedir. Bu sadece ticarette değil, sosyal hayatta da kendini göstermektedir. Joos van Ghistele, 
Müslümanların şarap içtiklerini vurgulamaktadır.30 İslâm dininde içkinin haram olduğu, bu 
yüzden de toplumda kendine yer bulamadığı hatırlanırsa, bu alışkanlığın Hıristiyanlardan 
etkilenerek edinildiğini söylemek yanlış olmasa gerektir.

Artuklu hükümdarları Ortadoğu’da pek görülmeyen bir yönetim tarzı ortaya koymuşlardı. 
İbn Cubeyr’in 1184’de Duneyser ve Resul-Ayn’da kamu hizmetlerinin mükemmelen yürü-
tüldüğünü görmesi,31 devlet-halk ilişkileri açısından Artuklu yönetiminin başarısını ortaya 
koymaktadır. Bu gezginin Duneyser’de sultanlarla sokaktaki insanların aynı, zengin ile fa-
kirin eşit olduğuna dair ifadeleri Artuklu hükümdarlarının yönettikleri halklara karşı nasıl 
bir anlayış sergilediklerini göstermektedir.32 Onlar, ülkelerinin imarı ile de yakından ilgilen-
mişlerdi. Nitekim Kara Arslan, Hısn Keyfâ’da Dicle nehri üzerinde, Siirt’in alt tarafında Bânâ-
ris’te ve Erzen ile Siirt arasındaki Ecûm Şebûh’ta köprüler inşa ettirmişti. Bu köprülerin hepsi 
Hüsâmeddin Temurtaş’ın yaptırdığı Akraman Köprüsü esas alınarak yapılmışlardı.33 Artuklu 
hükümdarları Hısn Keyfâ’da saraylara sahiptiler. Bunlardan birisi de sur dışında idi. Kutbed-
din II. Sökmen, 597/1200-1 tarihinde bu sarayın çatısından düşerek ölmüştü.34 

3. Ekonomik Gelişmeler 

Artuklularda vergi adaletinin ve yolların güvenliğinin sağlanması, devletin tüccarı ve malla-
rını emniyet altına alması ticaretin yaygınlaşmasına, bunun sonucunda da şehirlerin cazibe-
lerinin artmasına sebep olmuştu. Marko Polo, Mardin ve çevresinde yaşayan halkın ticaretle 
ve el sanatları ile uğraştıklarını belirtmektedir.35 Gittikçe zenginleşen parlak ve ışıltılı şehir-
lerdeki ekonomik gelişmişliğin getirdiği refah çevredeki Müslüman ve gayrı Müslim halkları 
kendisine çekmekteydi. İbn Cubeyr, Artuklu şehirlerinin – Duneyser örneğinde görül-
düğü gibi – Anadolu ile komşu toprakların halkının toplandığı ticaret merkezleri olduğunu 

28 Bölgeyi gezen devrin önemli seyyahı İbn Cubeyr bunu şu sözlerle çok iyi ifade etmektedir: “Sultanlarla sokaktaki insan-
lar aynıdır. Zengini ile fakiri eşittir.” (Rihle, Çev. İsmail Güler, Endülüs’ten Kutsal Topraklara, İstanbul, 2003, 177).

29 İbnu’l-Ezrak, 126; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fî’t-Târîh, Çev. A. Özaydın, İstanbul, 1987, XI, 230; Ebû’l-Fidâ, el-Muhtasar fi Ahbâ-
ri’l-Beşer, Nşr. Mahmûd Dayyûb, Beyrut, 1997, II, 113. 

30 Joos van Ghistele, 328.

31 İbn Cubeyr, 176, 179.

32 İbn Cubeyr, 177.

33 İbnu’l-Ezrak, 109-110.

34 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, XII, 147.

35 Marko Polo, Marko Polo Seyahatnamesi, Çev. Filiz Dokuman, İstanbul, (tarihsiz), 24.
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söylemektedir.36 Bu sayede şehirler büyüyor, kalabalıklaşıyor, çarşılar, medreseler, hamam-
lar, câmiler, mescitler, saraylar, konaklar, evler vs. gibi güzel binalarla süsleniyorlardı. Kara 
Arslan’ın kızının Necmeddin Alpı’nın oğlu Kutbeddin İlgazi ile 1164 yılı sonlarındaki evlilik 
törenlerindeki debdebeye bakıldığında Artukluların ne kadar zengin bir hayat sürdükleri, 
Artuklu şehirlerinin iktisadi açıdan ne kadar varlıklı olduğu ortaya çıkmaktadır.37 Kırsal ke-
simde ise, köyler ve mezralar insanlarla dolmuş, topraklar boş bırakılmayarak ekili alanlar 
haline getirilmişlerdi.38 Nitekim Kara Arslan ülkesindeki toprakların boş kalmaması ve ekilip, 
işlenebilen toprakların insanlar tarafından sahiplenilmesi için ele geçirdiği yerlerdeki halk-
ları bulundukları topraklardan alarak kendi ülkesine getirip, tarım ve ziraat yapabilecekleri 
topraklara yerleştirmiş, hayvanlar, her türlü alât, edavât, tohumluk vs. temin etmişti.39 So-
nuçta devamlı üreten ve zenginleşen bir ülke ortaya çıkmıştı. 

Hısn Keyfâ’nın çevresinde çok sayıda mezralar, köyler ve kasabalar vardı. Nitekim Artukoğlu 
Sökmen, Hısn Keyfâ bölgesindeki Hazzo (Kozluk)’daki Satidme Irmağı’ndan Halk Kapısı’na 
ve Erzen Çayı’na kadar 100 köy almıştı.40 Hısn Keyfâ, dağlık bir alanda kurulduğu için sur 
dışında belli bir tarım alanının dışında ziraat için uygun alanlara sahip değildi. Tarım alan-
ları Dicle’nin her iki kıyısında uzanan topraklardı. Bu topraklar hububat üretimi için uygun 
olduğundan, burada yaşayan halkın belli-başlı geçim kaynağı idi.41 Dicle’nin diğer kıyısında 
bağlar, bahçeler bulunuyor, buralarda meyve ve sebze yetiştiriliyordu. İbn Şeddâd’ın çağdaş 
tanıklığı bunu doğrulamaktadır.42 Moğolların Anadolu’dan topladığı ayni vergiler arasında 
Mardin’den 1.000 men üzüm, 30 cerip kavun, 500 men kayısı ve 600 men incir de bu savı 
doğrulayan bir bilgi olarak göze çarpmaktadır.43 Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler 
şehirde haftanın birkaç günü kurulan pazar yerlerinde şehir halkına satılırdı.44

Hısn Keyfâ ve çevresinde pamuk üretimi çok yaygındı. Marko Polo, Mardin ve çevresinde 
kaliteli pamuk yetiştirildiğini, buna bağlı olarak gelişen dokuma sektörünün güzel pamuklu 
kumaşlar ürettiğini ve bunun birçok ülkede tanındığını bildirmektedir.45 Mardin’de Mır'az 
denilen yünden ve tiftikten yapılan bir tür elbise imal edilmekte ve çevredeki diğer şehirlere 
satılmakta idi.46 Muhtemelen bu mır'az Hısn Keyfâ’da da üretiliyordu. Reşîdeddîn Fazlullah’ın 
verdiği bir bilgi Hısn Keyfâ’da büyük miktarda yün üretiminin yapıldığını göstermektedir 
ki, bu da bölgede kırsal kesimlerde çok sayıda Türkmenin yaşadığını ortaya koymaktadır. 
Zira, bilindiği gibi Türkmenler büyük koyun sürülerine sahiptiler ve ekonomileri de temelde 
buna dayanmaktaydı. Bu cümleden olarak, Reşîdeddîn Fazlullah’ın Anadolu’daki ticari tem-
silcilerinin ve mutemetlerinin genelde kış aylarında topladığı ayni vergilerin listesinde Hısn 

36 İbn Cubeyr, 176.

37 İbnu’l-Ezrak, 143-144.

38 İbn Cubeyr, 176-177. 

39 Abû’l-Farac, II, 387.

40 İbnu’l-Ezrak, Târîhu’l-Fârikî, Nşr. B. A. Avad, Kahire, 1959, 283.

41 İbn Şeddâd, III/2, 529; A. Çevik, XI-XIII. Yüzyıllarda Diyâr-ı Bekr Bölgesi Tarihi, (Marmara Üniversitesi Basılmamış Doktora 
Tezi), İstanbul, 2002, 305.

42 İbn Şeddâd, III/2, 531; A. Çevik, 305.

43 Reşîdeddîn Fazlullah, Mukâtebât-ı Reşîdî, Nşr. M. Şâfî, Lahor, 1948, 199. 

44 İbn Cubeyr, 177.

45 Marko Polo, 24.

46 İbn Sa’îd, Kitâbu’l-Coğrâfîyâ, Tahkik: İsmâ’îl Arabî, Beyrut, 1970, 157; İbn Batûta, İbn Batûta Seyahatnâmesi, Çev. A. Sait 
Aykut, İstanbul, 2000, 338.
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Keyfâ’dan 1.000 kıt’a yün, 1.000 tane adim (?), Mardin’den 3.000 kıt’a yün, 5.000 tane adim 
bulunmaktadır.47 Musul ve çevresinde ipek ve altın ipliklerden dokunan dünyaca tanınmış 
meşhur Muslin kumaşlarının Hısn Keyfâ’nın da içinde bulunduğu bölgede üretildiği, uzak 
bölgelerden gelen tüccarlar tarafında satın alınıp gemilerle ülkelerine götürüldüğü kaynak-
larda bahsedilmektedir.48 Josaphat Barbaro, Hısn Keyfâ’nın merkezinde kumaş tacirlerinin 
yaşadıklarını özellikle vurgulamaktadır.49 1567 tarihli Tahrir Defterinde Hasan Keyf Sancağı 
önemli bir dokuma merkezi olarak görünmektedir. Zira kumaşların boyandığı bir boyahane-
si vardı. Şehir çarşısında 78 tane hassa dükkândan başka, 70 tane de meyzer denilen yünlü 
kumaşların satıldığı tahmin edilebilecek hassa dükkân da bulunuyordu.50 

Anadolu’dan geçen uluslararası ticaret yollarının bir kısmı Hısn Keyfâ’dan geçmekteydi. 
Nusaybin’den kuzeye giden yol Tur Abidin bölgesinden Hısn Keyfâ – Meyyâfârikîn – Amid 
– Erzen – Bitlis – Ahlat yoluyla İran ve Kafkaslara ulaşmaktaydı.51 Hısn Keyfâ, Tur Abidin’i ku-
zey-güney doğrultusunda geçen Musul ve Nusaybin’den gelip Erzen, Bitlis ve Ahlat’a giden 
yol üzerinde önemli bir merkezdi.52 Şehirler arasında kullanımı sınırlı olan yollardan birisi 
Amid – Meyyâfârikîn – Hısn Keyfâ – Tur Abidin – Nusaybin – Cezîreti İbn Ömer – Tell Farfan 
güzergâhını takip etmekteydi.53 Ayrıca, el-Cezire’nin iç bölgelerinde Uzak-doğu’dan gelen 
tüccarlara sıkça rastlanması da bölgenin ticari açıdan önemini göstermektedir.54 

Dicle üzerinde nehir taşımacılığı yapılıyordu ve bu yol Bağdat’a kadar uzanıyordu. Nitekim 
1085’te Mervanî Devletinin hâkimiyetindeki Diyarbakır ve çevresinin Selçuklu ordusu tara-
fından ele geçirilmesinden sonra İbnu’l-Ezrak’ın dedesi Hısn Keyfâ’daki bazı değerli eşyaları 
Dicle üzerinden Bağdad’a taşıyarak Abbasi veziri Fahru’d-Devle İbn Cuheyr’e teslim etmişti.55 

Hısn Keyfâ’da çini ve seramik yapımının çok yaygın olduğu arkeolojik kazılardan elde edilen 
buluntulardan anlaşılmaktadır. 2001 yılında Hasankeyf’de yapılan kazılarda 4 tane seramik 
fırını ortaya çıkarılmıştı. Burada dinlendirme havuzları, boya bölümleri, çeşitli fırınları ile bir-
likte çini-seramik üretim binaları kompleksinin önemli bir bölümü tespit edilmişti. Burada 
ayrıca çok sayıda seramikler, defolu kaplar, üçayaklar, sır cürufl arı, sıralı deseni işlenmiş fakat 
sırlanamadan veya fırınlanamadan kalmış seramikler de ele geçirilmişti.56 Fragman haldeki 
kaliteli baskı sırsız bu seramikler, Artuklu döneminde çok gelişmiş olan sırsız seramiklerin 
paralelleri olmalıydılar.57 

47 Reşîdeddîn Fazlullah, 188.

48 Marko Polo, 24. 

49 Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, Çev. T. Gündüz, İstanbul, 2005, 65-66.

50 Yılmaz Kurt, 195.

51 A. Çevik, 343-344.

52 A. Çevik, 346.

53 A. Çevik, 347.

54 C. Cahen, Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, Çev. Mustafa Daş, İstanbul, 2010, 278.

55 İbnu’l-Ezrak, B. A. Avad neşri, 216.

56 M. Oluş Arık, “Hasankeyf 2001 Yılı Kazı ve Kurtarma Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cild, 27-31 Mayıs 2002, 
Ankara, Ankara, 2003, 273.

57 Muharrem Çeken, Hasankeyf (1991, 20101-2003 Yılı) Kazı Buluntusu Fırın ve Atölyeleri İle Seramik Malzemeleri, (Ankara 
Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2005, 415.
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Ünlü coğrafyacı İdrisî, Mardin ve çevresinde zengin cam cevherinin bulunduğunu söyle-
mektedir ki, bu da bölgede cam sanayinin bulunduğunu göstermektedir.58 

4. Dinî Gelişmeler

Hısn Keyfâ’da çoğunlukta olan Müslümanların dışında Hıristiyan ve Yahudiler de yaşamak-
taydı. Müslümanlar Araplar, Türkmenler ve kısmen Kürtlerden oluşmaktaydı. Marko Polo, 
XIII. yüzyılın ikinci yarısında Hısn Keyfâ’nın da bulunduğu bölgede yaşayan halkın çoğun-
luğunun Müslüman Araplardan oluştuğunu, dağlık alanlarda ise bir kısmı Müslüman olan 
Kürtlerin yaşadıklarını bildirmekteydi.59 Şehir câmiler, mescitler ve zaviyelerle süslenmişti. 
Artuklu Davud, 22 Temmuz 1144 tarihinde Hani’de ölünce cenazesi Hısn Keyfâ’ya götürül-
müş ve Camiu’l-Muhdes (Yeni Camii)’de defnedilmişti.60 Kara Arslan, Müslüman halkın dini 
ihtiyaçlarını da unutmayarak câmiler ve mescitler yaptırmış, daha önceden yapılmış olup, 
artık kullanılmayacak kadar yıpranmış olanlarını da tamir ettirmişti.61 Hısn Keyfâ’nın eşra-
fından birisi tanınmış sûfîlerden Şeyh Ebû Abdullah Muhammed el-Bustî için Hızır Câmii’nin 
bahçesinde bir zaviye inşa ettirmişti (570/1174-75).62 

Hısn Keyfâ’da yaşayan Hıristiyanların varlığı Doğu Roma İmparatorluğu’nun ilk zamanları-
na kadar uzamaktadır. Süryanice yazılmış bir yazma eserde, İmparator I. Anastasios (491-
518)’un Tûr-Abidin’de inşa ettirdiği kiliseler arasında Hısn Keyfâ’daki Dayro Daslibo Kilisesi 
de bulunmaktadır. Bu küçük bir kilise olup, zamanla yok olmuştur ve günümüzde hiçbir 
kalıntısı kalmamıştır.63 Bu kilisenin varlığı Hısn Keyfâ’da küçük bir Süryani cemaatinin varlığı-
nı ortaya koymaktadır. Hıristiyanlar sonraki yüzyıllarda da varlıklarını korumuşlardı. Nitekim, 
X. yüzyıl coğrafyacısı Mukaddesî de burada pek çok kilisenin bulunduğunu belirtmektedir.64 
XI. yüzyılda Hıristiyanların bölgedeki varlıkları devam etmekte idi. Nitekim 438/1046-47’de 
Diyarbakır ve çevresini ziyaret eden ünlü gezgin Nâsır-ı Husrev, köylerde yaşayanların ço-
ğunun Hıristiyan olduğunu belirtmektedir.65 Hıristiyanlar varlıklarını Artuklular devrinde de 
devam ettirmiş görünmektedirler. Marko Polo’nun gözlemlerine göre, XIII. yüzyılın ikinci 
yarısında Hısn Keyfâ’nın da bulunduğu bölgede Müslümanların dışında Katolik kilisesine 
bağlı olmayan Yakubiler veya Nesturilerle, Ortodoks Hıristiyan inancını benimsemiş Kürtler 
yaşıyordu.66 

Hıristiyanların dışında bölgede Yahudilerin varlığı da bilinmektedir. Ratisbon’lu Rabbi Peta-
chia’nın 1180’lerde bölgeye yaptığı seyahatte Nusaybin ve Hısn Keyfâ’ya yöneldiği, bunlar-
dan yalnızca ilkine uğradığı görülmektedir. Onun anlattığına göre, Nusaybin’de büyük bir 
Yahudi cemaati vardı ve üç sinagogları bulunmaktaydı.67 Anlaşılan bölgedeki en büyük Ya-

58 İdrisî, Kitâbu Nuzhetu’l-Muştâk fî İhtirâki’l-Âfâk, Kahire, 2002, II, 662.

59 Marko Polo, 23, 24.

60 İbnu’l-Ezrak, 73.

61 Max van Berchem, Arabische İnschriften aus Armenia und Diyarbekr, Berlin, 1907, 142; Ara Altun, Anadolu’da Artuklu 
Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978, 27-43; N. Ardıç, “Harput Artukoğullarına ait kitabeler”, Türkiyat Mecmu-
ası, VI, 1939, 41-42.

62 Usâme b. Munkiz, Kitâbu’l-İ’tibar, Çev. Y. Z. Cömert, İbretler Kitabı, İstanbul, 1992, 225-226.

63 Efrem Barsavm, Deyruzzafaran Manastırı’nın Tarihi, Çev. Gabriyel Akyüz, İstanbul, 2006, 21-22 (dipnot 53).

64 Mukaddesî, 149.

65 Nâsır-ı Husrev, Sefernâme, Çev. A. Tarzî, İstanbul, 1994, 14.

66 Marko Polo, 23, 24.

67 Tudela’lı Benjamin, Ratisbon’lu Petachia, Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın İslâm Dünyası Gözlemleri, Çev. Nuh Arslantaş, 
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hudi yerleşimi burada olduğu için Nusaybin’e gitmiş, yaklaşık 90 km. kuzeyde daha iç kısım-
da olan Hısn Keyfâ’ya gidememişti. Bunun birçok sebebi olabilir. Ama oraya gideceğinden 
bahsetmesi Hısn Keyfâ’daki Yahudi varlığı ile ilgili olsa gerektir. Nusaybin’de üç sinagogun 
bulunması, orada kalabalık bir Yahudi cemaatinin bulunduğu anlamına gelmektedir. 

5. İlmî ve Kültürel Gelişmeler

Hısn Keyfâ’da medreseler ve külliyeler vardı. Bunlardan en tanınmış olanı Zeynel Bey Külli-
yesi sur dışında yoğun yerleşim alanlarının varlığına işaret etmektedir. Artuklu mimarisinin 
anıtsal boyuttaki örneği idi. Burası şehrin en düz yerinde ve Diyarbakır-Cizre yolu üzerinde 
önemli bir konaklama noktası idi. Mimari ve süsleme özelliklerine göre, buradaki medre-
senin Artuklu döneminde yapıldığı, muhtemelen büyük bir depremle tahrip olduğu, son-
rasında Eyyubiler ile Akkoyunlular zamanında onarıldığı anlaşılmaktadır. Külliyenin en eski 
ünitesi olan medrese, plan ve mimari yapısıyla bütünü hakkında fikir verebilecek şekilde 
ortaya çıkarılmıştır. Buranın güney-doğu duvarına bitiştirilen bir imaret mevcuttur. Medre-
senin kuzeyinde, doğu–batı doğrultusunda uzanan ve geniş bir alanı kaplayan bir han yer 
almaktadır. Hanın kuzeydoğu köşesinden itibaren doğuya doğru uzanan ve birbirine açı-
lan geniş avlulu mekânlar yer almaktadır. Bu mekânların külliyeye ait arasta ve dükkânlar 
olabileceği düşünülmektedir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan enine dikdörtgen planlı, üç 
bölümlü bir cami de ortaya çıkarılmıştır.68

Zeynel Bey Külliyesi’nin doğu kanadında yapı kalıntıları ile duvar izleri dikkate alınarak 
mekânların dış ve iç duvarlarının takip edilmesi ile birimler tespit edilmiş, ikinci aşamada 
bu birimlerin zeminlerinin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. İlk kazı çalışmaları sırasında “Ku-
zey Bölüm” olarak adlandırılan ve Zeynel Bey Türbesi’nin kuzeyinde bulunan alanda L planlı 
bir Artuklu medresesi bulunduğu tespit edilmiştir. Burası havuz ve selsebilli eyvanı ile Mar-
din’deki Sultan İsa (Zinciriye) Medresesi’ni hatırlatmaktadır.69

Artuklu hâkimiyetinde Hısn Keyfâ’da çok sayıda bilim adamı yetişmiştir. Artuklu hükümdar-
ları bunları himayeleri altına almışlardı. Kaynaklara yansıyan belli-başlı tanınmış bilim adam-
ları şunlardı:

1. el-Cezerî: 1181’den 1206’ya kadar aralıksız 25 yıl Hısn Keyfâ Artuklu hükümdarları Nu-
reddin Muhammed, II. Sökmen ve Nasireddin Mahmud’un himâyesinde araştırmalarını 
sürdürmüştür. O, Nasireddin Mahmud’un: “Paha biçilmez araçlar yaptın. Onları gücünle 
işler duruma getirdin. Seni yoran ve anlaşılır bir biçimde inşa etmiş olduğun bu araçları 
bir kenara atma. Benim için ayrı ayrı icadettiklerini bir araya toplayan ve tek tek seçi-
lenleri ve resimleri bir araya getiren bir kitap kaleme almanı istiyorum.” demesi üzeri-
ne, kendisine önerilen modeli uygulamış ve çalışmalarını el-Câmi' Beyne’l-'İlm ve’l-'Amel 
en-Nâfi'fî’s-Sinaâ'ti’l-Hiyel adlı eserinde toplamıştır.70 

2. Tâcu’l-Ulemâ lâkablı Hatîb el-Haskefî: Hısn Keyfâ’lı idi ve burada yetişmiş, tahsilini Bağ-
dad’da tamamlamıştı. Daha sonra Meyyâfârikîn’e yerleşmiş ve 553/1158 tarihinde orada 

İstanbul, 2009, 139.

68 A. Uluçam, “Hasankeyf Kazısı 2004”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cild,30 Mayıs-3 Haziran 2005, Antalya, Ankara, 2006, 
148-153.

69 A. Uluçam, “Hasankeyf Kazıları 2005”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cild, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Ankara, 
2007, 74.

70 el-Cezerî, el-Câmi' Beyne’l-'İlm ve’l-'Amel en-Nâfi' fî’s-Sinaâ'ti’l-Hiyel, Çev. S. Tekeli, M. Dosay, Y. Unat, Ankara, 2002, 1-2.
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vefat etmişti. Devrinin önde gelen ediplerinden birisi idi. Onun bir şiir dîvânı, hutbeleri, 
risâleleri, güzel şiirleri, meşhur ve değerli mektupları vardı. Şiî mezhebinden idi.71

3. Şâfiî fakihi Ebû Abdullah Muhammed b. Ali Mihrân: 545/1150-51 tarihinde ölmüştü. O, 
el-Herrâsî’den fıkıh tahsil etmiş, Nusaybin’de kadılık yapmış ve daha sonra mesleğini 
bırakmıştı. Zühd ve takva ile uğraşarak Cezireti İbn Ömer’de ikâmet etmeye başlamış, 
sonrasında da Hısn Keyfâ’da bir zaviyede inzivaya çekilmiş, hayatının geri kalanını bura-
da geçirmişti.72 

4. Şihabeddin Suhreverdi: Kara Arslan’ın oğlu Harput hâkimi Ebubekir’e el-Elvâhu’l-'İmâdiy-
ye adlı eserini ithaf etmiştir.73 

5. Necmeddin İbnu’l-Minfâhî: Tıp, felsefe ve edebiyatta isminden bahsettirmişti. 593/1196’da 
Dimaşk’da doğmuş, Melik Mesud’un hizmetine girerek takdirini kazandı. Bunun sonu-
cunda bürokraside vezirliğe kadar yükselmişti. Ancak sonradan bu Artuklu meliki ile iliş-
kileri bozulunca azledilerek, malları müsadere edilmiş ve Dimaşk’a dönmüştü.74 

Sonuç

Birbuçuk asır Artukluların idare merkezi olan Hısn Keyfâ, parlak bir kültür ve medeniyet 
merkezi haline gelmişti. Artuklular şehri imar ederek yeniden canlandırmış, çevrenin cazibe 
merkezi haline getirmişti. Bu zamanda şehir câmileri, mescidleri, sarayları, çarşıları, med-
reseleri, şehir kapıları, kale burçları, köprüleri, kümbet ve türbeleri ile bölgenin en mamur 
yerleşim yerlerinden birisi haline geldi. Kuzey Irak’tan ve Suriye’den Anadolu’ya ulaşan ti-
caret yollarının kavşağında bulunması sebebiyle büyük bir ticari öneme sahipti ve Artuk-
lu yönetimi bunu şehrin lehine kullandı. Üretilen pamuk şehir ve çevresinde gelişmiş bir 
kumaş endüstrisini ortaya çıkarmıştı. Kırsal kesimde yaşayan Türkmenlerin yetiştirdikleri 
koyunlardan, keçilerden elde edilen yün ve tiftik şehrin kumaş endüstrisi için önemli ham-
maddeler oluşturmuştu. Çini, seramik ve cam sanayi bölgeye canlılık getirmişti. Artan refah 
şehir ve çevresinde bilim, sanat, edebiyat ve kültürün gelişmesine zemin hazırladı. Artuklu-
lar, kurdukları medreselerle eğitim ve kültür ortamını geliştirdiler. Bu sayede önemli bilim 
ve edebiyat adamları yetişti. Artuklular Hısn Keyfâ’da toplumsal barışı kurmayı başardılar ve 
bunun sonucunda Hıristiyanlar ile Yahudiler, Müslümanların yanında barış ve huzur içinde 
yaşadılar. 

71 es-Sem'ânî, el-Ensâb, Kahire, 1980, IV, 154; İbnu’l-Ezrak, 121; İbn Hallikân, Vefayâtu’l-A’yân, Nşr. İhsân Abbâs, Beyrut, 
1977, VI, 205-210; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, XI, 200; Sıbt b. el-Cevzî, Mir’âtu’z-Zemân fî Târîhi’l-A'yân, Haydarabad, 1951, VIII/1, 
232; Zehebî, Târîhu’l-İslâm Vefayâtu’l-Meşâhîr ve’l-A’lâm, Tah. O. Abdusselâm Tedmurî, Beyrut, 1995, XXXVIII (551-560 Yıl-
larını İhtiva Eden Cild), 70-72; İbn Tağrıbirdi, en-Nucûmu’z-Zâhire fî Mulûki Mısr ve’l-Kâhire, Nşr. C. eş-Şeyyal, F. M. Şaltut, 
Kahire, 1972, V, 328 vd.

72 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, XI, 136.

73 Süheyl Ünver, Selçuklu Tababeti, Ankara, 1940, 17; İlhan Kutluer, “Sühreverdî, Maktûl”, TDVİA, XXXVIII, 37. 

74 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, Nşr. Ş. Yaltkaya, K. Rıfat Bilge, İstanbul, 1971, II, 1440; Süheyl Ünver, 17.
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Şehir ve Mahremiyet

Mahmut Bıyıklı
Yazar ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı.

Çalabım bir şâr yaratmış
İki cihan arasında

Bakıcak dîdâr görünür
Ol şârın kenâresinde
Hacı Bayram Veli (ks)

Ahmet Hamdi Tanpınar, Anadolu’nun his tarihi yazılmadan şehir ve insana dair nakillerimizin 
eksik kalacağını vurguluyordu. Evrensel yapının değil, evrensel ruhun sürekliliğinin peşine 
düştüğümüzde, yeniden çağalara nizam veren öncü insan ve örnek yapıların birleştirici ku-
cağında, o hep aradığımız kibrit-i ahmer değerindeki “şehir ve insan”a da ulaşmış olacağız. 

Evrensel olan, güzel olan ve ancak güzel olanı seven Yüce Mimar tarafından her an, her ne-
fes, her çağ aralığında değişmek üzere inşa edilmiştir. O zaman yerel olanın mimarı, hiçbir 
çözümün ebediyen geçerli olmayacağını bilerek ve yaradılıştaki tezadı iyi okuyarak işe baş-
lamalıdır. 

Şehirlerin ve insanların ruhu arasında görünmez bir kardeşlik bağı vardır. Nesillerin üstünlü-
ğünü çağ çağ yitirmesi gibi, mimari incelik de aynı yasaya tâbi olarak seyrelir. İnsan tekinin 
“üsvetü’n hasene”si, ilahî elçilik vazifesini erişilmez bir üstünlükle mühürleyerek varlığını arz 
etmiştir. En hayırlı, en kaliteli nesil de onun etrafında kümelenmiştir. Onları takiben ruhi üs-
tünlükleri çözünerek insan nesli bugüne gelmiştir ve değer veraseti taşıyanlar dışında aynı 
yasa üzerine değerinden vererek gelmeye devam edecektir. 

Bu, yaradılışın yasasıdır; tabii karşılanması gerekir. İnsan tekinden beklenen engellenemez 
değişime ayak uydurmak, bu bin bir cepheli avize gibi her an yeni parıltılar, yeni fırsat ışınları 
saçan değişimi hayra yormak ve hayırda kullanmaktır. 

Vuku bulan her şeyin tarihî bir zemini ve süreci vardır. Evrensel olan ne kadar değerliyse, 
mahallî olanın da ihtiyaçları o kadar önemlidir. Yukardan aşağı inmezsek, yukarıyı aşağıya 
raptetmezsek, “dünya” denilen “dönen” zeminde yaşama, gelecek nesillere hizmet verme ve 
onların gayretlerini körükleme imkânından ve nimetinden mahrum kalırız. 

Dünya fena bulmak üzere tasarlanmıştır

İlahî yasa, mahallî çerçeveyi çizmiş fakat insanın bu çerçeveye hapsolmasını men etmiştir. 
Evrenler ile insanlığın oluşumu arasındaki ilahî sürece azami dikkat ve anlayış gerekir. Soru, 
evrensel ile mahallî olanın nasıl mezcedileceği sorusudur. Bu uzlaşma ihtiyacı elbette ki as-
gari bir davranış standardında buluşmayı gerektiriyor. Din, fizik ötesi kavramlardan hareket 
ederek fizik alan için bir takım davranış kodları geliştirmiştir. Hilkat yasalarına uygun bu dav-
ranış modellerine “ahlak” denilmiştir. Davranışın bir standardı varsa/olmalıysa davranışı çev-
releyecek mekânın da tamamlayıcı, bütünleyici bir standardı, bir “ahlak”ı olması gerekiyor. 
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Medenileşme, şehirleşme dediğimiz olgu, ancak bir ruh aktarımı sorumluluğunun bilinçli 
aydınlığında vücut bulabilir. Diyelim ki altmış-seksen sene yaşayan bir insan, nasıl bizatihi 
üç nesli etkiliyorsa, şehirlerin yapıtaşları da duruşları mesafeleri ve ufuklarıyla, beraberinde 
gelecek mimari düzeneklerin sosyal statüsüne kaçınılmaz şekilde tesir etmektedir. 

Ebedîlik iddiasıyla uzayan yapılar insan tekini Firavunlaşmanın eşiğine götürmüştür, öyle de 
olacaktır. Evren yasaları donmuş yapılanmaların varlığına uygun değildir. “Dünya” denilen 
mekân, “fena bulmak” geçerliliğini yitirmek üzere tasarlanmıştır. Zihinler ne zaman ki don-
muş eşya ve insan yapılanmaları üretmeye başlamışsa yasalar devreye girmiş ve kendi cins-
leri eliyle eşyayı ve insanı “geçici” statüsüne iade etmiştir. Evrenlerdeki “hareket” yasası gere-
ğince, durgun olan yani “hayır ve bereket” üretmeyen her şey yerinden olmaya mahkûmdur.

Evrensel olması gereken yapıya biçim veren iradedir

Buradan insan ve şehir terbiyecilerine önemli bir mesaj çıkmaktadır. Eğitim, firavunlar ve 
mimari devasa piramitler yetiştirme mesleği değildir. Nefsinin çadırını bütün insanlığın hiz-
metine konak yeri yapabilen yatay yapılanmalar, “en şerefl i yaratılmış” statüsüne sahip insan 
varlığının yegâne ihtiyacıdır. Evrensel olması gereken yapının kendisi değil, yapıya biçim 
veren iradedir, ruhtur. Bunun içindir ki Devlet-i Aliyye sınırları içinde tevazularıyla bir kültür 
bütünlüğü taşıyabilen yapıların ruh damağında benzer tatlar bırakarak varlığını sürdürdük-
lerine şahit oluyoruz. Mostar ve Safranbolu evleri gibi…

“Değişmenin ebedî olduğu yerde güzeldir hayat.” diyen Tanpınar, Anadolu’nun “his tarihi” 
yazılmadan şehir ve insana dair nakillerimizin eksik kalacağını vurguluyordu. Evrensel ya-
pının değil, evrensel ruhun sürekliliğinin peşine düştüğümüzde yeniden çağalara nizam 
veren öncü insan ve örnek yapıların birleştirici kucağında o hep aradığımız “kibrit-i ahmer” 
değerindeki “şehir ve insan”a da ulaşmış olacağız. İnsan dikey yapılanmanın sadece ruha 
mahsus olduğunu kavradığında, belki “altından ırmaklar akan erîkeler” keşfetmenin tadına 
bu “dünya” zindanında da varabilecektir. İşte o zamandır ki gönül cennetlerinde yaşayanlara, 
“Çalabım bir şâr yaratmış/ İki cihan arasında/ Bakıcak dîdâr görünür/ Ol şârın kenâresinde” 
sırrı da ayan olacaktır.

Şehir ve Mahremiyet

Mekân, insana hem sınırlar koyan hem de imkânlar tanıyan alandır. Kuşatan ve kuşatılan bir 
araya geldiğinde, birbirlerini belirleme durumuyla karşı karşıya kalırlar. Mekân, insana varlı-
ğını tamamlama imkânı sunar. İnsan, var olma sürecini, mekân inşa etme üzerinden gerçek-
leştirir. Değer dünyasını mekân üzerinden görünür hâle getirir. Bundan dolayıdır ki mekân, 
onu inşa eden insanın inancının, ideolojisinin; bir bütün olarak dünya görüşünün aynasıdır. 

Klasik dönemlere bakıldığında bir Müslüman şehri ile farklı bir dini benimseyen insanların 
inşa ettiği şehir, sadece minareleri ile değil; bütün uzviyetiyle fark edilirdi. Müslümanların 
inşa ettiği şehirlere bakılarak bir “İslam medeniyeti” tasavvuru ortaya konulabilirdi. Müslü-
man insan tasvirinin silikleşmesiyle birlikte İslam şehir tasavvuru da ayırıcı özelliklerini kay-
betmiş oldu. Modernist bakış açılarının önce şehirleri esir aldığını söylemek lazım. Müslü-
man duyarlılığının şehir karşısındaki esas duruşunun bozulmasıyla Müslüman insanın mah-
remiyet anlayışı da zedelenmiş oluyordu. 

Müslüman hayatının merkezinde dinin yer alması gibi, kadim Müslüman şehirlerinde de ca-
minin etrafında yayılan bir mekân tutma tarzı söz konusuydu. Efendimiz’den (s.a.v.) itibaren 
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Müslümanlar, şehirlerini merkeze camiyi koyarak inşa ediyorlardı. Şimdi ise camiler, konut-
ların arasında rastgele bir mevkide aksesuar kabilinden bir yer işgal etmekte ve ontolojik 
çözülüşün göstergesi olarak farklı amaçlarla yükseltilmekte.

Mimari Allah şuurunun binalaşmış şeklidir…

Turgut Cansever, “İslam mimarisi, İslam’da insanın Allah hakkındaki şuurunun, varlığın kut-
sal karakterinin çatısını oluşturur.” diyerek Müslüman’ın mekânla ilişkisi adına çok önemli 
bir tespit yapar. Allah hakkındaki şuurun kaybolması şehre zulmün hâkim olması demektir. 
Bir şehir tabiatın içinde kaybolmuyorsa orada tabiata karşı bir zulüm vardır. Bugün, şehrin 
içinde kaybolmaktan öte, şehirden kazınmış bir tabiatla karşı karşıyayız. Âlimler, insanın fa-
zileti ile şehrin fazileti arasında mutlak bir bağ olduğundan bahsetmişlerdir. Bugün kutsal 
topraklar üzerinde bile faziletli şehre tesadüf etme imkânımız kalmamış durumdadır. Şehre 
yapılan zulmün görülmemesi için sitelerin duvarları gökleri delecekmişçesine uzayıp git-
mektedir. Acı olan o ki Müslüman insan, hassasiyetlerini kaybederken kültürünü irfanını da 
zayi etmektedir. 

Şüphesiz insanın inancı, bilgisi ve bakış açısı şehri şekillendirmekte, şekillendirdiği şehir 
geleceğe miras kalmaktadır. Mahremiyet, sadece İslam toplumuna has bir kavram değildir 
elbette; evrenseldir. Ancak, boyutları toplumlara, inançlara göre değişmektedir. Bugün kar-
şımızdaki tablo ilginçtir; İslam-şehir mantığı Müslüman beldeleri terk ederken, mahremiyeti 
daha ziyade “özel hayat” ve “özgürlük” olarak anlayan Avrupa şehirlerinde ise mahremiyetin 
ve çocukların güvenliği ve rahatlığının ön plana çıktığını görmekteyiz. Son dönem yapılan 
şehir planları, bu iki olguyu güçlendirmekte ve getirilen kurallar ile de “suni” çıkmaz sokaklar 
meydana getirilmektedir. İslam şehirlerinde öngörülmüş ve yüzyıllar önce gerçekleştirilmiş 
evi ve ailenin mahremiyetini ön plana alan uygulamanın, Batı’nın modern şehirlerinde artan 
bir şekilde talep edildiğini ve uygulandığını görüyoruz ve hayretten hayrete düşüyoruz.

Çıkmak sokaklar mahremiyete çıkardı…

Ferdi açıdan baktığımızda mahremiyet, insanların inanç, çevre ve bilinçleri çerçevesinde de-
ğişmektedir. Şehirler büyüdükçe farklı öncelikler ortaya çıkmakta ve mahremiyet geri plana 
itilmektedir. İçimize dönersek mahremiyet, özellikle aile hayatımızda oldukça hassas oldu-
ğumuz bir durumdur. Evlerimizin girişi ve odaların formu mahremiyetin izlerini taşımakta-
dır. Lakin sokaklara, caddelere ve şehre baktığımızda mahremiyetin yok olmaya yüz tuttu-
ğunu görmekteyiz. Mahremiyet bir şehrin yapısını oluştururken İslam şehirlerinde ne ifade 
ediyordu, bugün ne ifade ediyor? Neden İslam şehirlerinde çıkmaz sokaklar daha fazladır; 
şehir planlamacılarının bu sorular üzerinde düşünmesi gerekmektedir.

Çıkmaz sokak, ana caddeler ile ev arasında yarı mahrem bir bölge oluşturmaktadır. Bu, aynı 
zamanda o bölge sakinin güvenli bölgesi konumundadır. Çıkmaz sokakların şehrin merke-
zinde değil, şehrin konut bölgelerinde tercih edilmiş olması da mahremiyet düşüncesinin 
haklılığını ortaya koymaktadır. Bu şekilde bir şehir yapısı kurulduğunda, ödül olarak tabiat 
ile barışık, insana huzur veren bir yol ağı ve şehir elde edilmiş olur. Turgut Cansever, bu duru-
mu Osmanlı şehirlerini modern şehirler ile mukayese ederek şu şekilde ifade ediyor:

Modern şehirde, insan hayatını sürekli birbirine benzer duvarlar arasına hapseden, 
dünyaya, sırtını dönen, ona karşı duyarsız olan, hatta duyarsız olması da önemsiz 
sayılan bir insan telakkisi görüyoruz. Buna karşılık Osmanlı şehri, sakin, hareketli 
yol şeması üzerinde, yol boyunca yeri, biçimi, şahsiyeti, değişen evlerin arasında 
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büyük abidelerin bulunduğu yerleri, büyük abidevi ağaçların bulunduğu meydan-
ları, alçak duvarlardan sarkan çiçekleri yahut meyve ağaçlarının sarkan dallarını 
görerek ve parlak, farklı renklere sahip evlerin arasından geçerek, her an yeni bir 
güzellikle karşılaşarak yaşayan bir insan için vücuda getirilmiş bulunuyor. Burada 
önemli bir mesele var; birçok insan bu muntazam olmayan yol şebekesini kargaşa 
olarak görüyor. Oysa Osmanlı şehrinde bir taraftan sürekli değişmeyi yaşarken, bir 
taraftan da ‘değişme’den hiçbir rahatsızlık duymadan, onu tadı alınan bir güzellik 
olarak görebiliyorsunuz. (Osmanlı Şehri, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010.)  

Rezidans mabetleri…

Mahallenin mahremiyetini yitirmesiyle, aileler çekirdek aileye dönüşmüş, bireyler özel alan-
larına çekildikten sonra bilhassa büyük şehirlerde marazi durumlar oluşmuştur. Mesela İs-
tanbul artık bir metropoldür ve metropolün insanları şehrin her gün daha da kalabalıkla-
şan kamusal alanlarından kaçmakta, kendilerine sığınaklar oluşturmaktadır. Kamusal alanla 
özel alan arsandaki alışveriş ilişkisi bozulmuştur. Kitle haline gelen insan, artık şehrin gittikçe 
karmaşıklaşan hayatını, kendisi için kamusal kılacak şekilde bir bütün olarak idrak etmeyi 
başaramamaktadır. Genel olarak şehir bütünü, görülmesi zorlaşan bir ormana dönüşmüş 
ve birey kendi özel alanına çekilmekten başka çare bulamamıştır. Güvenlikli apartmanlar 
bugün kapalı sitelere, rezidanslara dönüşmüştür. Kapalı siteler aynı fikirde, aynı gelir düze-
yinde, aynı beklentilere sahip insanlarla birlikte var olmayı vadeden dikey yaşam alanlarıdır 
ve bu yapıların kendi içinde bile bir kamusallık oluşturması imkânsız görülmektedir. 

Yeni Dünya, yalnızlıklar dünyası…

Yeni Dünya, kurallar dünyası olduğu kadar yalnızlıklar dünyasıdır da. İnsan önce tabiattan 
koparıldı, modern uyku evlerinde yaşamağa mahkûm edildi. Topraktan uzaklaştığı gibi gök-
yüzünü de unuttu. Bu yüzden büyük nüfus çoğunluğunun yaşadığı şehirlerde insanın top-
rakla münasebeti de sembolik düzeyde kaldı. İnsan ve çevresi bütünlük düşüncesi ile anlam 
kazanır. Modern dünya insanın hayata katılımını yok etmiştir. Katılımdan soyutlanmış insa-
nın dünyayı koruma bilinci gelişmediği gibi dünyanın kayıp giden güzelliklerinin de farkına 
varması da mümkün olmaz. 

İstanbul’da üç tane kutsal mekân vardı: Cami, çarşı, ev. İnsanlar sokakta fazla dolaşmazlardı; 
gezmek amacıyla sokağa çıkmazlardı. Bu üç kutsal alandan birinden diğerine gidebilmek 
için sokaklardan geçerlerdi. Evlerin dışarıya bakan pencereleri sınırlıydı. Pencereler ‘hayat’ 
adı verilen kapalı iç mekânlara açılırdı. Özellikle kadınların hayatı ‘hayat’ta geçerdi. Yoğurtçu, 
sütçü kapıya gelirdi. Ev kutsaldı. Bu yaşam tarzı içinde, sokaklar kutsal değildi, köpeklere 
terk edilmişti. Köpek mekruh kabul edilir, eve sokulmazdı. Ama sokakta bakılırdı. Çünkü ev 
kutsaldı! (Ekrem Işın, İstanbul’da Gündelik Hayat, Yapı Kredi Yayınları.)

Şimdi bu satırlar bize bir masal mışıltısı gibi geliyor ne yazık ki… İnsan, “dünyayı güzelleş-
tirmek” vazifesini yeniden hatırlamalıdır. Gelecek nesillere devraldığımızdan daha güzel bir 
dünya bırakmanın mesuliyetini taşıyoruz. 

Bilge şair Sezai Karakoç’un ifadesiyle; 

Cadde sokak ev bütün kent
Uygun kurulmamışsa samanyollarına 
Mutluluk ne mümkün o kentin insanlarına.
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Çünkü hayat “ev”in içinde yaşanır ve çocuk yeryüzüne ev’den açılır; ev çocuğun ilk cenneti-
dir. Cennetten kovulmuş çocukların dünyayı imar etmesini beklemek, ancak kuru bir hayal 
olarak kalmaya mahkûmdur.

Çocuk ve toprak iki kardeş gibi birbirini tamamlar. İnsan yaratıldığı toprak parçasından uza-
ğa fırlatılarak hayallerini ve kutlu istikbal rüyalarından da sürgün edilmekte. İnsan toprağa 
küsmüş, toprak da insandan öcünü almaya yönelmiştir. İnsanın yeniden toprakla yani ken-
diyle barışması ve aslına dönmesi lazım. 

Bugün, yüz sene önceki Alman Bauhaus tarzı, her yeri şeff af cam mülkiyet alanlarından bah-
sediliyor. Şehirler de insanlar gibidir; geçmişinden koparılırsa şahsiyetini kaybeder. Şahsiyet-
siz şehirlerde yaşamamak için şahsiyetli fertlerin ordular hâlinde direnmesi gerekiyor. 

“Alnından öpmeğe gidiyorum/ Evleri balkonsuz yapan mimarların” diyen öncü ruhları daha iyi 
anlayabileceğimiz bir öze dönüş, bizi mahremiyetin tılsımlı hayatiyetine de yeniden kavuş-
turacaktır; inanıyoruz, çünkü inanmak istiyoruz!
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Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Şehrin 
Kültürel Mekânları

Nazım Elmas
Prof. Dr. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
 nazimelmas28@mynet.com

Yazardan Okura Önce Niyet Bağlamında 

Sanat eserleri ile sanatçı ve muhatabı arasında bir iletişim kurulmaktadır. Sanatçının bir ga-
yesi sanat eserinin kendi içinde bir mesajı vardır. Bir resim sergisinde duvarda asılı tabloları 
seyrederken renkler, desenler ve çizgiler arasında ressamın ne anlatmak istediği düşünülür. 
Şiirin, hikâyenin, romanın, hatta bir karikatürün muhatabına ne anlatmak istediğine dair 
araştırmalar yapılır. Hikâye metinlerinde sanatçıdan muhatabına giden bir yol bulunmakta-
dır. Kullanılan kelimelerde, diyaloglarda, seçilen mekanlarda, bilinç akışı ve iç monologlarda 
yazarın niyetine dair çıkarımlar yapmak mümkündür. Bu verilerin tamamı yazarın fikir dün-
yasını, üslubu içinde gizlediği niyeti verecektir. Mustafa Kutlu’nun şehir bağlamında mekân 
tercihleri, mekan seçimi ve mekan bağlantılı zaman tercihleri sanatçının okura hissettirmek 
istediği şeyleri içermektedir. Dikkatli bir okur şehrin yer unsurları üzerinden sanatçının ni-
yetine dair bilgilere ulaşabilir. Sanatçı tarafından bilinçli olarak seçilen yer unsurları aslında 
gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarıldığı kültürel nesnelerdir. 

Mustafa Kutlu kaybolmaya yüz tutan şehir kültürünün ve bu kültürün besleyici unsurları-
nın önemi üzerinde durur. Son yılların bencil, gündelik, çıkarcı ve menfaatleri öne çıkaran 
anlayışının tün bu yapıyı, bozduğunu, yıktığını, insanların kimliklerinin ve insanlığının bazı-
larının çıkarları uğruna nasıl istismar edildiğini sık sık yazılarına konu yapar.1 Kaybolan kül-
türel unsurların ağıtları düşer cümlelere: “Bodur minareli küçük mescidi, cumbalı ve iki katlı 
ahşap evleri, kitabeli küçük mermer çeşmeli, .eşme başında ıhlamurlu veya asırlık çınarlı, 
küçük bahçelerinden sokağa hanımelleri, sarmaşık, güller, leylaklar taşıran; evliya duaları ile 
uykuya varan, sabah ezanları ile uyanan; kışın salep buğuları, baharda kiraz, yazları karpuz, 
sonbaharda ayva kokuları ile dolan, selamların alınıp-verildiği, hatır sorulduğu, fesleğenli, 
sardunyalı, balkonlarda sarmankedilerle ninelerin torunlarına masal anlattığı sokaklara ne 
oldu?”2

Hikâye kitaplarında kurgu gereği oluşturulan sahnelerle birlikte metinlerarasılık bağlamın-
da da bu konular işlenir: Nur adlı hikâyede yazar adına anlatıcı bu düşünceleri şöyle aktarır: 
“Mahalleler kendine özgü kimliği olan ve yine dini sosyal merkezler, küçük çarşılar, çeşmeler, 
küçük imalathaneler ile birlikte ‘kendine yeterli yerler’ idi”.3

1 Mustafa Kutlu’nun Şehir Mektupları, Dem Bu Demdir, Bir Demet İstanbul, adlı kitapları başta olmak üzere, kendisi ile 
yapılan mülakatlarda ve diğer gazete yazılarında bu konular ilk sırada yer alır. 

2 Mustafa Kutlu; Dem Bu Demdir, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s. 69.

3 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.83
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Çocukların her gün gördüğü camiler, türbeler, mezarlıklar, minareler, tabelasını okuduğu 
kıraathaneler, parklar, oyun bahçeleri yazarların rastgele seçtikleri mekanlar değildir.

Hikayelerdeki mekânların nasıl oluşturulduğu ve işlevleri ile ilgili örneklerden sonra yazarın 
niyeti daha iyi anlaşılacaktır.

Kültürel Mekânlar

Şehirlerde yerleşim, camiler ve mescitler etrafında şekillenir. İnsanların buluşma yeri, ticari 
canlılık bu daire içinden yayılır. Caddenin adı Cuma olur. Cuma da daha yoğun kalabalığın 
bir araya geldiği önemli bir ibadet günüdür. Kırali Mescidinin altı “Cuma caddesi” tatil gün-
lerinin Cuma olduğu günlerden kalma. İki yanı ulu çınarlarla kaplı gezinti yeri. Çocukluktan 
gençliğe geçenlerin ilk bakışlarının ilk heyecanlarının yaşandığı yer…. Bakışıp gülüşmeler, 
gülüşüp tanışmalar, tanışıp görüşmeler, peşinden evlenmeler bu caddede olurdu”.4 

Çay bahçeleri bir sosyal mekân olarak hikayelerde yer alır. Çay bahçesinin yazar tarafından 
tayin edilen konumu çok önemlidir. Nur adlı hikâyede çay bahçesi şöyle anlatılıyor:” Üskü-
dar’da Şemsi Paşa Camii’ni gören bir çay bahçesine oturmuşlardı.” Diye başlayan konuşma 
hikâye kahramanı Sinan’ın camiyi tanıtan cümleleri ile devam eder: “…Ayrıca türbenin cami-
ye bitişik yapısı harika. Bir eşi var mı bilmiyorum. Şemsi Paşa türbesinde başını cami mihrabı-
na yani ana kucağına yaslamış uyuyor. Bir yüzük taşı gibi bu cami. Bence İstanbul’da eşi yok”5

Cami ve Mescitler

Cami ve mescitler şehrin eğitim kurumları olarak da işlev görürüler. Küçüklerin büyüklerle 
beraber oldukları nadir mekanlardır bu yerler. Geleneklerin aktarıldığı bu mekanlar bayram-
lar vesilesi ile nesilden nesile aktarılan değerlerin yaşatıldığı yerlerdir. Bayram sabahlarının 
huşuu en güzel bu yerlerde yaşanır: “Görünüşte sabahlardan bir sabahtı. Hafif rüzgâr esi-
yordu. Tan ağardı, ağaracaktı. Huşu içinde evden çıktılar. Dayısı, Yusuf, Yusuf’un ağabeyisi, 
kendi. Sokaklar, ağaçlar, bulutlar secdedeydi. İnsanlar müşfik saygılı geliyorlardı. Sevimli bir 
telaş sarmıştı içlerini. Allah’ın selamını veriyorlardı. Koltuk altlarında seccadeler. Bayramdan 
bayrama giyilen elbiseler… Gülümseyen sokalar, anaç bir tavuk gibi evleri birbirine yakın-
laştıran mahalle. Bin yıllık din kardeşine elini uzatan insan Kulluk ... İbadet...”6

Hemen her mahallede mescit bulunur. Gerektiğinde kolay ulaşılır. Şehir sakinleri misafirler 
bir cuma günü ezan okununca mescide giderler. Yakındır, ayak altındadır. Dayan Seydali adlı 
hikâyede seyyar satıcının hayat mücadelesinden bir kesit vardır:

“Seydali karpuz yüklediği üç tekerlekli işporta arabasını zabıta memurlarından özel araba sa-
hiplerinden, bakışlarından yürüyüşünden muhtaç olduğu belli, itimat telkin etmeyen adam-
lardan, serseri çocuklardan sakınıp binbir müşkülat ile mescid duvarlarından birinin kenarında 
bulduğu boşluğa çekip alel acele abdestini alıp cumanın hutbesine ancak yetişmişti.7

Camiler kimi zaman bir türbenin yanındadır. Şeyh Vefa türbesi ve müştemilatı gibi. Yanında 
diğer hayat dair mekanlar bulunur. Aşevi ve misafirhane ile daha bir işlevsel hale gelir bu 
yerler. Mustafa Kutlu Nur adlı hikayesine şöyle başlar: “Şeyh Vefa Camiinden çıktım, ayakka-

4 Mustafa Kutlu; Gönül İşi, “Kapıları Açmak”, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1974, s.12

5 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.92

6 Mustafa Kutlu; Yokuşa Akan Sular, “Kapıları Açmak”, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s.53

7 Mustafa Kutlu; Yokuşa Akan Sular, “Dayan Seydali”, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s.81
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bılarımı bağlıyorum. Birden üstüme bir gölge düştü. Bağcık işi bitti, başımı kaldırıp doğrul-
dum.”8

Mahallede mescitler eğitim kurumları olarak da işlev görürüler. Mescidin görevlileri mahal-
lede oturan her yaşta kişinin eğitim taleplerini karşılar. Bu sebeple görevliler sadece namaz 
kıldırmakla kalmaz eğitim faaliyetlerine de katkı yaparlar. Bu görevlilerin Kur’an, Arapça, Far-
sça dersi verdikleri, tefsir hadis gibi temel kaynakları okuttukları, çocukların dini vecibeleri 
öğrenmeleri için çalıştıkları bilinmektedir. Nur adlı hikayede bu durum şöyle anlatılır: “Baba-
mın vefatından sonra anamla beraber beni götürüp mahalle mescidinin imamı Hızır Hocaya 
teslim ettiler. İt kopuk arasında kalmayayım, dinine, ahlakına bağlı bir adam olayım diye. 
Hızır Hoca şefkatli merhametli, komik bir Karadenizli. Tüm mahallenin derdine koşar. Gen-
ce yaşlıya Kuran dersi verir. Biz çocuklara mescidin bahçesini teslim etti. Sularız, süpürürüz. 
Çiçeklere meyvelere bakarız.”9 Aynı hikâyede hikâye kahramanlarından Sinan da mahalle 
mescidinde ilk eğitimini almıştır. Dini bilgisi sorulduğunda cevabı şudur:” Eh! Çocukluğum 
mahalle mescidinde geçti. Hocamızdan, vaazlardan çok şey öğrendim. Sonra epeyce kitap 
okudum. Kendime yetecek kadar.”10

Mahalledeki mescitler kentin huzur dolu mekanlarıdır. Kim bir sıkıntı içindeyse bu yerler 
onu kendine getirecek, insanların yalın, sade, samimi davranışları ile burada buluşturacaktır. 
Nur adlı hikâyede bir arayış içinde olan hikâye kahramanı kendini mahalle mescidinin huzur 
dolu ortamına bırakır. “Bazan bir Mecnun gibi kendini İstanbul’un o sürprizlerle dolu sokak-
larına atıyor. Yorulup bir çeşme başında bir mahalle mescidinde dinleniyor. Ah bu ecdadın 
yadigarı küçük mahalle mescitleri. Salih bir imamın görev yeri ise hep gül kokar.”11

Cami merkezli bir medeniyette eğitim işi büyük veya küçük cami ve mescitlerde yapılmak-
tadır. Bir Müslüman dininin gereklerini ve kitabını camide öğrenmektedir. Nur adlı hikâyede 
hikâye kahramanı Nur bilgi için camiye yönelmektedir. Arayışlar onu camiye çıkarır: “Dinimi 
tam öğrenmeliyim. Ama burada olmaz. Bir camiye, kursa falan gitmek lazım. Babam bırak-
maz, okulunu bitir sonra der. Bu kitabı ne yapmak lazım?”12 Nur daha sonra lisede bu ar-
zusunu gerçekleştirir. Okulun yakınındaki Mescit imamının yönlendirmesiyle Hoca hanıma 
ulaşır. Hemen bir başörtüsü bir etek temin ederek mahalle mescidinde Kur’an dersleri alma-
ya başlar.” Nur böylece Kur’an okumayı öğrendi. Öğrenim sırasında Hoca Hanım ona ilmihal 
bilgilerini de soruyordu. Doyurucu cevaplar alamayınca.

-Nur, meleğim. Sen bir ilmihal kitabı al. Önce ana hatlarıyla dinimizi bir öğren dedi.13 

“Camiler buluşma mekanları adreslerdir... Aradığın orada bulmak beklediği ile buluşmak bu 
yerlerin işidir. Sevdiği kıza cami avlusunda rastlayan aşık hala o civarda tur atmaktadır.” O 
kadar yol yürüyüp Şeyh Vefa camiine gidiyorum. Eskiden sade ikindiye giderdim, imdi öğle 
hatta akşam bile.”14 Sade hikâyede değil sosyal hayatta da camiler buluşma yeridir. Çoğu 
zaman günün belli bir vaktinde buluşmak için cami merkezli kararlar alınır.

8 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.5

9 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.15

10 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.93

11 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.114

12 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.72

13 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.74

14 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s. 19.
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Camiler bir beldenin kimliği olarak bilinir. Mustafa Kutlu Balkanlarda bir şehri anlatırken 
oradaki cami sayısı üzerinden yere kimlik vermeye çalışır. İşte Selanik: “Selanik Osmanlı za-
manında bir Türk şehri idi. Seksen camisi vardı. Yüzde onu yüzde yirmisi Yahudi; bir kısmı da 
dönme idi.”15 

Dergâhlar ve Tekkeler

“Giderek dergahlardan geçiyor yolu. Buralarda ana kıza benzeyen o kadar insan var ki…”16

Arayan kişinin beklentisine göre şehrin bir anlamda kaynaşma mekânı olan bu tür yerler 
aile fertlerini de bir arada tutan, yeniden birleştiren mekanlardır. Nur adlı hikâyede baba kız 
bu mekanlarda kendilerini en güzel zamanlara hazırlamışlardır: “Babasıyla hiç konuşmayan 
kız, saatlerce dini, siyasi sosyal konularda konuşuyor; beraberce camileri, türbe ve tekkeleri 
geziyorlardır.”17

Bunalan gönüllerin ferahlama yerleri olarak bu mekanlar öne çıkar. İlaçların tedavilerin ce-
vap vermediği manevi boşlukların doldurulamadığı zamanlarda dergahlar aranılan yer olur. 
Nur adlı hikâyede bunalar hikâye kahramanı için huzur verici mekan Yahya Efendi dergahı 
olmuştur: “…Bu düşünce onu uykudan etti. Sakinleştirici aldı, yürüyüşe çıktı olmadı. Sonun-
da ayakları onu Yahya Efendi Dergahı’na sürükledi. Orada, o tenhalıkta, bir ikindi sonrası 
gölgeler uzayıncaya kadar kaldı ve dua etti. İçi rahat kalbi yatışmış, her şeye hazır, güçlü ve 
istekli çıktı tekkeden. Gürbüz adımlarla yürüdü.”18

Kahve- Kıraathaneler 

Cami ve mescitlerin yanında kahveler vardır. Kimi zaman bunlar kıraathane diye de adlan-
dırılır. Namaz öncesi ve sonrası cemaatin bir araya geldiği yerlerdir. İnsanların ibadethane 
ortamında yapamayacakları davranışları ve konuşamayacakları konuları rahatlıkla icra etme 
yerleridir. Namaz sonrası camiin ve sohbet kaldığı yerden devam eder: “Müezzin kahveye 
girip cemaate rahmet çektikten sonra bir kenara ilişince bütün gözler üzerine dikildi”.19 

Bir başka hikâyede kahve yerine kıraathane kullanılır ve bu mekân da caminin yanında-
dır, mekanlara bir de sinema eklenmiştir: “ipek kıraathanesi yaz kış tıklım tıklım doludur… 
Kahvenin garip bir kaderi vardır. Küçük cana yakın ve Boyacıoğlu camisinin bitişiğinde ol-
duğundan emekli ihtiyarların, Ferah Sineması’nın bayan matinelerinden dolayı gençlerin 
kahvesidir.

Mezarlık- Kabristan

 Mezarlık hayat ve ölüm arasında en hakiki çizgidir. İnsanlar hayatın faniliğini unutmasın 
diye en kolay ve sık görülecek yerlere yapılır. Bakımlıdır. Korkudan ziyade huzur saçan bir 
havası vardır. Camilerin yakınında hayat dersi verilen yerlerdir. Etrafı görüntüyü kesmeyecek 
yükseklikte duvarlarla çevrilidir. Yoksulluk İçimizde adlı hikâyede mezardan şöyle söz edilir: 
“Bir mezarlık duvarını dibinde, bir cami avlusunda. Kıravatından ve arabasından kurtulmuş. 
Rakamlardan kurtulmuş.”20

15 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s. 48.

16 Mustafa Kutlu; Yoksulluk İçimizde, Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1991, s. 92.

17 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.133.

18 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.136.

19 Mustafa Kutlu; Gönül İşi, “Kapıları Açmak”, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1974, s. 17

20 Mustafa Kutlu; Yoksulluk İçimizde, Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1991, s.91
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Ölüm, anlayana bir nasihattir. Onun üzerinden insanlara çok şeyler hissettirilir. Ölüm duygu-
su mezar kavramıyla birlikte verilir. Nur adlı hikâye kitabında hikâye kahramanı Nur’un nine-
si vefat eder. Onu mezarlığa götürmek istemezler ama o bunda ısrarlıdır: “…Nur’u mezarlığa 
götürmek istemediler. Çocuğa göre değilmiş.

O anda dikenlerini çıkardı, kendisinden beklenmeyen bir isyan ile feryadı bastı, iki sürahi bir 
bardak kırdı. Kriz geçiriyor sandılar. Değil. Nur’un içinde böyle bir Nur var.

Mezarlığa geldi. 

Ninesinin ardından dualar etti

Tuhaftır hiç ağlamadı.

O günden sonra her hafta ninesinin mezarını ziyaret edip, ona çiçek götürür oldu”.21

 Şehirlerdeki kabristanlar insanlara tefekkür etme melekesi kazandırır. Dünyanın gelip geçi-
ciliğini düşürür akıllara. Nur adlı hikâyede aradığı şahsın öldüğünü öğrenen hikâye kişisinin 
yolu kabristana varır:” Kabristana gitti, Ali Efendi’nin kabrini buldu. Bir kır kuşu kesik kesik 
ötüyor, deniz tarafından hafif bir esinti geliyor, yapraklar hışırdıyordu. Kabristanda kimler 
yoktu. Bu ıssızlık Nur’a dokundu. Ali Efendi’nin ruhuna okudu, okudu. Bir türlü ayrılamıyordu 
oradan. Yoruldu ayakta durmaktan, bir ağaç altına oturdu.”22

Türbeler

Bu mekanlar şehrin muhtelif yerlerinde toplumsal değeri haiz insanlar için yapılan mekan-
lardır. Kimi türbeler devlet büyükleri için bazıları da din büyükleri için inşa edilir. Çoğu evliya 
mesabesinde zatların türbeleri şehir insanı için uyarıcı bir vasıta olur. Büyük zatın iman ve 
İslâm düşüncesi, yaşayışı üzerinden kişinin kendine bulması mümkün olmaktadır. Kentin 
anlamaya hazır insanına bu tür mekanların verdiği mesajlar vardır. Mustafa Kutlu bu mekan-
ları hikâyeye şöyle katıyor: “Deniz kıyısında bir arkadaşında kalmıştı. Şeyh Şaban-ı Veli’nin 
kabrini ziyarete gitmişti.”23 

Oyun Alanları

Şehirde kültürel etkileşimi sağlayan oyun alanları da vardır. Çoğu tarihi değeri haiz ama 
metruk alanlar kolaylıkla oyun alanı haline getirilmektedir. Erkek çocuklar için oyun dendi 
mi futbol akla geliyor. Şehirlerin kenar bölgelerinde kalmış bu alanlar çocuklara stadyum 
gibi gelmektedir. “O zamanlar bize burası İnönü Stadyumu gibi gelirdi. Ne maçlar yapardık 
burda. Alan …Sonra burayı restore ettiler, zemini taş kapladılar, bekçi falan koydular artık 
çocuklar gelmiyor turistik oldu.”24

21 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.69

22 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.159

23 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.80

24 Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s.11
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Misafirhane

Misafirhane geleneksel yapı içinde insanlara saygının ve inancın gereği kurulan bir mekan-
dır. Misafire hürmet ve ikram yanında misafir haneler dini hassasiyet bağlamında tekke ve 
zaviyelerin müştemilatındandır. Yolcular, kente gelen yabancılar, bu yerlerde bir süre barı-
nırlar. “… sohbeti zikri tamam ettiğimiz ön odayı genişletelim, yanına da bir misafirhane 
ekleyelim diye ihvan ile müşavere kılıp gayrete geldik.” 25

Gündelik Anlayışı Kınamak 

 Sebiller

Şehirlerde ecdat yadigarı sebiller vardır. Bunların bakımsız olanları kent için yüz karasıdır. 
Kimilerinin mermerleri çatlamış, sararmıştır. Özenti için bunlara turistik eser denir. Ecdat ya-
digarı saymak basit gelir. Kutlu bu inceliği yakalamıştır hikayelerinde. Mekanları gündelik 
anlayışı kınamak için kullanır. Sebil tasviri şöyledir: “…Şu pisliğe bak. Şu mermerlerin, şu sarı 
maden kafeslerin cenabet karasına bak. Neden böyle yaparlar? Ecdat yadigarına böyle mi 
bakacağız? Hadi bugünkü dil ile ifade edelim, turistik eserlere… Yok yok … İyiye alamet 
değil bu gidiş. Böyle mermer sebilleri falan yağlı börekçilere teslim ederek yürümez. Ne bek-
lenen kalkınma olur ne ilerleme…”26

İnsanları insanlıktan çıkaran yeni tarz şehirler gelişirken sanatçı bunlardan kaçışın yollarını 
arar. Huzurla yaşanan yerler insanların ihtirasları ve aç gözlülükleri sebebiyle tam bir azap 
mekânı olmuştur. İnsanı bunaltan bu yeni durum şöyle ifade edilir: “Bir başka mekân ve bir 
başka zamanı arzulamıştı. Ama sokaklar ve ağaçlar da insanlar gibi yaşlanıp ölüyorlar, hiçbir 
şey baki değil.”27 

Günün Vakitleri

Sanatçının niyeti bağlamında günün vakitleri başka türlü de ifade edilebilirken bu zamanlar 
dini ağırlıklı kelimelerle hikâyede yer alır. Günün bittiğini “Güneş batıyor” cümlesi ile ifade 
etmek mümkün iken “müezzin akşam ezanını okumaya başladı “cümlesi ile anlatmak da 
mümkündür. İkinci cümle yazar tarafından bir dini hassasiyet öne çıkarılarak kurul muş bir 
cümledir. Yokuşa Akan Sular ’da yazar şu şekilde bir diyalog kurmuştur:

“-Bela okuma adam mübarek Cuma akşamı bela okuma.

- Cuma akşamı imiş ne anlar onlar cumadan ezandan.”28

Hikayelerde kültürel unsur olarak günün zamanları belli bir dini hassasiyeti hatıra getirmek-
tedir. Ezanlar okunmakta, salalar verilmekte ve günün telaşı içinde bu ortamla birlikte insan-
lar yaşamaktadırlar. “İnsanlar okunan akşam ezanını farketmiyerek (mi) acaba, Çamlıca’dan, 
Kapalıçarşı’dan boşalıyorlar. Oluk oluk minibüs, otobüs kuyruklarına koşuyorlar.”29 

Uzaktan şehre gelenler önce minareleri görürüler. Şehrin hüviyeti minarelere sinmiştir. 
Güneş en son minareleri terk eder. Günün vakitleri için minarenin de katkısı olur. Şehrin 

25 Mustafa Kutlu; Sır, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1990, s. 10.

26 Mustafa Kutlu; Sır, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1990, s. 29.

27 Mustafa Kutlu; Yoksulluk İçimizde, Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1991, s. 89.

28 Mustafa Kutlu; Yokuşa Akan Sular, “Gergef”, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s.64

29 Mustafa Kutlu; Yokuşa Akan Sular, “Kapıları Açmak”, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1986, s.50
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kültürel bir unsuru minare kimliği de tamamlar. Uzaktan sayılan minareler şehir ahalisinin 
neye, ne kadar inandığını anlatır. Mustafa Kutlu akşam vaktini minarede tutunan güneşle ve 
sonrasında ezanla anlatır: “Güneşin son ışıkları minarelerin zirvelerinde kızıl kırmızı oynaşı-
yordu. Birazdan mordan laciverte geçecekti gök yüzü.”30 Sonrasında minareden duyulan ses 
şehrin ruhunu tamamlar: “Hayyaalelfelah.” 

Mustafa Kutlu hikayelerinde, şehrin nefes alma unsuru olarak verilir ezan. Ortamın bir İslâm 
beldesi olduğu her an okura hissettirilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarında ayrı 
ayrı makamlarda okunan ezanlar, insanlara vakitleri kullanma kılavuzu olur.31 Günün vakitle-
rinde bir camiden ya da mescitten gelen ezan sesleri inananlara bir davet olurken musikisi 
ile her dinleyende başka bir tesir oluşturur.

Sonuç

Mustafa Kutlu’nun hikayelerinde kelimelerin bir gayesi olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle 
mekanlar sembolik bir anlam ifade etmektedir. Mekân teşkilinde camiler, türbeler, mezarlık, 
minare gibi dini mesajlar ileten kelimeler üzerinden okura bazı telkinlerin yapılmaya çalı-
şıldığı düşünülmektedir. Günün vakitleri bile çoğu zaman dini çağrışım içeren kelimelerle 
tanımlanarak hikâye okuru kültürel unsurların içinde yol almaktadır.

Kent mimari ve kültürel unsurları ile yaşanılacak bir mekân olarak sunulmaktadır. İnsanı ha-
yata bağlayan ve hayatını kolaylaştıracak katkılar sunan eserler aslında insanoğlunu mutlu 
edecek ve kendine yeterli hale gelmesine vesile olabilecek imkanları haizdir.

Sosyal hayatın getirdiği yeni anlayış insanı değil eşyalrı ön plana çıkardığı için insan kanaati 
ve zarureti unutmuş daha fazla kazanıp daha fazla harcamanın tuzağına düşmüştür. Kent 
insan insanca yaşayabileceği imkanlar sunmalıdır. Birilerinin daha fazla para kazanması için 
yapılan çalışmalar gelecekte toplumsal bir sorunun ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 

Şehirlerin kimliği insanı yücelten dini ve tarihi mekanların varlığı ile oluşur. Kimlik kaybo-
lunca insan tutunacak dal arar bulamayınca da bunalım başlar, nesiller arası irtibat kesilir. 
Şimdilerde kent insanının nefes alacak mekanlardan mahrum kalmış olması yeni yeni hasta-
lıkların gündeme gelmesine de sebep olmuştur.

KAYNAKÇA

Mustafa Kutlu; Dem Bu Demdir, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014
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Mustafa Kutlu; Yokuşa Akan Sular, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986

Mustafa Kutlu; Nur, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014

Mustafa Kutlu; Yoksulluk İçimizde, Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1991

30 Mustafa Kutlu; Yoksulluk İçimizde, Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1991, s.20

31 Mustafa Kutlu; Yoksulluk İçimizde, Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1991, s.39, s.72
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18. Yüzyılda Kudüs’te Kadın ve Kadın 
Vakıf Kurucuları

Alaattin Dolu
Yrd. Doç. Dr. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Giriş

Öncelikle, 2001 yılında, Bilge Mimar Turgut Cansever ile röportaj dolayısıyla tanışmama ve-
sile olan bir İstanbul belgeselinin (Pera Palas Bir Batılılaşma Hikâyesi) benim tarih çalışma-
larına yönelmemde etkili olduğunu ifade etmeliyim. Benim asistanlık yaptığım ve Kemal 
Öztürk tarafından hazırlanan bu çalışma TYB tarafından 2001 yılı TV-Belgesel ödülü almıştı. 
Yıllar sonra TYB tarafından organize edilen bu kongre dolayısıyla Turgut Cansever›i anmak 
ve aziz hatırasına ithafen düzenlenen bu sempozyumda yer almak benim için onurdur. 

Bu çalışma 18. Yüzyılda Kudüs’te kadın vakıf kurucularının kimler olduğuna ve söz konu-
su kimselerin Kudüs sosyal hayatındaki rollerine değinmektedir. Bununla beraber Kudüs’te 
kadınlara dair detaylı şekilde doktora tezimde ele aldığım bir başlığı, kadın terekelerini 
konunun bağlamı açısından burada zikretmek yerinde olacaktır. Ayrıca elinizdeki çalışma 
Osmanlı Devleti’nin Mekke ve Medine ile Kudüs ahalisine bir ikramı olan surreden istifade 
eden kadınları konu edinmektedir. 

Kudüs’te Kadın

Osmanlı kadınının imajına dair şimdiye kadar ortaya konulan akademik bilgilerin kaynağı 
olan mahkeme kayıtları gibi resmî belgeler kadınların içtimai hayattaki rolleri ve yaşam tarz-
larına dair detaylı veriler sunmaktadır. Kayıtlar bu anlamda kadınların birçok olay vasıtasıyla 
mahkeme yollarına düştüğünü ortaya koymaktadır. Bunların başında evlilik, boşanma, mi-
ras hukuku ve çeşitli alışverişler gelmektedir.

Bu bağlamda Kudüs şeri’ye sicillerini referans alarak yapılan biri 17. yüzyıl, diğeri 18. yüzyıl 
Kudüs sosyal hayatını açıklayan çalışmaların yazarları, Kudüs’te kadının rolünü açıklamada 
önemli ipuçları vermektedir. 17. yüzyıla dair çalışmada İbrahim Rabaya kadının yerini tarif 
ederken evleninceye kadar evde oturan ancak belirli dini günlerde dışarıya çıkarak sosyal 
faaliyetlerde bulunabilen bir tasvir çizmektedir. Ancak 18. yüzyılda kadının yerine dair bir 
başlıkta Selim Cuma` es-Sevâriye ise kadının özgürlüğüne ve hürmet gördüğüne vurgu yap-
maktadır. İki tarihçinin incelediği dönem arasındaki yüzyıl farkı, ikincisinin kadının özgürlü-
ğüne dair bir yorumda bulunmasına mı neden olmuştu, yoksa birincisinin kadınların evde 
oturmaktan kastı bir işle meşgul olmayışları mıydı?

Birincisinin kadınların sosyal faaliyetlerine dair verdiği bilgiler aslında daha özgür oldukları-
nı ortaya koyarken, ikincisinin sunduğu sınırlı bilgilere rağmen kadının özgürlüğüne vurgu 
yapma ihtiyacı oryantalist bakış açısına kılıç savurma gibi durmaktadır. 
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Evlilik öncesi kızların baba evinden pek dışarı çıkmadığı anlaşılsa da dini bayram günleri, 
kandiller ve geleneksel günlerde kadınların aileleriyle beraber Harem-i Şerif avlusunda bir 
araya gelerek ibadet yaptıkları ve vakit geçirdikleri anlaşılıyor. Bunun yanında kadınlara 
tahsis edilen Sultan Hamamı’na gittikleri, zaviyelerde bulundukları, evliya ve peygamber 
kabirleri ile kendi yakınlarının kabirlerini ziyaret amacıyla mezarlıklara gittikleri görülmekte-
dir. Ancak burada köylü ile şehirlileri ayrı ele almak gerekir. Buna karşın köylü kadınların da 
alışveriş maksadıyla Kudüs mahkemesinde görüldükleri vakıadır. Bu işlerini vekâlet yoluyla 
gören kimseler de bulunmaktaydı. (Rabaya, s. 210-211; Es-Sevâriye, s. 128-129) Harem-i şe-
rifi ziyarete giden ve orada ibadet eden Kudüslü kadınların Mescid-i Aksa’da bulundukları 
sırada etrafı kirlettikleri gerekçesiyle uyarıldıkları da görülmektedir. Aynı durum Kıyâme kili-
sesinde de yaşanmış ve bu nedenle ferraşlar temizlikte zorlandığından şikâyetçi olmuştur.1 
Kudüslü kadınların en az Osmanlı toplumun geri kalanındaki kadınlar kadar özgür olduğu, 
evlerinden dışarı çıkarak Mescid-i Aksa’ya dini bayram günleri, kandiller ve geleneksel gün-
lerin haricinde de gittikleri anlaşılıyor. 

Osmanlı topraklarına seyahat eden seyyahlar ise Osmanlı kadının yerini tayin ederken Av-
rupa merkezli bir karşılaştırma yapmaktadır. Erkek ve kadın açısından bakış açılarında bir 
farklılık olduğu gibi doğal olarak seyahat yapılan bölgeye göre de değişiklik gösteren izle-
nimler mevcuttur. Doğu Akdeniz’deki kadınların Avrupalı kadınlardan daha kötü durumda 
olduğu ve köle gibi alınıp satıldığına dair ifadeler olduğu gibi, Osmanlı kadınının Avrupalı 
kadınlardan daha iyi durumda ve modern olduğuna dair söylemler de bulunmaktadır. Doğu 
Akdeniz’e seyahat eden seyyahların çölde ve çöl eşiğinde yaşayan bedevi kabilelere daya-
nan gözlemlerinin de Müslüman kadın imajıyla harmanlandığı görülmektedir. Buna karşın 
Kudüs merkez olmak üzere bölgeyi baştan sona gezen seyyahların da benzer şeyler söyle-
mesi genele teşmil edilemez. (Ze’evi, 2000, s. 196-197). 

Ayrıca evlilik ve boşanma hukukuna dair İslam hukukunun sınırları çerçevesindeki uygula-
maların bireyler tarafından istismar edildiği her dönemde görülen bir vakıadır. Buna göre 
kadınların kocaları karşısındaki haklarını “sınırlamak” seyahatnameler ile şeri’ye mahkemesi 
kayıtları arasındaki tutarsızlığı da ortaya koymaktadır. Seyyahların kadınların sınırlı sayıdaki 
hakkı olduğuna dair ifadelerine karşılık (Ze’evi, 2000, s. 198 ve 203) Kudüs kadıları birçok 
olayda kocası eve gelmeyen kadınlara ismet hakkı -boşanma hakkı-vermiştir. Bunlardan bi-
rinde Emine hatun kocasının iki seneden beri eve gelmediğini kayıp olduğunu herhangi 
bir şer-i anlaşmaları olmadığını, fakir olduğunu herhangi bir akarı, geliri olmadığını beyan 
ederek mahkemeye başvurmuştur. Şafi Naibi nikâhı Şafii mezhebi kaidelerine uygun olarak 
feshetmiştir. Bu nedenle mahkemeye başvuran kadınlarının çoğunluğunun gerçekten bir 
gelirlerin olmayışı onları yeniden biriyle evlenip birisin hamiliği altına girmek istemelerine 
neden olmaktadır.2

Osmanlı Devleti’nde kadınların dini faaliyetlere istinaden toplum içine karıştıklarına dair 
görüşlerinin yanı sıra mahkemelerde davalı ve davacı olarak yer aldıkları3 ve ekonomik faali-
yetlere katıldıkları da aşikârdır. Anadolu’dan, Arap topraklarından (Faroghi, 2008, s. 259-250) 

1 Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, Haz. Ersin Kırca, Kevser Şeker, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay. 
İstanbul, 2015, s. 78.

2 KŞS:233/114, Rebîüssâni 1157.

3 Yine de Osmanlı şehri çalışmalarında kadınların özgürce mahkemeye gidebildiklerine dair zikredilen ifadelerin yanında 
Lesli Peirce’in Ayntab mahkemesi kayıtlarına dayanarak iddia ettiği gibi kadınlara engeller çıkarıldığı da görülmektedir. 
Bkz. Peirce, 2015, s. 268-274.
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ve bu çalışma vesilesiyle Kudüs özelinde yapılan incelemeler kadınların haklarını arama ve 
mülkiyet sahibi olma konusunda bir engellerinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Jen-
nings ve Gerber, Kayseri ve Bursa örneklerinde (Jennings, 1975; Gerber, 1980) kadının sosyal 
ve ekonomik pozisyonunu açıklayan çalışmalarında her iki şehrin ticari rolünün kadınlara 
katkısına atıf yapmaktadır. Çok fazla tüccarın ziyaret ettiği bir şehir olan Bursa bu özelliği 
dolayısıyla kadınların mülk sahibi olmasında etkili olmuştu. (Gerber, 1980, s. 232) Kudüs’te 
ise ticaretten ziyade farklı dinlerden tebaanın yoğun yaşadığı ve her yıl Hıristiyan ve Yahu-
di hacıların yıl boyunca kaldığı şehirde kültürler arası etkileşimin kadının sosyalleşmesinde 
kısmen rolü olmuştur. Ayrıca şehir halkı tarafından turist olarak görülen hacılara satılmak 
üzere Kudüs ve çevresinden gelen çeşitli hediyelik eşyalar yapılmaktaydı. Buna karşın kadın-
ların ticari hayata katılımı daha çok dolaylıydı. Pamukçular çarşısının aktif olduğu Kudüs’te, 
pamuk tüccarlarına ve aba dokumacılarına eğrilmiş iplik, evden çalışan kadınlar tarafından 
sağlanmaktaydı (Cohen, 2003, s. 114 ve 133). Kadı tarafından atanan güzellik uzmanlarının 
bulunduğu Kudüs’te bu görevi daha çok yaşlı kadınlar yapmaktaydı. (Cohen, 2003, s. 75-
76) Cohen, Yahudi kadınlar başta olmak üzere dellal loncası üyesi Müslüman kadınların bu-
lunduğunu ifade etse de buna dair bir referans bulamadığını belirtmektedir. (Cohen, 2003, 
s. 175) Anlaşıldığı üzere Kudüs’te kadınların ekonomik bir organizasyonda aktif rolünden 
bahsedilemez. Ancak izah ettiğimiz üzere mahkemede mal alım satımında bulundukları gö-
rülmektedir. Ayrıca Kudüs dini önemi nedeniyle bir turizm kenti olurken, bu durum erkekler 
kadar olmasa da kadınların da birtakım dini görevlerden pay almasına imkân kılmaktaydı. 
Örneğin Şeyh Ahmed’in kızı Safiye, Nefise’nin vefatıyla yarım hisseli kıraat yapma-Kur’an 
okuma görevini devralmıştı.4

Tereke Kayıtlarında Kudüslü Kadınlar

Kutsal kent Kudüs’te fukara tabirinin içini doldurmanın devlet ve Kudüslüler nazarında ben-
zer karşılıkları bulunmaktaydı. Her ne kadar fakirliğin bir maddi tanımı olmasa da Haseki 
Sultan İmaretinden bir tas çorba içme hakkını elde eden kimseler arasında şehrin ileri gelen 
ailelerinin mensupları da yer alıyordu. (Singer, 2004, s. 73) Vakıf hukuku açısından bir prob-
lem olsa da devlet açısından bu türden bir uygulama fakirlerin karnının doymasının yanında 
şehirdeki iktidarına katkı sağlayan ileri gelenlere yapılan bir hayır anlamına geliyordu. 

Kudüs’te fukaranın kimler olduğuna5 dair daha önce ortaya koyulan veriler kadın tereke sa-
hiplerinin %50’sinin orta halli, %30’unun fakir olduğu ortaya çıkarmıştır. Buna göre 200 bin 
akçeden yukarı terekesi bulunan bir kadın ise bulunmamaktadır. Fakir olarak tanımlanan 
kadınlar arasında ise Mısrî ve Mağribî unvanları bize bu kadınların Kudüs’e ibadet etmek 
amacıyla gelen mücavirlerden olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bunlardan birisi olan Safi-
ye el-Mısrî’nin borçları da mal varlığıyla orantılı idi.6

4 KŞS:256/131, Evâil-i Rebîüssâni 1197.

5 Et ve ekmek fiyatlarının tespit ederek bir kişinin yılda ne kadar tüketimde bulunduğu konusunda genel bir tespit yap-
mak mümkün olmuştur. Buna göre Kudüs’te bir kişinin yılda en az 191 kg ekmek ve ortalama 34 kg et tükettiği varsayıl-
mıştır. Kişilerin yıllık toplam harcamalarının karşılığı olarak ise nafaka miktarları ele alınmıştır. Kişi başına ödenen nafaka 
miktarlarının hem ortalaması hem de medyanı 4 mısriyye olarak tespit edilmiştir. Yıllık 1416 mısriyye tutara denk gelen 
bu miktarın karşılığı ise yaklaşık 36 kuruş yani 4320 akçedir. Yıllık et ve ekmek tüketimi ise 14 kuruşa mal olmaktaydı. 
Yani bir kişi nafakasının %40’nı et ve ekmeğe harcamaktaydı. Buna göre minimum yaşam standardı 0-5 bin akçe arası 
olarak alınmıştır. Bunun üstünden yer alan grupların (fakirler, orta halliler ve zenginler) belirlenmesinde ise medyan 
kullanılmıştır. Bkz. Alaattin Dolu, Osmanlı Kudüsü’nde Toplum ve Siyaset, s. 89-120.

6 KŞS:256/52, Evâil-i Şevvâl 1196; KŞS:238/37, (tarihsiz).
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Kadın tereke sahipleri arasında 50 bin akçeden yukarı mal varlığına sahip olanların mücev-
her, yüzük, inci ve altına yatırım yapan ileri gelen ailelerin eşleri veya kızları oldukları anla-
şılıyor. Kudüs mütesellimi Halil Bey’in karısı Safiye Hatun bunlardan birisidir. Haseki Sultan 
İmareti kâtipliğini yapan Ali Efendi ise Yafa İskelesi Emini’nin kardeşiyle evliydi ve 1750 yılı 
başlarında vefat eden karısından kalan mücevherlerden doğan 362 zolota7 miras hakkına 
sahip olmuşu. Tüm bunların yanında zengin ile fakir kadınlar arasında belirleyici bir unsur 
olan mihr bedelleri de şehrin ile gelen ailelerin akrabalık bağlarını kuvvetlendirmekteydi. 
Seyyide Hasibe el-Alemî bir ulema ailesi mensubu olarak Halil el-Câûnî ile nikâhlandığında 
300 zolota mihri müeccel talep etmişti.8

Grafik. 1. Tereke Kayıtlarında Kadınlar9

Kudüs Surresinde Kadınlar

Genel olarak para kesesi anlamına gelen altın sikke ve çeşitli hediyeler içeren surre, kutsal 
topraklara, Mekke, Medine ve Kudüs’e gönderilmekteydi. Osmanlı Devleti tarafından bir İs-
lâm geleneği olarak her yıl hac mevsiminde Üsküdar’dan yola çıkan surre alayı ile yola çıkan 
bu ikram, bu diyarların sultana karşı imgelemine katkı yapan önemli bir unsurdu. Devlet 
tarafından farklı cemaatlere göre sınıfl andırarak tahsis edilen miktarlar hak sahiplerine istih-
kaklarına göre kadı huzurunda dağıtılmaktaydı. (Dolu, 2017, s. 125)

Surreden istifade eden toplam 18 kadın cemaati bulunmaktadır. Bu cemaatlerin istihkakı 
olan toplamda 343 ana hisseye bölünen surreler kendi içinde de bölünebilmekteydi. Surre-

7 Zolota: 90 Akçe, 1 kuruş = 30 Kıta = 40 mısriyye.

8 KŞS:233/257, 15 Zilhicce 1157; KŞS:233/253, Evâhir-i Zilkâde 1157; KŞS:233/17, Gurre-i Zilhicce 1157; KŞS:238/75, 15 
Rebîülâhir 1163; KŞS:256/94, 9 Muharrem 1197.

9 Kudüs Şer’iye Sicillerinden [233 (1156-1158), 238 (1167-1168), 248 (1178-1179), 256 (1189-1197), 266 (1199-1200)] top-
lam 62 kadın terekesi tespit edilmiştir.
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den istifade eden kadın cemaatlerine ödenen miktar ise toplam 164 sikke-i hasene10 idi. 18 
sikke-i hasene ile toplamda en fazla hisseye sahip cemaat ise Kattânin Mahallesi kadınları-
dır.11 Fukara kadınlar cemaati olarak surre defterlerinden kaydedilen grup başta olmak üze-
re diğer kadın cemaatlerinden erkeklerin de adının geçtiği görülmektedir. Bunun nedeni ise 
surrenin satılabilir, miras bırakılabilir, devredilebilir olmasıdır. 

SURREDEN İSTİFADE EDEN KADIN CEMAATLERİ SİKKE-İ HASENE HİSSE SAYISI

Fukara Kadınlar 17.5 35

Kattânin Mahallesi Kadınları 18 56

Bab-ı Hıtta Mahallesi Kadınları 17.5 33

Cevâlde ve Rîşe Mahallesi Kadınları 12 21

Ukbetü’s-Sitt Kadınları 2.5 5

Gavânime Mahallesi Kadınları 6 12

Âmûd Mahallesi Kadınları 8.5 17

Sultâniye ve Mancikiye Medresesi Kadınları 9 18

Alaattin Ribatı ve Hâce Fatma Ribatı Kadınları 8 16

Hacı Kasım ve Cismâniye Sokağı Kadınları 6 12

Sultâniye Zâviyesi ve Meymûniye Medresesinde 
Sakin Kadınlar

10.5 21

Kuds-i Şerif Mevleviyesi Kadınları 7.5 15

Kürt Ribatı Kadınları 7 14

Bâb-ı Hıtta Kadınları 14 28

Hanefiye Medresesi ve Mekkiye Ribatı Kadınları 7 15

Hintliler Taifesi Kadınları 6 12

Sultanî Ribatı ve Diğer Ribatlarda Sakin Kadınlar 7 14

Hz. Davud as Makamında Mücavir Kadınlar 7 14

TOPLAM 164 sikke-ihasene 343 hisse

Tablo 1- Surre Defterlerinde Kadınlar12

Geçmişten günümüze Mescid-i Aksa’ya komşuluk ve orada ibadet yapmak için Hindistan, 
Anadolu ve Mağrip gibi çeşitli yerlerden Kudüs’e gelen kimseler bulunmaktadır. Devlet tara-
fından tahsis edilen hediyeler kutsal mekânlarda ibadetle meşgul bu kimseler ile yerli sakin-
lerini güdüleme amacı taşıyan surrenin anlamını ortaya koymaktadır. Günümüzde Mescid-i 
Aksa içinde ibadetle meşgul ve İsrail işgaline karşı direnerek psikolojik bir baskı unsuru olan 
murabıtların çoğunluğu kadınlardan müteşekkildir. Bu kadınlar özellikle İsrail’in işgal ettiği 
sahil kesimleri ile kuzey kesimlerden Kudüs’e gelerek Mescid-i Aksa avlusunda ibadet ede-
rek komşuluğu devam ettirmek amacındadır.13

10 18. yüzyıla ait bir surre defterine binaen Atalar sikke-i hasene kurunu 2,25 esedî kuruş olarak vermektedir. Atalar, Os-
manlı Devletinde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları, s. 89.

11 BOA: EV.HMK. SR.d.2029

12 BOA: EV.HMK. SR.d.2029

13 Detaylar için bkz. Alaattin Dolu, “Osmanlı Hâkimiyetinden İsrail İşgaline: Kudüs’ün Gönüllü Sakinleri”, TYB Akademi, İsra-
il/Eylül, 2017, s. 47-64.
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Surre defterlerinde bunlardan ayrı surre cemaatleri de bulunmaktaydı. Ancak burada ismini 
zikrettiğimiz kadın cemaatleri içinde surreden istifade eden pek çok erkek de bulunmakta-
dır. Bunun temel nedeni ise surrelerin devredilebilmesi ve miras bırakılabilmesi hatta satıl-
masıdır. Bu konuda devlet tarafından pek çok uyarı yapılmasına rağmen surreden istifaden 
edenlerin haklarını devrettiği veya hisselendirdiği mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır.14

18. Yüzyılda Kudüs’te Kadın Vakıf Kurucuları15

İslâm hukuku kadınlara mülkiyet hakkı tanıdığı gibi bu mülkleri vakfetme, devretme gibi 
farklı şekillerde tasarruf etme hakkını da vermektedir. Kadınların vakıf kurmasında en büyük 
engel mali durumları olabilirdi. Ancak İslâmiyet’te hayırseverliğin zenginlik, güç ve diğer 
statüler ile herhangi bir ilişkisinin olmaması her kesimden bireyi “yarım hurma bile olsa” 
sadakaya ve infaka teşvik etmiştir. Buna mukabil Osmanlı Devleti’nde kadınların sosyal bir 
etkinlik olarak hayırseverlik faaliyetlerine giriştiği bilinmektedir. Onlar için topluma yararı 
dokunacak bir hayır işinde bulunmak, bu iyiliğin karşılığı olarak anılmak veya feyz alınan kişi 
olma amacı işlevi görmekteydi. Diğer taraftan kadınların fıtratları gereği kendilerinden daha 
güçsüz ve sınırlı kimseleri koruma arzusu da hayır işlerine girişmesinin önemli nedenlerin-
dendir. (Singer, 2004, s. 85)

Kudüs’te Osmanlı imajının yerleşmesinde kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi Hür-
rem Sultan adına kurdurduğu imaretin rolü büyüktür. Hürrem Sultan adına Kudüs’te kurulan 
imaretin ilk vakfiyesinde kendisinden “Ayşe-i zamân ve Fâtıma-i devrân” olarak bahsedilir. Ek 
vakfiyede ise kendisi Rabiatü’l-Adeviyye ile Halife Harun Reşid’in zevcesi cömert bir hanım 
olan Zübeyde ile kıyaslanmaktadır. (Singer, 2004, s. 94-95)

Şehir ahalisinden pek çok kimseye bir tas çorba ve ekmek sunan bu imaretten evvel ise yine 
başka bir Osmanlının şehirde kurduğu vakıf dikkat çekmektedir. 1436/1437 yılında Osmanlı 
zaptından evvel medrese olarak kurulan vakfın kurucusu Çandarlı İbrahim Paşanın eşi ve 
Şeyh Edebâli›nin kızı olan İsfahan Şah hatundu. İsfahan Şah Hatun vakfa gelir olarak Ana-
dolu›da on köyü vakfetmişti. (Burak, 2013, 113-119) Es-Sevâriye›ye göre İsfahan Şah Hatun, 
babası Mahmud el-Osmânî›ye nispeten medresenin adını Osmâniye koymuştu. (Es-Sevâri-
ye, 2009, 233)

Bunlardan ayrı olarak Kudüs surresine katkı yapan valide sultanlar bulunmaktaydı. Yüzyılın 
başında Kudüs ahalisine Başkadın Efendi evkafından 200 kuruş ihsan edilmişti.16 Sultan III. 
Ahmed ve Başkadın Emetullah Sultan evkafından 1766 yılı surresine ise Mescid-i Aksa’da 
görevli müderrisler ile Mescid-i Aksa imam ve hatiplerine gönderilen iki yüz sikke-i hasene 
ile katkıda bulunulmuştu.17

Kadın veya erkeğin varlıklarına orantılı olarak dini vakıfl ar veya başka türden hayır işleriy-
le toplumsal mevkilerine katkı sunarak meşruiyetlerini sağlayan yardımseverlik faaliyetleri 
yaptıkları aşikârdır. Bundan başka Osmanlı toplumunda küçük de olsa bir gelire sahip kim-
selerin kamu yararına çeşitli yardımseverlik faaliyetleri yaptıkları görülmektedir. Tabi burada 
önemli hususlardan birisi söz konusu kadınların hayır işlerinde hemcinslerine ne kadar yer 

14 KŞS:248/77, Evâhir-i Rebîülevvel 1179; KŞS/256:3 Recep 1189; KŞS/256:59 Nısf Şevvâl 1196; KŞS/256:61 Evâhir-i Şevvâl 
1196; KŞS/266:36 Evâhir-i Şaban 1199.

15 18. yüzyılda kurulan vakıfl ar için Ziyâd el-Medenî’nin referanslarını aynen kabul ettim. Ancak ilgili vakfiyelere ilişkin farklı 
tespit için şeri’ye sicillerinden tekrar kontrol edilenlere kendi referanslarımı verdim.

16 TS.MA.d / 4813.

17 BOA: EV.HMK. SR.d.2029
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ayırdıklarıyla ilgilidir. (Peirce, 2005, s. 7) Kadınların fıtrattan gelen yardımseverlik duyguları 
onların dünyada gerçek manadaki rollerinin besleme ve bakım görevini üstlenmelerine ne-
den olan bir kanaate yol açmıştır. Böylece yardımsever olmanın cinsiyet ile olan ilişkisi ka-
dınları bu alanda meşrulaştırmıştır. (Singer, 2012, s. 31) Diğer taraftan mahkemede kadınları 
tanımlayan sıfatlar da toplum nazarında itibarına katkı yapmaktaydı. Bu bağlamda bu başlık 
altında ileri gelen ailelere mensup kadınlardan kimlerin vakıf kurduğuna dair bir ipucu elde 
etmeye çalışacağız. 18. yüzyılda Kudüs’te vakıf kuran kadınlardan ilkinin vakfiyesi 1712 yılı-
na tarihlenirken, sonuncusu 1796 yılına aittir. (el-Medenî, 2011, vakfiye no: 16 ve 244)

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere kadınların dini faaliyetlere istinaden toplum içine karıştıkları-
nı görüyoruz. Ebussuud Efendi’ye göre alçakgönüllü ve şerefiyle ünlü bir kadının tanımı ise 
onun hanesi dışında başka erkekler ile iletişimi olmaması ve kendi işlerini bizzat görmeme-
siyle açıklanmaktaydı. Bu bağlamda kadının toplumdan soyutlanmasında onun statüsünün 
de bir etkisi söz konusuydu. (Peirce, 2015, s. 374-375) Yine de toplumsal hiyerarşide şehir 
ileri gelenlerin ailelerinden kadın ve kızların topluma tamamen karışmadığını söyleyemeyiz. 
Abdurrahman Ağa Alemîzâde ile el-Aksa imamının kızı seyyide Hatice’den Şerif Mahalle-
sindeki evin hissesini kadı huzurunda satın almıştı.18 Buna karşın Kudüs eski Nakîbü’l-Eşrafı 
olan Muhibeddin Efendi’nin kızı ve Halil el-Hâlidî’nin eşi olan Fatıma Hatun, rüştünü ispat 
eden kızları Saliha babasının vekâletinde, buluğ çağında olmayan diğer kardeşleri Hasibe 
ve Hazrec ise babalarının vesayetinde kardeşleri Muhammed el-Hâlidî’ye Yafa’da bir ev sat-
mıştı.19

Ev hizmetlerini görmeleri için tuttukları hizmetçilerin varlığı da onları cemiyete karışmaktan 
alıkoymaktadır. Şehir hayatının aksine köylü kadınlarının durumunun izahı ise onların çift-
çilikle uğraştığına dairdir. Bazı köylü kadınların ise şehir merkezinde Kudüs ayan ve sadâtın 
hanımlarına hizmet için köyden geldikleri anlaşılıyor. (Rabaya, s. 211-212) 

Mahkemeye gelerek bir konuda davalı veya davacı durumunda bulunanların elkâbı ise ka-
dınların statülerini belirtmektedir. Böylece Kudüs’te şehrin ileri gelenlerinin hanımlarının 
mahkeme tutanaklarına geçirilen elkâbı onların toplum nazarındaki itibarlarını da ortaya 
koymaktadır.

Bu elkâb20 şunlardır:

Fahru’l-Muhadderât21: Örtünmüşlerin/ahlaklıların gururu

Es-Sitt Masûne22: Korunmuş kadın

Behcetü’l-Muhadderât: Örtünmüşlerin/korunmuşların sevinçlisi

El-Cevherü’l-Meknûn: Gözlerden uzak olanların/korunmuşların iyisi/cevheri

Tâcü’l-Muhaccebât: Örtülülerin/kadınların tacı 

Hatun23

18 KŞS:238/186, Gurre-i Recep 1168.

19 KŞS: 233: 11, 1 Zilkâde 1156.

20 Şeri›ye sicilinden referans verilenler hariç diğerleri için bkz. Es-Sevâriye, 2009,128-129.

21 KŞS:247/80, Evâsıt-ı Muharrem 1178; KŞS:253/36, Gurre-i Zilkâde 1184; KŞS:251/131, Cemaziyelevvel 1182; El-hıdr cari-
yeleri genişçe örtmek için kullanılan bir örtü idi.

22 KŞS:248/70, Muharrem 1180.

23 KŞS:243/183, 15 Zilkâde 1173; Bazen diğer elkâb birlikte kullanılmaktadır. KŞS:251/131, Evâil-i Cemaziyelevvel 1182; 
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Behcetü’l-Mestûrât24:Örtünmüşlerin/korunmuşların sevinçlisi

Fahrü’l-Muhaccebât25: Örtünmüşlerin/korunmuşların gururu

Görüleceği üzere benzer manalara gelen bu sıfatlar evinde mahrem olmuş, dışarı çıkmayan 
kadınlara nispeten kullanılan unvanlardı. Tüm bunlara karşın sıradan kadınları ifade eden 
sıfat ise el-hurme26 idi. 

Buna binaen 18. yüzyılda vakıf kuran kadınlardan bu elkâba haiz olanlar kimlerdi. Ve neleri 
vakfediyorlardı?

18. yüzyılda kadınların kurduğu vakıf sayısı şeri’ye sicillerinden tespit edilen vakfiyelere göre 
51’dir. (el-Medenî, 2011) Vakıfl arın yarısından fazlası (%61’i) ise yüzyılın ikinci yarısında kurul-
muştur. 18. yüzyılın ikinci yarısı Kudüs’te ileri gelen ailelerin yerel siyasette söz sahibi olduğu 
bir döneme karşılık gelmektedir.

Kadın vakıf kurucularından elkâbını tespit edebildiğimiz kadınların yarısı sıradan kadınla-
ra nispet edilen el-hurme sıfatıyla anılmaktadır. Statü göstergesi sayılan elkâbtan herhangi 
birine nispet edilen kadınların sayısı 8›dir (%24). Bunlardan dördü aynı aileye (Aselî ailesi) 
mensup iken, birisi ise mahkemede tercümanlık yapan Kasım Bey›in kızı Fâtıma Hatun’dur. 
Fâtıma Hatun’un eşi ise şehirde mimarbaşılık yapan Nimr ailesindendir. Fâtıma Hatun gerek 
babasının mahkeme tercümanlığından olan tecrübesi gerekse eşinin şehrin mimar ailesin-
den olması nedeniyle kurduğu vakfında erkek ve kadınları eşit seviyede pay sahibi yaparken, 
vakıfta ilk kız çocuklarının yararlanmasını şart koşmuştur. Eğer bunların soyu inkıraz ederse, 
nesli tükenirse diğer çocuklarına sıra gelecektir. Yönetim ile iç içe bir ailenin mensubu olan 
Fâtıma Hatun evin yatırım için kullanılmasını şart koşmuş ve şehir idaresinden olanlara kira-
ya verilemeyeceğini de vakıf şartları arasına yazdırmıştır. (el-Medenî, 2011, vakfiye no:181)

Muhammed Bey el-Aselî’nin zevcesi Fâtıma İsa Mücahid 1761 tarihli vakfiyesinde herhangi 
bir sıfat ile anılmamıştı. Daha sonra 1764 ve 1766 tarihli vakfiyelerinde fahrü’l-muhadderât 
ve sitt masûne olarak zikredilmektedir (el-Medenî, 2011, vakfiye no:140, 154, 159). Ayrıca 
Fâtıma Hatun’un vakfiyelerini mahkemede vekili olan eşi Muhammed Bey el-Aselî tescil et-
tirmiştir.27 Anlaşılacağı üzere Fâtıma hatun resmi işlerini eşi Muhammed el-Aselî vasıtasıy-
la görmekteydi. Aselî ailesi Kudüs’te geçmişte bal ticaretiyle uğraşan ve kale dizdarlığı ve 
alaybeylik gibi askeri görevlerde bulunan bir ailedir. Ayrıca kamu vakıfl arında hatırı sayılır 
oranda görev almaktaydı. (Câdullah, 2005, s.11-12)

El-hurme unvanıyla nitelenen kadınlardan üçü hariç diğerleri sadece bir ev vakfetmişken bu 
üçünün en az bir ev vakfettiği görülmektedir. Örneğin Elfiye Yusuf el-Cibâli dört ev vakfet-
mişken, Hâmide Abdullah bir dokuma dükkânını da vakfetmişti. (el-Medenî, 2011, vakfiye 
no:133, 167, 172) Yukarıda sıralanan elkâbtan en az birini kullanan kadınların 7’si bir ev, ka-
lan biri ise dört dükkân vakfetmiştir. Buna göre el-hurme unvanlı kadınlar ile diğerleri arasın-
da vakıf mülklerinin niteliği yönünden bir fark görülmemekle beraber tamamına yakınının 
en az bir ev vakfettiği görülmektedir.

KŞS:253/36, Gurre-i Zilkâde 1184.

24 KŞS:226/50,10 Zilhicce 1145.

25 KŞS:255/53, 12 Cumadiyessani 1187.

26 KŞS:258/30, Selh-i Zilhicce 1190.

27 KŞS:149/70, Muharrem 1180.
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Kadın vakıf kurucularını hayır şartları açısından bir değerlendirdiğimizde ise; öncelikle he-
men hemen hepsi neslinin-soyunun tükenmesinden sonra vakıfl arının Mescid-i Aksa veya 
Kubbetü’s-Sahra vakfına dâhil olmasını şart koşmuşlardır. Bunun haricinde Haremeyn-i Şe-
rifeyn, Hücretü’n-Nebeviye ve Salâhiye hangâhı hedef vakıfl ar arasında yer almaktadır. Yine 
bunun olmama ihtimaline karşı, yani; Mescid-i Aksa veya Kubbetü’s-Sahra’ya kalması müm-
kün olmazsa fukara ve miskinlere vakfedilmesini istemişlerdir. Söz konusu vakıfl ar içinde ise 
sadece bir tanesi hayrî vakıf olup vakfedilen 10 kuruş paradan murabaha yoluyla zeytinyağı 
alınarak Kubbetü’s-Sahra’nın aydınlatılması sağlanacaktır. Bundan başka vakıf gelirlerinden 
öldükten sonra kendisi için Kura’n-ı Kerim okunması için şart koyanlar ile medreselerin ay-
dınlatılması için aile vakıfl arından tahsisat ayıranlar bulunmaktadır. Fâtıma Muhammed va-
kıf gelirlerinden fakir bir hafıza tahsis edilecek 360 zolotanın Harem-i Şerif’te her ay bir cüz 
okuyana verilmesini şartları arasında yer vermiştir. Ayrıca nazır tarafından belirlenecek 10 
kişi 70 bin kelime-i tevhid okuyacak ve bunlara 10 zolota ödenecektir. (el-Medenî, 2011, 
vakfiye no:196)

Kadınlar vakıfl arında kimleri lehtar olarak gösteriyorlardı? Vakıf kurucularının kendilerinden 
sonra vakıftan yararlanma hakkı verdiği ilk neslin %40’ı kadın %60’ı ise erkektir. Ancak vak-
fiyeler içinde sadece kız isimlerini zikreden 11 kişi bulunmaktadır. Bununla beraber vakıf 
kuranların tüm çocuklarının isminin zikredip zikretmediği belli olmadığından, bu konuda 
cinsiyete göre bir karşılaştırma yapmak pek mümkün değildir. Sadece iki kızı olan el-hurme 
Salihâ’nın erkek çocuğu olup olmadığını bilmiyoruz. Rahime el-Hilvâni’nin ise Emine’den 
başka çocuğu olup olmadığını da. (el- Medenî, 2011, vakfiye no:29, 71) Zeynep Ali Salt ise 
kız kardeşinin çocuklarını lehtar göstermişti. (el-Medenî, 2011, vakfiye no:26) Kız çocukları-
nın ayrıcalıklı kılındığına dair çok belirgin örnekler olduğunu da, tam tersini de görüyoruz. 
Mesela varlıklı birisi olan Fatıma Kasım Tercüman kız torunlarına öncelik vermişti. Eğer kız 
torunlarının nesli tükenirse o zaman kendi oğullarına kalacaktı. (el-Medenî, 2011, vakfi-
ye no:181) Buna karşın Hamide Abdullah vakfettiği bir ev dükkânı için kendisinden sonra 
mevkufun aleyh olanların erkek çocukları İbrahim, Hicâzî ve Mustafa olduğunu belirtmişti. 
Kızları Merve ve Fâtıma ise evli değillerse evde oturma hakkına sahipti. (el-Medenî, 2011, 
vakfiye no:67) Kız çocuklarının evlendikten sonra kocasının himayesini altına gireceği ve ev-
den ayrılacağı göz önünde bulundurularak vakfedilen evleri artık kullanamayacağı şartlar 
arasına koyulmuştur. Böylece vakfın intifasının seken olduğu yani vakfedilen evlerin lehtar 
tarafından kullanılması amacıyla şart koşulan vakıfl arda kız çocuklarının evden yararlanma 
şartı ise bekârlıkları idi. Evlenen kızların kocasının evine gitmesi, evin ailenin başka bir üye-
si tarafından kullanılmasının da önünün açmaktaydı. Bu anlamda kadınlar da erkekler gibi 
düşünerek koca evine gidecek kadının başını sokacak bir eve sahip olduktan sonra vakıf 
mülkün aile mensupları arasında ihtiyaç sahibi başkası tarafından kullanılmasını sağlamak-
tadır. Zevcesini lehtar gösteren tek kişi ise vakfiyesi vekâlet yoluyla kocası Muhammed Bey 
el-Aselî tarafından tescil ettirilen Fatıma İsa Mücâhid idi. (el-Medenî, 2011, vakfiye no:154)

Vakfiyelerde dikkat çeken hususlardan birisi ise erkek ve kız çocuklarının evlâd kelimesiyle 
nitelenip nitelenmediğidir. Buna göre vakfiyelerin bazılarında “ kız ve erkek çocuklar” veya 
“...evlâdından kız ve erkek çocuklar...” şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Vakıfânın kendi-
sinden sonra lehtar olacak ilk kişinin çocuklarının tanımlanması esnasında karşımıza çıkan 
bu meselede, kişilerin lehtarları garantiye aldıkları anlaşılıyor. Zira dönemin fetva mecmua-
larından birinde söz konusu kelimenin hem erkek hem kız çocuklarını nispet ettiğinde dair 
açıklama, toplum nazarında “evlâd” kelimesinin anlaşılmasında bir problem olduğunu orta-
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ya koymaktadır. Bu konuda bir vakaya istinaden verilen fetvada, ulemanın evlâddan kastın 
erkek ve kız çocukları olduğu konusunda hem fikir olduğunu, hangi vakfiyede evlâd kelime-
si zikredilirse ondan kastın çocukların hepsi olduğunu ifade edilmektedir. Bununla beraber 
kim evlâd-ı evlâd diye zikreder de dûne’l-inâs (kadınlar hariç) diye zikretmezse buna kadınlar 
dâhil olmaktadır.28 Örneğin Elfiye Yusuf el-Cibâli vakfın kendisinden sonra “erkek ve kız” ço-
cuklarına kalacağını belirtirken, Fâtıma Alaaddin el-Kandalcî kendisinden sonra “evlatlarını” 
lehtar olarak göstermiştir. (el-Medenî, 2011, vakfiye no:133, 141) Son olarak vakıf kurucuları 
içinde ise sadece dördü kendisini lehtar olarak göstermemiştir. 

Sonuç Yerine

18. yüzyılda ileri gelen bir ailenin mensubu olmayan kadınları özel kılan hususlardan biri-
si surre cemaatlerinden istifade etme hakkıydı. Surreden istifade ederek devletin sunduğu 
bir imkândan yararlanmak kendilerini -en azından hemcinsleri nazarında- ayrıcalıklı kılıyor 
olmalıydı. Surrenin ise zamanla bir rekabet haline geldiği hüccetlerin satılmasından anlaşılı-
yor. Hatta kadın cemaatleri içinde surreden istifade eden erkeklerin varlığının nedeni miras 
ve satın almadır. Bu konuda merkezi arşivler çok sessiz iken yerel mahkeme kayıtları birçok 
satış belgesi sunmaktadır. Ayrıca her yıl gelen surresini 10 yıl biriktirebilenler için bir evden 
hisse hatta bir arazinin tam hissesini alabilme şansı olmaktaydı. İlaveten birkaç yerden surre 
alan kadınları düşündüğümüzde orta halli Kudüs kadınının resmi ortaya çıkmaktadır. 

Tereke kayıtları da kadınların yarısının orta halli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da kadın 
vakıf kurucularının en az bir ev vakfetmesiyle orantılı görünmektedir. Diğer taraftan kadın-
ların vakıf yoluyla büyük mülkler vakfetmediği anlaşılmaktadır. Yüzyılın ilk yarısında vakıf 
ağından elde edilen güç ve serveti kendi vakıfl arına aktaran yerel ileri gelenlerin kadınları-
nın da çok varlıklı olmadığı görülmektedir. Vakıf kayıtlarından ileri gelen birkaç ailenin eşi ve 
kızı haricinde kadınların vakfettiği mülklerin başında ise temel ihtiyaç olan ev gelmektedir. 

Netice itibariyle Kudüs’te kadınların birlikte gerçekleştirdiği toplumsal bir faaliyet olarak 
Mescid-i Aksa’ya sıklıkla gittikleri, mahkemede vekâletle veya kendileri bulunarak mülk alıp 
sattıkları buna istinaden de vakıf kurdukları anlaşılmaktadır. 18. yüzyılda Kudüslü kadınla-
rın sosyal ve ekonomik hayatına bir giriş maiyetindeki bu çalışmada vakfiyeler ve terekeler 
temel kaynak olarak kullanılmıştır. Kadınların sosyal ve kültürel hayatını daha geniş ölçekte 
incelemek çeşitli dillerdeki seyahatnameleri mukayeseli olarak incelemeyi zorunlu kılmak-
tadır. 

28 Fetavây-ı Halîlî, s. 264-265.
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Hurufat Defterlerine Göre 18.-19. 
Yüzyıllarda İskilip Vakıfl arı Hakkında 
Bazı Notlar

Ali Kılcı
Sanat Tarihçisi

Giriş

Çorum’un tarihi ilçelerinden biri olan İskilip, İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Antik 
dönemde «Pafl agonya» adı verilen bir bölgede yer alan İskilip şehrinin adının nereden gel-
diği, başka isimleri olduğu konusunda bazı varsayımlar ileri sürülmüştür1. Bazı seyyah ve 
araştırmacılar İskilip’in Roma ve Bizans devirlerinde Klaudiopolis, Neokloudiapolis2, Andra-
pa3 Dadbyra4, Bloucium5 gibi antik şehir isimleri ile anıldığı görüşündedir. Ancak daha sonra 
yapılan araştırmalara göre bu isimlerin diğer Anadolu şehirlerine ait olduğu İskilip’in eski 
adı olarak yazılan Dadbyra, Safranbolu’nun6; Klaudiopolis, Bolu’nun7; Neokloudiapolis ise 
Vezirköprü’nün eski adı olduğu anlaşılmıştır8. İskilip kelimesinin Sağlık Tanrısı Asklepius’un 
isminden geldiği yaygın olarak söylenir9. İskilip-Asklepius benzerliğinden hareket eden bu 
varsayımın da herhangi bir belgesi bulunmamaktadır10. Esasen bu konuda şimdiye kadar 
ilmi bir açıklama ortaya konulamamıştır. Gelibolulu Mustafa Ali, Danişmentliler tarafından 
Bizanslılardan fethedilen Mankuriye şehrinin adının “İskilip” olarak değiştirildiğini yazmak-
tadır11.

İskilip, Selçukluların bir kolu olan Danişmentliler tarafından Bizanslılardan alınarak bir Türk 
– İslam şehri yapılmıştır. Tarih boyu sakin bir şehir olarak kalan İskilip, Selçuklu ve Osman-
lı devirlerinde önemli bir şehir olarak varlığını sürdürmüştür. Bilhassa İskilipli Ebussuud 
Efendi’nin memleketine gösterdiği ilgi sebebiyle Osmanlı devri boyunca ticari bir canlılık 
gösterir. 

1 Ramsay Paphlagonia haritasında, İskilip’i Neoklaudiopolis- Andrapa adlarıyla göstermiştir. W.M.Ramsay (1960), Küçük 
Asya’nın Tarihi Coğrafyası, (Çeviren Mihri Aktaş), İstanbul, , s.217deki Galatya haritası. 

2 Figen İlter (1992), Bir Anadolu Kenti İskilip, Ankara, s.1.

3 W.M Ramsay(1960), s. 355, dip not 1.

4 W.M Ramsay(1960), s. 217 den önceki Galatya haritası.

5 W.F.Ainsworth(1842), Travels and Researches in Asia Minör, Mesopotamia. Chaldea and Armenia, Londra, s.103.

6 Bilge Umar ( 2007), Paphlagonia, İstanbul, s.107.

7 M.Tevfik Göktürk(2002), Anadolu’da Her Sikke Bir Şehir Anadolu’da Sikke Basan Kentler Üzerine Alfabetik Bir İnceleme, 
Anadolu Medeniyetler Müzesi 2001 Yıllığı, Ankara, s.138.

8 M.T.Göktürk, (2002), s.150.

9 B.Umar(2007), s.170.

10 Antik dönemlerde şehirlerin kutsal yönleri için para basılırdı. Galat ve Roma devirlerinde Askilepios adına
  İskilip’te basılmış böyle bir para bilinmemektedir. M.T. Göktürk, (2002), s.109–182.

11 Ali Akar (1998), “Mirkatü’l-Cihât’ta Tarihî ve Destanî Unsurların Değerlendirilmesi“, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 112, 
Şubat, s. 35, dip not 20.
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İskilip, Osmanlı devrinde genellikle Çorum sancağına bağlı bir kaza merkezi olmuştur. 
Bir ara Kastamonu ve Ankaraya bağlanan İskilip, Cumhuriyet devrinde tekrar Çorum 
İline bağlanmıştır12.

İki akarsuyun birleştiği, çanak şeklindeki bir alanda kurulmuş olan İskilip, büyük bir kaya küt-
lesine oturan bir kaleye sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan, tamamına yakını 
vakıf yoluyla meydana getirilmiş yapılar İskilip’in şehir olarak tarihteki öneminin göstergesi-
dir. Bu dönemden 24 cami ve mescit, 24 çeşme, 2 hamam, 1 bedesten kalıntısı, 1 mektep ve 
1 türbe ayakta durmaktadır13. 

İskilip Vakıfl arı

Medeniyetmizi şekillendiren, zenginleştiren ve yücelten vakıfl ar, tarihi bir şehir olan İskilip’in 
de bir kimlik kazanmasında etkili olmuştur. Şehrin her noktasında vakıfl arın izlerini görmek 
mümkündür. İskilip vakıfl arının tarihi, Selçuklu devrinde şehrin fethi ile başlar. Arşivlerde 
bulunan kayıtlara göre bu dönemde kurulan en eski vakıf, “Camii Atik” şeklinde kaydedilen 
Ulu Cami vakfı olup, bu vakfa ait bir vakfiye bilinmemektedir. İkinci vakıf, Caca oğlu Nured-
din’in 1272 tarihli medrese vakfıdır. Anadolu’nun bazı şehirleri ile birlikte İskilip’te kurulan 
bu vakfın vakfiye metni, Arapça ve Moğolca yazılmıştır. Demirli Karahisar’da kurulan 665 
/1267 tarihli Hüsamiye Medresesi vakfiyesinde İskilip kadısı Ebu Bekir’in de onayı olup med-
resenin harap olması halinde vakfın geliri ile İskilip’te bir medrese yapılması hükmü vardır14. 
Osmanlı devrinde kurulan çok sayıda vakfa, hurufat kayıtları ele alınırken metin içinde yer 
verilecektir. 

Arşivlerimizde medeniyet tarihimizle ilgili çok zengin belgeler bulunmakla birlikte bunlar, 
şehirlerin tarihini aydınlatılması konusunda yeterince kullanılmamıştır. Aynı şekilde arşiv-
lerde bulunan binlerce belgeden faydalanılarak İskilip’in tarihini ve kültürünü aydınlatacak, 
doyurucu bir çalışma yapılmamıştır. 

Hurufat Defterleri

Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivinde çok sayıda ve çok çeşitli vakıf belge bulunmaktadır. Def-
ter veya kağıda yazılmış, bir kısmı Osmanlıca, bir kısmı da Arapça tutulan bu kayıtlar, ihtiyaca 
göre Genel Müdürlük uzmanlarınca yeni alfabeye çevrilmiş ve çevrilmektedir. Bu kapsamda, 
araştırmacılar tarafından tez veya başka amaçlar için yapılan çeviriler de azımsanmayacak 
ölçüdedir. Arşivdeki belgeler arasındaki Osmanlı devrinde tutulan “hurufat defterleri”, ih-
tiyaç hissedilmediğinden günümüz Türkçesine aktarılmamıştır. Bu sebeple araştırmacılar 
tarafından en az çalışılan belgelerdir15. Şehir tarihleri için çok önemli bir kaynak olan bu def-
terler ismini, harf kelimesinin Arapça çoğulu olan hurufat kelimesinden almıştır. Ruznamçe 
Defterleri diye de anılan Hurufat Defterlerine vakıfl arın günlük tayinleri, eski tayin belgeleri-

12 Üçler Bulduk(1991), ”16.Yüzyılda Çorum Sancağının İdari Yapısı”,Türk Kültür Tarihi İçerisinde Çorum Sempozyumu Teb-
liğler, Ankara, s. 19-56; Üçler Bulduk (1992), “Çorum Sancağının Osmanlı İdari Teşkilatındaki Yeri -1”, Ankara Üniversitesi 
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S.3, ss.129-16.

13 F. İlter (1992), s. 39-101; Ali Kılcı(1998),” İskilip’ teki Vakıfl ar ve Ebus Suud Efendi Vakfı”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli 
Alimler sempozyumu, Ankara s.86-93; Ferruh Toruk(2006), “Anadolu’da Osmanlı Kimliğini Koruyan Bir Yerleşim: İskilip”, 
Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, Çorum, s. 613-634.

14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV.VKF.05.02.0001.

15 Tuncer Baykara (1990), Osmanlı Taşra Teşkilatı’nda 18. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Vakıfl ar Genel Müdürlüğü 
Yay, Ankara; Yasemin Beyazıt(2013), ” Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri” History Studies, Volume 
5 Issue 1 Ocak/January, s.39-69. 
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nin yenilenmesi ve terfi işlemleri yazılmıştır. Osmanlı idari sistemindeki kaza isimleri Arapça 
alfabetik sıraya göre dizilmiş, vakıf işlemleri de ilgili kazanın isminin altına tarih sırasına göre 
yazılmıştır. Vakıfl ar için yapılan hemen her türlü görevlendirmelerin tutulduğu bu defterler, 
atîk ve cedîd olmak üzere ikiye ayrılmakta, en eski tarihli hurufat defteri 975/1567 tarihli, 
son defter ise 1262/1844 tarihlidir. Defterlerde çeşitli vakıf yapıları yanında ahi yapıları, es-
naf teşkilatı konularında oldukça zengin bilgiler bulunmaktadır. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü 
Arşivinde 416 adet hurufat defteri bulunmaktadır16. 

Defterlerin kayıt sisteminde önce kaza ismi, daha sonra vakfın bulunduğu mahalle veya köy 
ismi yer alır. Ancak kaydedilen meşhur bir vakıf ise mahalle veya köy ismi belirtilmeyebilir. 
Daha sonra görevli tayin edilen vakıf yapıyı yaptıran kişi ile eski görevlinin ismi ve ne kadar 
ücretle aldığı, neden görevi bıraktığı belirtilmekte ve yeni görevlinin adı, bu görevi veren 
kadı veya naibin adı zikredildikten sonra görevin yeni kişiye tevcih edildiği belirtilmektedir. 

Bu belgeler sayesinde kazalarda günümüze ulaşan veya ulaşmayan pek çok vakıf yapı hak-
kında bilgi edinmek mümkündür. Defterlerdeki kayıtların çoğunluğu vakıfl ara yapılan gö-
revli tayinleri hakkındadır. Defterlerde bu görevlilerin tayinlerinde birinci derecede sorumlu 
olan kadılar ve gelmediklerinde yerlerine bakan naiplerin isimleri de kayıtlıdır.

Hurufat defterlerinden faydalanarak şimdiye kadar bazı şehirler için çalışmalar yapılmıştır17. 
Biz de hurufat defterlerinden faydalanarak Develi,18 Diyarbakır19 ve Ankara20 şehirlerindeki 
vakıfl ar hakkında çalışmalar yaptık. Ayrıca İskilip vakıfl arı konusunda yapılmış iki çalışmamız 
da vardır21.

Hurufat Defterlerinde İskilip Vakıfl arı 

Hurufat defterlerindeki kayıtların tamamına dayanan bu çalışmada İskilip tarihinde belli bir 
döneminin vakıf kültürünü aydınlatmayı amaçladık. Konu hakkındaki kayıtların çokluğu se-
bebi ile çalışmamızda İskilip kazasının merkezini teşkil eden şehirdeki vakıfl ara ait hurufat 
kayıtları üzerinde duracağız. İskilip şehrini daha iyi tanıtmak için konuyu kaza merkezi ile sı-
nırladık. Ayrıca Bayat, Oğuzlar ve Uğurludağ isimli üç yeni ilçe kurulan İskilip kazası oldukça 
geniş bir alanı kaplamasının da rolü olmuştur. 

16 Mevlüt Çam, konyaarastirmalari.blogspot.com/2014/.../vakifl ar-genel-mudurlugu-vakif-kayitlar.ht...

17 Halit Çal(2001), “ 1192 Numaralı 1697–1716 Tarihli Hurufat Defterine Göre Bulgaristan’daki Türk Mimarisi, “Balkanlar’da 
Kültürel Etkileşim Ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 1. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, s. 
221- 286; Halit Çal (2001), “Hurufat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Küre Kazası “, Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağa-
nı Sanat Yazıları, Kayseri, s.125-166; Halit Çal, “Hurufat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Boyabad Kazası ; Ertan Gökmen, 
“Hurûfât Kayıtlarına Göre Turgutlu Kasabasındaki Dini-Sosyal Yapılar İle Görevlileri (1690-1835)”, MCBÜ Sosyal Bilimler 
Dergisi Cilt:14, Sayı:3, Eylül 2016, s.355-394; Hüseyin Muşmal, Raziye Arıcı(2015) ,”Hurufat Defterlerine Göre Megri (Fethi-
ye) Kazası’ndaki Tekke, Zaviye ve Medreseler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 38, Haziran s.396-404; 
Şerife Eroğlu Memiş (2013): «Osmanlı Toplumsal Tarihi Kaynaklarından Hurûfât ya da Askerî Ruznâmçe Defterleri ve 
Önemi: Kazâ-i Kudüs-i Şerîf Örneği.» Vakıfl ar Dergisi, 39, s. 115-146.

18 Ali Kılcı(2003),“Hurufat Kayıtlarına Göre 18-19.Yüzyıllarda Develi Vakıfl arı”, Develi Sempozyumu, Develi, s. 339-346, s. 
629-640.

19 Ali Kılcı (2011), “Diyarbakır’ın Vakıf Mimari Eserleri ve Vakıfl arı Üzerine Notlar“, Medeniyetler Mirası -Diyarbakır Mimarisi, 
Diyarbakır Valiliği-GAP İdaresi. Diyarbakır, s.19-76.

20 Ali Kılcı (2015), (Abdülkerim Erdoğan- Güray Kırpık- Hasan Akyol-Mevlüt Çam ile birlikte) Kadim Kent Ankara, 1-3 Cilt, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara,. 

21 Ali Kılcı (2016), “Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devrinde İskilip Mahalleleri ve Bu Mahallelerdeki Vakıf Yapılar” Her Yö-
nüyle İskilip, Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyum Bildirileri,Çorum, s.302-324; Ali Kılcı(2017), “İskilip Ulu Camisi”, Bütün 
Yönleriyle Çorum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016 Çorum, s.471-496.
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Çalışmamızda hurufat kayıtlarında ismi geçen vakıfl ar üzerinde genel bir incelemeden son-
ra şehrin önemli vakıfl arı ve yapıları tanıtılacak, vakıfl arın bulundukları mahallelere göre bir 
listesi ve bu listede her vakfın ilk kayıt tarihi verilecektir.

Hurufat defterlerinin 24 adedinde (536, 533, 534, 1060, 1144, 1069, 1059, 535, 564, 1055, 
1057, 1058, 1062, 1064, 1065, 1068, 1072, 1098, 1137, 1140, 1143, 530, 531, 532 numara-
lı defterler) İskilip kazasının şehir merkezindeki vakıfl ara ait, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış, 
1230 civarında kayıt bulunmaktadır. 

Yaklaşık bir buçuk asırlık bir zaman dilimini kapsayan İskilip kazasına ait hurufat kayıtlarının 
en eskisi, Zilkade 1090 /Aralık 1679 tarihine ait (Ek.1) 22, en yenisi, 14 Zilkade 1250 / 14 Mart 
1835 tarihine aittir (Ek.2) 23. 

Hurufat defterlerindeki kayıtlara göre bu dönemde İskilip şehrinde, 34 mescit ve 20 cami 
olup, camilerin 4 adedi daha önce mescit olarak açılmış, ihtiyaca yetmeyince sonradan ca-
miye çevrilmiştir. Bu defterlere cami ve mescitlere, mütevelli, hatip, imam, müezzin, ferraş, 
kayyum, cüzhan gibi görevlilerin tayinler yapılmıştır. 

Bu defterlere göre İskilip’te, 4 adet medrese, 15 adet mektep olmak üzere toplamı 19 adet 
eğitim yapısı bulunmaktadır. Medreselerin, mütevelli, müderris ve muid, mekteplerin müte-
velli, muallim görevlileri vardır.

Medreseye gidemeyen halkın eğitim tesisleri olarak kabul edilen, İskilip’teki tekke ve zaviye 
sayısı 5 adettir. Zaviyelerde evladı vakıfdan zaviyedar, şeyh, dersiam, tefsiri şerif ve hadis-i 
nebeviden tedris eden, türbedar ve cüzhan görevleri kayıtlıdır.

Bu kayıtlara göre İskilip’te 3 adet köprü vakfı, 4 adet cüz okunması vakfı, 7 adet çeşme vakfı, 
3 mahallenin avarızı vakfı bulunmaktadır.

Bu vakıfl arda görevlendirilenlerin işlerini ve isimlerini defterlerden öğrenmekteyiz. Bu ka-
yıtlardan 17. Yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başları arasındaki 150 yıllık sürede tutulan hurufat 
defterlerine göre İskilip şehrinde yaklaşık 86 adet vakıf vardır. İskilip Mahkemesinde 3 kişi, 
hastanede 1 kişi, cami ve mescitlerde 141 kişi, eğitim vakıfl arında 33 kişi, su vakıfl arında 
6 kişi, tekke ve zaviyelerde 13 kişi, köprü ve avarız vakıfl arında 3 kişi olmak üzere toplam 
203 kişi bu vakıfl arın görevlisi olarak ücret almaktadır. Vakıfl arda gönüllü olarak yapılan bazı 
görevler, defterlerde “hasbi” şeklinde kaydedilmektedir. Bu görevlilere bir ücret ödenmedi-
ğinden, vakıf çalışanları arasına almadık. 

Osmanlı adalet sisteminde kadı hariç muhzır başı, muhzır ve mahkeme kâtibi gibi görevli-
lerin tayinleri, ücretleri ile birlikte bu defterlere kayıt edilmektedir Mahkeme görevlilerinin 
ücretlerinin vakıfl ar tarafından ödendiğini hurufat defterlerinde görüyoruz. İskilip mahke-
mesindeki en eski muhzırbaşı ve muhzır tayini kaydı Şaban 1104/Mart 1693 tarihlidir24. 8 
Şaban 1222 /11 Ekim 1807 tarihli bir kayıtta mahkemede katiplik yapan üç kardeşten birinin 
vefatı ile diğer iki kardeşin tayininin yenilendiği görülür25.

22 Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi(VGMA), 1098 numaralı hurufat defteri, s. 14.

23 VGMA, 536, s. 101.

24 VGMA, 1098, s. 15.

25 VGMA, 532, s.50.
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İskilip hastahanesinin hekiminin de vakıfl ardan ücret aldığı, Şaban 1168 / Mayıs 1755 tarihli 
üstad cerrah tayini hakkındaki bir belgede görülmektedir. Ancak hastaneyi vakfeden kişinin 
ismi yazılmamıştır26.

Hurufat defterlerinde boş bir kadroya yapılan görevlendirmeler, kişinin elinde beratı varsa, 
“beratı mucibince tecdid” şeklinde yazılmıştır. Tevcih şeklinde ifade edilen görevlendirme 
teklifini (arzını) kazada görevli kadılar veya onların vekilleri olan naipler yapmaktadır. Ka-
yıtlarda, tayini teklif edenin ismi yazılarak veya yazılmadan, “kadısı arzıyla”, “naibi arzıyla” 
şeklinde ifade edilmiştir. Zilkade 1090/ Aralık 1679 tarihli en eski kayıttaki İskilip kadı naibi 
Ali Efendi’dir27. Recep 1109 / Ocak 1698 tarihli bir kayıtta Mehmed isimli bir kişi kadı olarak 
görevlendirmeyi arz etmiştir28. 

Hurufat kayıtlarına göre bir kişinin yaptığı görev ölüm, evladına bırakma, şartsız bırakma 
veya göreve uygun davranmadığından el çektirme sebebi ile sona ermektedir. Bu kadroya 
yeni bir görevlendirme yapılmasında genel uygulama, ayrılanın yerine çocuklarından şart-
ları bu işe uygun olan en büyük evladın tayin edilmesidir. Yoksa kardeşi, o da yoksa şartları 
uyanlar arasında yapılacak bir imtihana göre tayin yapılmakta idi. Vakıfl ardaki görevlendir-
melere bazı örnekler verelim:

Rebiulahir 1187 / Haziran 1773 tarihli kayıtta, Camii Cedit Mahallesinde Hacı Mustafa binası 
mescitte günlük yarım akçe ile imam olan Mehmed’in vefatıyla boşalan göreve oğlu Ahmet 
babasının beratıyla tayin edildi29.

5 Zilhicce 1226/ 21Aralık 1811 tarihli kayıtta, Camii Atik’de günlük yarım akçe ile mütevelli 
olan Hasan çocuksuz vefatıyla, yerine Mehmed bin Yusuf, naibi Turabi zade Ali’nin arzıyla 
tayin edildiği yazılıdır30. 

Muharrem 1195/12.1780 tarihli kayıtta, Zaviyei Tahtani Mahallesindeki Pazarbaşı nam ma-
halde Hacı Hasan Mescidinde yevmi yarım akçe ile imam olan Mustafa’nın ölümüyle yerine 
damatları Mustafa’nın, naibi hafız Ahmet arzıyla tayin edildiği yazılıdır31.

Gurrei Şaban 1118/ 8 Kasım 1706 tarihli kayıt” İskilip’te Ahi Şeyh Cisri’nin (köprüsü) mütevel-
lisi olmadığından köprünün tamiri için iki akçe ile Mehmed’e tayin edildiği” yazılıdır32.

Şartları uymadığı halde bazı kişilerin tayinlerinin usulsüz olarak yapıldığı, göreve tayin edil-
mesi gereken kişilerin haklarının yenildiği görülmektedir. Ramazan 1166/ Temmuz 1753 ta-
rihli bir kayıtta, “1157/ 1744 tarihli ferman mucibince Şeyh Muhyiddin Yavsi’nin kızı, Rukiye 
Hatun vakfının mütevellisi olan Mehmed’in görevini Ahmed isimli kişi alarak kadr etttiğin-
den görevi iptal edilerek ilk sahibi Mehmed’e, kadısı Seyyit elhac Mehmet arzıyla verildiği” 
yazılıdır33. 

26 VGMA, 1062, s. 7.

27 VGMA, 1098,s.14.

28 VGMA, 1140, s.24.

29 VGMA 1059, s.90.

30 VGMA, 533, s.131.

31 VGMA, 1064, s.114.

32 VGMA, 1069, s. 27.

33 VGMA, 1055, s.72.
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Hurufat kayıtlarında ismi geçen cami, zaviye, medrese, çeşme gibi vakıf yapıların bulunduk-
ları mahallelerin isimlerinin verilmesi ile mahallelerin sınırları da çizilmiş olmaktadır. Hurufat 
defterlerinde söz konusu döneme ait 12 adet mahallenin ismi geçmektedir. Metnin sonun-
da bu mahallelerdeki yapıların bir listesi verilmiştir.

Hurufat kayıtlarında ismi geçen İskilip vakıfl arından şehrin en önemli bazı yapılarının vakıf-
larını tanıtmak gerekmektedir. 

Hurufat Defterlerindeki Önemli İskilip Yapıları 

Kale Camisi

Şehrin fethi ile yerleşilen kale içindeki cami ve mektep hakkında Vakıfl ar Genel Müdürlü-
ğü Arşivindeki hurufat defterlerinde kayıtlar vardır34. Kale Camisine ait en eski belge Şaban 
1111/Ocak 1700 tarihli müezzin tayinidir35. Kale Camisine yapılan görevli tayinlerine ait 17 
adet belge olup bunlar, mütevelli, muallim, müezzin, hatip ve cüzhan görevleri hakkında-
dır36.

Ulu Cami

Ulu Cami, şehrin XI. Yüzyılda fethinden hemen sonra burada bulunan bir kilise camiye çev-
rilmesi veya harap bir kilisenin malzemeleri kullanılarak yapılmış olmalıdır. Ulu Cami bütün 
arşiv kayıtlarında “Camii Atik” yani İskilip’in en eski camisi şeklinde yazıldığı görülür. Eski şek-
li hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız, günümüzde bağdadi kubbeli büyük bir 
yapı olan Ulu Caminin mevcut binası 1841 yılında yapılmıştır37. 

Ulu Caminin vakfiyesi ele geçmediğinden yaptıran kişi bilinmemektedir. 20 Şevval 1210/ 
28 Nisan 1710 tarihli bir arşiv belgesinde “İskilip’te Suk-u Sultanide vaki merhum Kiçi Bey’in 
bina eylediği Cami-i Atik” şeklinde bir kayıt olmakla birlikte38, 984 / 1576 tarihli tahrir def-
terinde bulunan, Kiçi Bey’in Ulu Caminin imam ve hatibine Ağcasu Köyünün gelirinin üçte 
birini tahsisi kaydı, camiyi Kiçi Beyin yaptırdığı bilgisini tam olarak desteklememektedir39. 
İmam ve hatibin aldığı bu ücretler hususu hurufat kayıtlarındaki görevlendirmelerde görül-
memektedir.

Camiye ait ilk kayıt Zilkade 1090/ Aralık 1679 tarihlidir (Ek.3)40. Vakıftan ücret alan görevliler 
mütevelli, imam, hatip, müezzin, sela müezzini, vaiz-şeyh, kayyım ve ferraş, muarrif, devir-
han, cüzhan, noktacıdır. Hurufat kayıtlarına göre Ulu Cami vakfının 12 görevlisine günlük 14 
akçe ücret ödenmekte idi41.

34 Günümüzdeki cami surun dışına 1954 yılında yapılmıştır. A. Kılcı. 

35 VGMA, 1098, s.16.

36 VGMA, 536,1068, 1069, 1055,1057, 1062, 1064,1065, 160 numaralı defterler. 

37 Ali Kılcı (2008), “Selçuklu Devrinde İskilip Şehri”, Selçuklu Şehirleri ve Medeniyeti Sempozyumu, Konya, s.328.

38 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, CE. EV. 280.14269 nolu belge.

39 Anonim, (2014), H.894(M. 1576/1577) tarihli ve TKG. KK. TTd.54 Numaralı Defter-i Mufassal-ı Liva-i Çorum, Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, s. 215. 

40 VGMA, 1098, s.15. 

41 VGMA, 1098, s.15, s.16, s.18; 1140, s.25; 1069, s.25, s.26, s.27, s.29, s.33, s.33, s.34, s.36; 1137, s.38 ;1143, s.37; 1068, s. 221, 
s.227, s.228, s. 230;1055, s.67, s.68, s.70; 1062, s.11, s.13, s. 14, s.15 
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Osmanlı şehirlerindeki musalla diye de anılan namazgahları, ulu camilerin bir bölümü ola-
rak kabul etmek mümkündür. Şehrin bir kenarında geniş ve düz bir alanda yer alan İskilip 
namazgahının kaldırılarak yerine şehir parkı yapıldığı bilinmektedir. Hurufat defterlerindeki 
bilgilere göre bayram namazlarının (muhtemelen çok soğuk havalar hariç) Ulu Cami ima-
mı tarafından namazgahta kıldırıdığı 1104/1692-3 tarihli bir belgede kayıtlıdır42. Musallanın 
Ulu Camiden ayrı vakfı olduğu, mütevellisinin Zilkade 1176 / Mayıs-Haziran 1763 tarihinde 
yarım akçe ücret aldığı kayıtlıdır43. Buraya ayrıca bir vaiz tayin edildiğini Şevval 1180/Mart 
1767 bir tarihli belgeden de öğreniyoruz44. Bu namazgahta meyve ağaçları dikili olduğu ve 
yaz mevsiminde açık mescit olarak kullanıldığı, buradaki ağaçların meyvelerini toplama kar-
şılığında 3 vakit için imam tayinine ait Rebiulevvel 1178 / Ağustos 1764 tarihli bir belgeden 
öğreniyoruz45.

Osmanlı devrinde İskilip’te bir esnafın kahve ticareti(tahmis) yapabilmesi için, bu esnafın 
gelirinden günlük 1 akçeyi Ulu Camide vaiz olanlara ödemesi karşılığında ruhsat veriliyordu. 
Bu konuda, tahmisci Seyyid Halil’e ruhsat verildiğine dair Cemaziyelevvel 1185 / Ağustos 
1771 tarihli bir kayıt bulunmaktadır46. Diğer bir kayda göre de İkiz zade İbrahim Ağa’nın 
Ulu Cami’ye koydurduğu kürsüye ücretini kaza tahmisinden almak üzere günlük iki akçe ile 
vaiz olan Şeyh Mustafa, görevini Şeyh İsmail’e 18 Muharrem 1206/17 Eylül 1791 tarihinde 
devretmiştir47.

Caca Bey Medresesi

Kırşehir emiri olan Cacaoğlu Nureddin Cibril (Ölümü 1277 sonrası), Kırşehir, Eskişehir, An-
kara ve İskilip’te medrese cami, kervansaray, köprü gibi hayrat yapıları olan zengin bir vakıf 
kurmuş, vakfiye metinleri Arapça ve Moğolca yazılmıştır. Vakıf kurucusu İskilip’te yaptırdığı 
medrese için yazdırdığı 10 Şevval 670 /10 Mayıs 1272 tarihli vakfiyede çok sayıda gayrimen-
kul vakf ederek gelirler bağlamıştır48.

Defterlerdeki kayıtlara göre Caca Bey Medresesinde mütevellilik görevi vakıf evlatlarına ve-
rilmektedir. Medresede söz konusu tarihlerde, mütevelli, muid (müderris yardımcısı), mü-
ezzin ve bevvap tayin edildiği49, ancak bir müderris tayini yapılmadığı görülür. Medreseye 
müezzin tayin edilmesi yapının bir mescit kısmı olduğunu göstermektedir.

Günümüzde Şehir Parkının kuzey batı köşesindeki yola rastlayan Caca Bey Medresesi günü-
müze gelememiştir.

Katari Ahmed Bey Zaviyesi

Günümüzde yeri bilinmemekle birlikte, Çarşı’da Camii Atik civarında olması muhtemel Sel-
çuklu devrinde yapılan bu zaviyenin bir bölümünde Katar oğlu Ahmet Bey’in Türbesi oldu-

42 VGMA, 1098, s.15.

43 VGMA, 1057, s. 102.

44 VGMA, 1058, s.104.

45 VGMA,1057, s. 103.

46 VGMA,1065, s. 72.

47 VGMA, 530, s. 60.

48 VGMA, 607–300–306, 6181–20–28 de, Türkçe’si 1989- 283-308de kayıtlıdır. 

49 VGMA, 1098, s.15, s. 17; 1069, s. 25, s. 29, s. 31, s. 33; 1062, s. 8, s. 13;1064, s. 111; 531, s. 144; 535, s.179.
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ğu kayıtlarda görülmektedir50. Tahrir defterlerinde de bu konuda kayıt vardır 51. Ramazan 
1104/Mayıs 1693 tarihli bir kayıtta, ayende ve revendeye (zaviyeye gelenler) yemek veri-
len zaviyenin binası muhtemelen bir depremle yıkıldığı, vakfın gelirinin İskilip’teki alimlere 
verilmeye başlandığı, bunu yapmayan zaviyedarın görevden alınarak yerine başka birinin 
tayin edildiği görülür52. Bu kapsamda Katari Ahmet Bey’in Kumyeri Mezraası aşar bedelinin 
Ulu Camide vaaz eden ulemaya verildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır53.

Ebussuud Efendi Camii ve Ebunnasr Efendi Zaviyesi    (Şeyh Yavsi Camii)

Şeyh Mustafa İmadî’nin İskilip, Meydan Mahallesinde kurduğu, Şeyh Muhiddin Yavsi (Ölümü 
1516) ve oğlu Ebunnasr Efendinin (Ölümü 1566) şeyhlik ettiği bir zaviye (hangah) vardı54. 
Muhtemelen camiden ayrı bir binası olan veya cami yapılırken ona bitiştirilen bir hanigah 
veya zaviyenin şekli konusunda bilgi sahibi değiliz. Ebussuud Efendi’nin (1490- 1574) ha-
remlik kısmında doğduğu, bu mekanın yanına kubbeli bir cami yaptırmıştır. Cami vakfiyede, 
“vâkfın (Ebussuud Efendi’nin ) doğduğu İskilip şehrinde Meydan mahallesinde pederinin 
kabrine bitişik olarak bina ettiği cami” diye tarif etmektedir. Ayrıca vakfa ait bedesten, han, 
mektep, köprü ve geniş araziler sıralanmıştır. Ebussuud Efendi bu hayrat ve akarla birlikte İs-
tanbul’daki hayrat ve akarı için 977 / 1569 tarihli bir vakıf kurmuştur55. 1576 tarihli tahrir def-
terinde caminin yeri “Mahalle-i Cedid Şeyhülislam Mevlana Ebussuud Efendi ibnil mehum 
Mevlana şeyh Muhyedddin” şeklinde kaydedilmiştir56. Ebussuud Efendi vakfından mektep, 
han ve köprü ile İskilip’teki vakfa sonradan eklenen boyahane yıkılmıştır. Cami ve vakfiyede 
yazmayan annesinin türbesi ayakta olup, şahıs mülkiyetine geçen bedestenin sadece alt 
duvarları kalmıştır. 

Hurufat defterlerinde Şeyhülislam Ebussuud Efendi vakfı bedesten, han, dükkanlar ve boya-
hanesi ile şehrin en önemli ticari ve ekonomik kuruluşlarının sahibidir. Vakfa ait boyahanede 
İskilipli dokumacılarının ürettiği tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılan boyalar 
imal ediliyordu57. Vakfiyede göremediğimiz boyahanenin daha önce Ebussuud Efendi’ye 
mülk olarak verildiği, yıllık 3000 akçe geliri olduğu 1577 tarihli tahrir defterinde kayıtlıdır58. 
İskilip Boyahanesinin daha sonra vakfın akarları arasına katıldığını Zilhicce 1195/Kasım 1781 
tarihli bir kayıttan öğreniyoruz. Bu tarihte boyahanenin yıllık 1000 kuruş geliri olduğu ve 
vakfın mütevellisine gönderildiği yazılıdır (EK:4) 59

Hurufat defterlerindeki İskilip’e ait kayıtlar arasıda Şeyhülislam Ebussuud Efendi vakfı ve kar-
deşi Ebunnasr Efendi vakıfl arına ait kayıtların sayısı çok fazladır. Bu iki vakıf, “Nezaret-i Haz-
ret-i Şeyhülislamide olan evkaftan şeyhülislam esbak merhum Ebusuud Efendi’nin medine-i 

50 VGMA, 1098, s.15

51 Anonim, (2014), H.987(M.1576/1577) Tarihli, KK. TTd.54 Numaralı defter-i Mufassal-ı Livâ-i Çorum, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü Yay, Ankara, s. 542.

52 VGMA, 1098, s.16,

53 VGMA, 1098 nolu defter, s.18; 1140, s. 24; 1069, s. 29; 1143, s. 37; 1065, s. 74; 1060, s. 57; 530, s. 60.

54 Anonim, (2014), s. 392. 

55 VGMA, 571 numaralı defter, s. 266, 94. Sıra.

56 Tapu ve Kadastro Arşivindeki 1576 tarihli, KK. TTd.54 nolu Çorum Mufassal tahrir defteri, s.151-15.

57 Mehmet Canatar, “Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine” Osmanlı Araştırmaları XVIII, İstanbul, 
1998, s. 89-104.

58 Anonim, (2014), s.373. 

59 VGMA,1064, s.115.
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Ebi Eyyub Ensari ve gayride ve Vilayet-i Anadolu’da İskilip kazasında medfun biraderi Ebun-
nasr efendi vakıfl arı” şeklinde kayıtlıdır60. İskilip’teki Şeyhülislam Ebussuud Efendi Vakfının 
merkezi İstanbul’da olup İskilip’teki hayrat ve akarı burada görevli bir nazır tarafından yö-
netilmektedir61. Bu vakfın İskilip şubesine ait 144 adet kayıt olup, vakıftan katip, cabi, imam, 
hatip, müezzin, sela müezzini, vaiz, selahan, kayyım ve ferraş, muarrif, devirhan, cüzhan, 
noktacı, desiam, şeyh, temcidhan ve tesbihan gibi görevliler ücret almaktadır.

Ebussuud Efendi ve Ebunnasr Efendi vakıfl arını birlikte bir mütevelli yönetmekte olup, vak-
fın evlatları arasından seçilerek tayin ediliyordu. Bahaizade Lebibe isimli bir hanım müte-
velliyesi olduğu bilinir. Hurufat kayıtlarında ilk olarak 18 zilkade 1207 / 27.6.1793 tarihli bir 
belgede62, son olarak Rebiulahir 1236 / Şubat 1221 tarihli bir belgede ismi bulunduğuna 
göre 28 yıl kadar bu vakfı yönetmiş olmalıdır.63.

Ebussuud Efendi Camisinin imamı, Zilhicce 1195 / Aralık 1781 tarihli bir belgede vakfın İs-
kilip’te bedesteni, dükkanları, boyahanesi ve başka yerlerden çok fazla geliri olduğu, kendi-
sinin günlük üç akçe geliriyle sıkıntıda olduğundan bahisle, ücretinin artırılmasını istemiş-
tir. Bu talep üzerine yapılan incelemede İskilip’teki boyahanenin senelik 1000 kuruş geliri 
olduğu, bunun 100 kuruşunun vakfa verildiği, kalan kısmının mütevelli tarafından yenilip 
yutulduğu bildirilip, imama boyahane gelirinden günlük 15 akçe zam yapılmasına karar ve-
rilmiştir64. 

Bazı kayıtlarda katiplerin yaptığı hatalar dikkat çekmektedir. Bunlar arasında en çok tekrar 
edilen yanlışlardan biri, Şeyh Yavsi Türbesine ait hurufat kayıtlarının çoğunluğunda “Şeyh 
Ebunnasr Türbesinde bir akçe ile cüzhanlık” şeklinde yazılmış kayıtlardır65. Zira Ebunnasr 
Efendi İskilip’teki Şeyh Yavisi’nin Hangahı’nın66 şeyhi iken, daha sonra babasının İstanbul’da-
ki tekkesine görevlendirilmiş ve 1566 yılında burada vefat edince cenazesi Eyüp Sultan’da 
Ebussud Efendi Mektebi’ndeki hazireye defnedilmiştir. Şeyh Muhiddin Yavsi Türbesi yerine 
mezarı İstanbulda olan Ebunnasr Efendi’nin isminin geçmesinin yanında, Ebussuud Efendi-
nin yaptırdığı Şeyh Yavsi Camisini kardeşi Ebunnasr Efendi yaptırmış gibi gösteren, “Ebusu-
ud Efendi evkafından Ebunnasır Efendi binası camide“ şeklinde kayıtlar da bulunmaktadır67. 

Vakıf görevlilerine esas görevinin yanında ikinci bir görevlendirme yapılması yaygın bir 
uygulmalama olup bir caminin imam veya müezzinine orada olan cüz okunması görevi 
de verilebilir. Şeyh Yavsi Camisi için kurulmuş olan Ebussuud Efendi ve kardeşi Ebunnasr 
Efendi vakıfl arının şartlarında da böyle hükümler vardır. Ancak burada pek başka örneğini 
göremediğimiz 21 Cemaziyelahir 1219 /27 Eylül 1804 tarihli bir görevlendirmede,“ İskilip’te 
şeyhülislam Ebussuud Efendi vakfından almak üzere imam hatip, reis-i cüzhan, muallim-i 
sıbyan, halife-i mekteb, devirhan ve vâkıf-ı mümaileyhin karındaşı merhum Ebunnasr Efendi 
Evkafından almak üzere zikr-i tesbih, feraş-ı türbe cihetlerine mutasarrıf olan Mehmet Emin 

60 VGMA, 530, s.61.

61 Ali Kılcı (1998),”İskilip’te Vakıfl ar ve Ebussuud Efendi Vakfı”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, 
Ankara, s.83.

62 VGMA, 530, s.61.

63 VGMA, 534, s.189

64 VGMA,1064, s. 115. 

65 VGMA 1098, s.14, s.19; 1069, s.27, s.30,s.32, s.34; 1068,s.229; 

66 Anonim, (2014), s. 392. 

67 VGMA, 533, s.130, 
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bin Hacı Mehmet” şeklindeki kayıtlara göre 8 kişiye verilmesi gereken 22 akçelik görevler 
bir kişide toplanmış, bu kişi daha sonra kendi isteği ile imam ve hatiplik dışındaki görevleri 
bırakmıştır68. Mehmet Emin isimli bu kişi hakkında 18 Zilkade 1207 / 27 Haziran 1793 tarihli 
başka bir belgede, Ebussuud Efendi Camiinde 6 akçe ile imam ve hatib olan bu kişinin uzun 
zamandır tüccarlık vesair işlerle uğraştığı, vaktinin çoğunu hizmet yeri dışında geçirdiği, bu 
durumun kendisine tenbih edildiği, ayrıca 1199 / 1785 senesinde bu görevlerden başka vak-
fın şartları aksine günlük 22 akçe vazife aldığının da bilindiği, mütevellinin talebi üzerine, 
eskiden olduğu gibi imam ve hatiblik görevleri için, kurallara uygun davranması şartıyla ye-
niden berat verildiği kayıtlıdır69. Ancak Kaltakoğlu Hacı Mehmet bin İbrahim isimli bu şahıs 
hakkında şikayetlerin devamı üzerine İstanbulda’ki İskilipli bazı şahıslarla da konu hakkında 
yapılan soruşturmadan sonra görevinden alınarak yerine Mustafa bin İbrahim görevlendiril-
mesi hakkında 29 Safer 1208/6.10.1793 tarihli bir kayıt vardır70.

Hurufat defterlerinde Şeyh Yavsinin diğer oğlu, Şeyh Ebunnasr Efendi vakfı, zaviyesi, türbesi 
şekillerinde 120 adet görevli tayini olup en eski belge Zilkade 1090/Aralık 1679 tarihlidir71. 
Ebunnasr Efendi’nin vakfiyesi ele geçmemiştir72. Babasının zaviyesine bir ek vakfiye yapmış 
olmalıdır. Vakıfta, reisi cüzhan-noktacı, cüzhan, ferraş, tekyenişin, eczahan, müsebbih, kay-
yım, ecza-i şerife kâtibi, cabi gibi görevliler ücret almaktadır. 

Şeyh Yavsi Camii önündeki Türbede yatan Şeyh Muhyiddin Yavsı’nin kızı Rukiye Hatun’un, 
mezarı üzerinde cüz okunması için vakıf kurduğunu gösteren çok sayıda belgelerden birisi 
Şevval 1168 / Mayıs 1759 tarihlidir73. Bu vakıftan mütevelli ve cüzhan gibi görevliler ücret 
almaktadır. 

Şeyh Musluhiddin Camii ve Şeyh Nasreddin Efendi Zaviyesi 

Şeyh Muhiddin Yavsinin çağdaşı, Şeyh Musluhiddin(15-16. Yüzyıl) bir tekke kurmuş, yakın 
zamana kadar duran çatılı camisi halk arasında Çakmak Dede Camii diye anılırdı. Yıkılan ca-
minin yerine müftülük binası yapılmış olup günümüze sadece onun mezarı gelmiştir. Ca-
miye ait 21 adet hurufat kaydı olup ilk kayıt Receb 1111/ Kasım 1699 tarihlidir74. Bu vakıfta 
mütevelli, imam, kayyım, müezzin gibi görevler vardır. 

Şeyh Muslihiddin’in oğlu Şeyh Nasreddin İmadi, babasının yaptırdığı caminin yanında 15 
hücreli bir zaviye kurmuştur. Günümüze gelemeyen zaviyenin vakfiyesi, Zilkade 972 /Mayıs 
1565 tarihlidir75. Bu vakıf muhtemelen Şeyh Muslihiddin vakfı ile birlikte yürütülmekte ve 
idare edilmekte idi. Zaviyeye ait 16 adet hurufat kaydı olup ilki, Gurrei Receb 1123 / 15 Ağus-
tos 1711 tarihlidir76. Vakıftan şeyh ve cüzhan görevleri için ücret ödeniyordu. 

68 .VGMA, 530, s.61.

69 .VGMA, 532, s.47,

70 VGMA, 530, s.61.

71 VGMA, 1098, s.14

72 Ekrem Işın(1994),”Yavsi Baba Tekkesi”, İstanbul Ansiklopedisi C.7, İstanbul, s.446; Mustafa Aşkar, İskilipli Şeyh Muhyiddin 
Yavsî, Ankara, 1996, s, s.41.

73 VGMA, 1062, s.15; Ayrıca, 1062, s.8, 17, 20; 1098, s.15, 19; 1069, s.30,31,33; 1143,s.37; 1068, s. 222, 224, 229; 1055, s.72; 
1057, s.102,103.

74 VGMA, 1098, s.16. 

75 VGMA, 592 nolu defter, s.76, sıra 71.sıra; aynı vakfiye Ebunnasr Vakfı şeklinde TTK.371-9 nolu Vakfiye Defteri, s.64-71 
kayıt edilmiştir.

76 VGMA, 1069, s.28.
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Cafer Efendi (Camii Cedid -Yeni ) Camii

Şeyh Yavsi’nin yeğeni ve Şeyhülislam Sunullah Efendinin babası olan Anadolu Kazaskeri Ca-
fer Efendi(ölümü 1570 ) tarafından yaptırılan camiye, Camii Atik ismini taşıyan Ulu Camiye 
nisbetle Camii Cedit denilmiş, yapıldığı mahalleye de ismini vermiştir. Bağdadi kubbeli ca-
minin vakfiyesi 7 Şevval 973/ 27 Nisan 1566 tarihlidir. Vakfa gelir getirmek için arazilerden 
başka Çorum’da han, Katar Saray’da boyahane vakfetmiştir77. Cafer Efendi caminin yanında 
bir de mektep de yaptırmıştır. Vakfa ait 77 adet hurufat kaydı olup ilk görevlendirme 1103 
/ 1691 tarihlidir78 Cami ve mektebin 11 görevlisi olup, bunlar, nazır, İmam, hatip, katib, vaiz, 
sela müezzini, cüzhan, kayyım, muarrif-devirhan, muallim ve halife görevleridir.

Müftü Ahmed Mescidi   (Kayakoparan Camii)

Camii Cedit Mahallesinde, Müftü Ahmed tarafından mescit olarak yaptırıldığının, Camiye 
ait 25 adet hurufat kaydı olup ilki Şaban 1104 /Mart 1693 tarihlidir79. Daha sonra, 5 Şaban 
1211 / 3 Şubat 1797 Gökcen Mustafa Efendi tarafından bugünkü şekliyle yaptırılarak camiye 
çevrilmesi defterde “Yeni Camii Mahallesinde Müftü Mescidi demekle maruf Kayakoparan 
camii şerifi mürur-ı eyyam ile haraba müşrif olmağla merhum Gökçen Mustafa Efendi sülüs 
malından camii mezkur tamir ve termim ve ba evkaf-ı hümayun müceddeden minber vaz 
edüb cami olmağla hitabeti dahi hasbi müceddeden Abdullah bin Hacı Abdullah’a inayet” 
şeklinde kayıtlıdır (EK.5)80. Günümüzde cami, Büyüktaş Mahallesinde yer alan bağdadi kub-
beli bir yapıdır.

Vakfın görevlileri, müezzin, imam ücretli, mütevelli ve hatip hasbi görev yapar.

Hacı Şaban (Mutafl ar) Camii 

Camii Cedid Mahallesinde yer alan çatılı cami, Hacı Şaban isimli bir hayırsever tarafından 
yaptırılmıştır. Vakfiyesi bilinmemektedir. Günümüzde Mutafl ar Mahallesinde kalmakta, ma-
hallenin ismi ile de anılmaktadır. Camiye ait 34 adet hurufat kaydı olup ilk kayıt Ramazan 
1118/Aralık 1706 tarihlidir81. Şeyh Şaban tarafından çeşme82 ve köprü83 de yaptırılmıştır. 

Vakfın görevlileri mütevelli, imam, hatip ve müezzindir. 

Cafer Gazi Camii 

Günümüzde Sakarya Mahallesi diye anılan çatılı cami, Zaviye-i Fevkani Mahallesinde yer alır. 
Önce Cafer Gazi tarafından mescit olarak yapılmıştır. Camiye ait 14 adet hurufat kaydı olup 
ilki Gurrei Cemaziyelevvel 1134/17.2.1722 tarihlidir84. Cemaatin çoğalması sebebiyle camiye 
çevrilmesi konusunda 23 Rebiulahir 1219 / 1 Ağustos 1804 tarihli bir kayıt vardır85. Vakfın 
görevlileri imam, müezzin ve hatiptir:

77 VGMA,. 1962, .s. 34, sıra 35. 

78 VGMA, 1098,s.15

79 VGMA, 1098, s.16.

80 VGMA, 531, s.49.

81 VGMA, 1098, s. 17.

82 VGMA, 1068, s. 223.

83 VGMA, 1069, s. 26

84 VGMA, 1069, s.33

85 VGMA, 532, s.47.
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Şeyh Habib (Tabakhane) Camii

Şeyh Muhiddin Yavsi’nin damadı Şeyh Habib Karamani (ölümü Amasya, 1496) tarafından 
Tabakhane Mahallesinde debbağ dükkanlarının yanına yaptırılan caminin vakfiyesi Gurrei 
Recep 881/20 Ekim.1476 tarihinde tescil edilmiştir86. Aslı değişerek günümüze gelen bağ-
dadi kubbeli cami, Tabakhane Camisi diye anılır87. Camiye ait 54 adet hurufat kaydının ilki 
Cemaziyelahir 1103/ Ocak 1692 tarihlidir88.

Caminin vakfından Seyyit Ahmet Efendi’nin bir sıbyan mektebi yaptırdığını buraya muallim 
tayinine ait Rebiulevvel 1168/ Aralık 1754 tarihli belgeden öğreniyoruz89. Camide mütevelli, 
imam, hatip, müezzin, sela müezzini, kayyım, cüzhan, muallim görevlerine ücret ödenmiştir.

Hacı Hasan Camii

Halk arasında Köprübaşı ve Hanönü Camii diye de bilinen çatılı caminin vakfiyesi bilinme-
mektedir. Hacı Piri Mahallesinde yer alan cami Hacı Hasan tarafından mescid olarak yaptı-
rılmıştır. Camiye ait 27 adet hurufat kaydı olup bu döneme ait en eski kayıt, Receb 1205 / 
Mart 1791 tarihlidir90. Daha sonra Gurre-i Muharrem 1123/ 19 Şubat 1711 tarihinde minber 
konulmuş, hatip ve ikinci bir müezzin görevlendirilerek camiye çevrilmiştir91.

Hacı Ebubekir Ağa Cemaziyelahir 1236/Mart Nisan 1821 tarihli bir kayda göre Köprübaşı 
Camisinin yanına yeni bir medrese yaptırmıştır,92

Camide mütevelli, imam, hatip, vaiz, müezzin, sela müezzini, kayyım, ferraş ve mualim gö-
revlerine ücret ödenmiştir.

Hacı Mürsel Camii

Halk arasında Aşağı Taslı Camisi diye de bilinen çatılı cami Ulaştepe Mahallesinde yer alır. 
Hacı Mürsel tarafından yaptırılmış, şehrin en eski camilerinden biri olup vakfiyesi bilinme-
mektedir. Camiye ait 19 adet hurufat kaydı olup ilk kayıt, Şaban 1104 / Mart 1693 tarihlidir93. 
Camide imam, hatip, müezzin ve sela müezzini görevlerine ücret ödenmiştir.

Çelebi Mehmed Bey Mescidi

Hurufat Defterlerinde Çukur Oymak Mescidi, Bey Mescidi, Peyk Mescidi gibi isimlerle de 
anılan bu yapı hakkında fazla bir bilgi bulunamamıştır. Günümüze gelen camilerden birisi 
olup olmadığını bilmiyoruz. İsim benzerliğine göre cami, 1316 yılında İskilip’e gelen Çelebi 
Mehmed’in emri ile yaptırılmış olması muhtemeldir94. Camiye ait 33 adet hurufat kayıtlarının

86 VGMA, 601 numaralı defter, 204.sahife, 269. sıra.

87 Kamil Şahin ,”Habib Karamani”, TDV. İslam Ansiklopedisi,C.14,İst.1996,s.371; Hoca Saadeddin Efendi, Tacüttevarih (Sade-
leştiren İsmet Parmaksızoğlu), Ankara 1979, C.5, s.204.

88 VGMA, 1098, s.15

89 VGMA, 1062, s.7.

90 VGMA, 530, s. 59

91 VGMA, 1069, s.29

92 VGMA, 535,177

93 VGMA, 1098,s.15

94 VGMA, 1098,s. 18, Nihal Atsız, Aşıkpaşazade Tarihi, İstanbul 1970, s.70.
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ilki Muharrem 1104/Eylül 1692 tarihlidir95(Ek.7). Son kayıt 17 Muharrem 1244/30 Temmuz 
1828 tarihlidir96. Vakıfl ar Genel Müdüdürlüğü arşivinde hurufat defterleri dışında mescide 
ait bir kayıt daha vardır97. Vakıftan mütevelli, müezzin, imam, şeyh ücretleri ödeniyordu. 

Şadibey (Cuval) Camii 

Hurufat defterlerinde mahalle ismi yazılmayan, 1116/ 1705 tarihinde ferraş tayin edilen Gül-
baba Mescidi kaydı, muhtemelen günümüzde çatılı bir yapı olan Şadibey (Cuval) Camisi 
olmalıdır98. Yine mahallesi yazılmamış olan 1103/ 1692 tarihli kaydı olan ve geliri daha sonra 
Feyzullah imamına verilen Şazi Bey Zaviyesinin99 de Şadi Bey Camisini yaptıran kişiye ait 
olması muhtemeldir.

Debbağlar Zaviyesi ve İskilip’te Ahilik

İskilip’te ahiliğin merkezi, deri imalatı yapan esnafın işyeri ve evlerinin bulunduğu Ak Çay’n 
iki tarafında yer alan Tabakhane Mahallesi idi. Debbağ esnafının yönetildiği, Gurrei Şaban 
1122 / 25 Eylül 1710 tarihli bir kayıtta ismi geçen Debbağin Zaviyesinin100, Tabakhane Ca-
misinin karşısında olduğunu, çarşıdaki diğer meslek erbabının hepsinin buraya bağlı oldu-
ğunu bu esnafl ardan merhum Mustafa Tural’dan öğrenmiştik101. Bu zaviyede görev yapan 
şeyhin Ahi Babası diye anıldığı ve diğer esnafın da ona bağlı olduğu sözlü bilgisi, hurufat 
defterlerinde de bulunmaktadır. Gurre-i Cemaziyelahir 1125 / 25 Haziran 1713 tarihli bir 
kayıtta ” Debbağlar vesair esnafın ahi babası Hacı Mahmut fevt Molla Hasan’a inayet”102 ve 
Şevval 1159/Ekim 1746 tarihli “İskilip’te vaki Debbağ vesair esnafın ahi babası olan şeyh 
Mehmet fevt oldukta kebir oğlu var iken ve esnaf kendüden razılar iken müteveff anın sağir 
oğlu Mehmet almak ref’inden karındaşı Seyyit Ahmede Mustafa Efendi arzıyla tevcih”103 şek-
lindeki kayıtlar, “Suku Sultanı” diye anılan104 İskilip Çarşısındaki bütün esnafın ahi babasına 
tabi olduğunu göstermektedir. Mahallenin köprüsünün Ahi Şeyh Cisri ismini taşıdığını, Gur-
rei Şaban 1118 / 8 Kasım 1706 tarihli tamir kaydından öğreniyoruz105. Buraya komşu Hacı Piri 
mahallesinde de bir Ahi Mescidi bulunmaktadır106.

XIII. Yüzyılda Anadolu’da yayılmaya başlayan ahilik müessesinin İskilip’te de kurulmuş olması 
gerekir. Bu sistemin İskilip’teki alt yapısının varlığını 1272 tarihli Caca Bey vakfiyesinde 
görmekteyiz. Vakfın hayratı olan medreseye vakfedilen mülklerin sınırlarının tarifinde, 
meydan, medrese, cami, mescid, han, hamam, çarşı, pazar, dükkan ev gibi mekanlarla, 

95 VGMA, 1098, s. 18. Ayrıca 1098, s. 16; 1140, s.23, 24; 1137, s.39; 1143, s.37; 1058, s. 226, 229; 1055, s. 65, 66, 71, 73; 1062, 
s. 8, 12, 13, 15, 19; 1957, s. 101; 1064, s. 111,112, 113,116; 535, s. 178; 532, s. 47. 

96 VGMA, 535, s.178.

97 VGMA, 203, s.248, sıra 1989.

98 VGMA, 1098, s. 17.

99 VGMA, 1098, s. 15; 1144, s.96; 1068, s.221; 1055, s.69

100 VGMA, 1069, s. 28,

101 Hacı Çakır diye anılan Merhum Mustafa Tural ile 1982 yılında yapılan bir görüşme.

102 VGMA, 1069,Sayfa 30

103 VGMA,1055, s.67

104 VGMA,1068, s.228,

105 VGMA, 1069, s, 27, 

106 Bu mescide ait kayıtlar VGMA 1062, s. 8,13,14,15,18; VGMA, 1069, s.30,33; VGMA,1068, s. 222,224, 226. 
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bunlar arasındaki cadde, sokak, arsa gibi mekanlar bulunmaktadır107 Sadece bir vakfiyede 
verilen bu bilgiler İskilip’in durumu hakkında değerlendirme yapmamız için yeterlidir. 
Osmanlı devrinde varlığı bilinen Ahi Çelebi zaviyesi, Ahi Yusuf zaviyesi, Ahi Piri zaviyesi, 
Ahi Aki zaviyesi ve Ahi Mahmud zaviyesi ile bulunduğu mahallelere ismini veren Şeyh İsa 
Zaviyesi ve Şeyh Musa Zaviyesinin bir kısmı Selçuklu devrinden kalmış olmalıdır108. Esasen 
bir şehirde ahilik teşkilatının varlığı şehrin canlı bir ticari ve ekonomik hayatı olduğunun 
delilidir. İskilip’te yakın zamanlara kadar devam eden debbağlık (tabaklık), saraçlık, keçecilik 
gibi çeşitli esnafın Osmanlı devrinde de var olduğunu göstermektedir. 1307/1900 yılı Ankara 
salnamesinde İskilip’te 550 dükkan, 18 debbağhane, 2 han olduğu yazılmıştır109. 

Hacı Ali Çeşmeleri

Yeni kurulan bir vakfın da bu defterlere kaydedildiği pek görülmekle birlikte İskilip’in çeşitli 
mahallelerine su götürüp 8 adet çeşme yaptıran Peyk elhac Ali bin Ali ibni Mustafa’nın vak-
fiyesi bu defterlere de kaydedilmiştir. Gurrei Receb 1243 /18 Ocak 1828 tarihli vakfiyesinin 
bir nüshası vakfiye defterinde kayıtlı olup 110, bu vakfiye hurufat defterine 18 Şevval 1243/3 
Mayıs 1828 tarihinde kaydedilmiştir111 (Ek.(8). Ayrıca hurufat defterlerinde bu vakfa ait 24 
Şevval 1243/ 9 Mayıs 1828 ve 19 Safer 1249/ 8 Temmuz 1833 tarihli iki ek vakfiyesi daha 
kayıtlıdır112. Hacı Ali çeşmeleri günümüzde de Sakarya, Çavuş, Alibey ve Yeni Cami mahalle-
lerinde halkın içme suyu ihtiyacını karşılamakta, onun ismi ile anılmaktadırlar. Vakıf görevli-
lere, mütevelli, suyolcu ve fatihahan ücretleri ödüyordu.

Değerlendirme ve Sonuç

Anadolu’nun fethi ile beraber bir Türk-İslam şehri olan İskilip vakıf yolu ile meydana getiril-
miş önemli mimari eserlere sahiptir. Bu yapılara ait çok sayıda hurufat kayıtları bulunmak-
tadır. Halbuki Vakıfl ar Genel Müdürlüğündeki hurufat defterlerindeki kayıtlar üzerinde şim-
diye kadar araştırmacılar durmamıştır. Bunlardan faydalanarak İskilip vakıf tarihi hakkında 
birçok bilgiye ulaştık. 

Hurufat kayıtlarında İskilip şehrinde bu dönemde yaklaşık 90 adet vakıf vardır. Bunlar arasın-
da 34 mescit, 20 cami, 14 mektep, 5 medresenin isimleri kayıtlıdır. Cami ve mescit sayısının 
çok fazla olması, günümüze gelemediğini, bildiklerimizden başka bazı yapıların defterlere 
farklı isimlerle mükerrer olarak kayıt edildiğini göstermektedir. Bunların sistemli olarak ana-
lizinin yapılması halinde bu sayının azalacağı muhakkaktır. Bunun için VGMA ve BOA’da bu-
lunan kayıtlardaki İskilip yapılarının tamamının kayıtlarının incelenmesi halinde daha doğru 
rakamlar ortaya çıkacaktır. Yine son dönemlerde İskilip’te medrese sayısının azlığına karşılık 
mektep sayısının daha fazla olması, küçük çocukların eğitildiğini, büyüklerin ileri eğitim için 
başka şehirlere gönderildiğini göstermektedir. 

Vakfiye şartları gereğince mütevelli ve zaviyedarlık görevlerine vakfı kuran kişinin ailesinden 
şartları uyan kişiler seçilir. Yoksa vakfiyede belirtilen şartları taşıyan başka bir kişi tayin edilir. 

107 Ahmet Temir, Caca oğlu Nureddin’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, Ankara 1989, s.123.

108 Üçler Bulduk(1992), s. 149.

109 Anonim(2014), Ankara Vilayeti Salnamesi sene H.1318 / M. 1900 Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları. Ankara, s.198.

110 VGMA, 1962 Nolu defter, s.16 ve 386 numaralı defter, 199 sayfa, 60. sıra.

111 VGMA, 535, s. 177 -178

112 VGMA, 535, s. 178 ve 536, s.100.
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Vakıfl arda diğer görevlerin ölüm sebebi ile sona ermesinden sonra genellikle eski görevlinin 
çocuklarından şartları uyan kişinin tercih edildiği görülür.

Burada kısaca değindiğimiz, vakıfl ardaki uygunsuz davranış veya usulsüz tayinler sebebi ile 
meydana gelen görevden uzaklaştırma konularının daha detaylı incelenmesi gerekir.

Osmanlı Devletinin zayıfl amaya başladığı bir döneme rastlayan bu kayıtlarda vakıf gelirle-
rinin de azaldığı görülür. İskilip Boyahanesinin gelirinin hurufat kaydının tutulduğu 1781 
yılında 16. Yüzyıla göre 1/3 oranında azalması bu durumun bir göstergesidir. 

İskilip’in en eski iki vakfı olan Camii Atik ve 1272 tarihli Caca Bey Medresesi vakıfl arı konu-
sundaki kayıtlar görüldü. 

Hurufat defterlerinde İskilib’in ticari ve ekonomik hayatı konusunda sınırlı bilgiler vardır. 
Ebussuud Efendi vakfı burada en zengin vakıftır. Şeyhülislam Ebussuud Efendi vakfını kurar-
ken bir taraftan hayır işi yaparken, diğer taraftan çarşıda yaptırdığı İskilip Bedesteni, İskilip 
Boyahanesi, han ve dükkânlarla İskilip şehrinin ticari ve ekonomik yönünü de canlandırarak, 
şehrin gelişmesinde en önemli görevi yapmıştır. Bu vakıfl a birlikte Ebunnasr Efendi vakfını 
yöneten mütevelliler arasında bir Lebibe hanımın bulunması, dikkat çeken bir uygulamadır. 
Bu vakfın kuruluşu Osmanlı devri İskilip’i için bir dönüm noktası olmuştur.

İskilip’teki bütün esnafın, debbağ esnafının ahi babası olan bir şeyh tarafından yönetildiği 
bu kayıtlarda görülmektedir. 

Kayıtlarda seyyid isimlerinin geçmesi İskilip’te peygamber neslinden kişilerin yaşadığını 
göstermektedir.

Hurufat defterlerinde bu dönemin İskilip vakıfl arına ait kayıtlar sayesinde günümüzde bilin-
miyen çok sayıda vakıf ve vakıf yapısı hakkında bilgi sahibi olduk. Vakıfl arda bulunan görev-
ler ve bunlara tayin edilen kişiler hakkında bilgilere ulaştık. Şehirdeki birçok vakıf yapıların 
yapılış tarihleri hakkında verilen bilgilerle tarihleme yapabilecek belgeler bulduk. Bazı ticari 
yönü olan yapılarla şehrin ekonomik hayatı konusunda sınırlı da olsa bilgiler gördük. 

Hurufat kayıtlarıyla İskilip’in Osmanlı devri sonlarında önemli bir vakıf varlığının olduğu gö-
rülmüş ve şehrin sınırları belirlenmiş olmaktadır.
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Hurufat Defterlerindeki İskilip Vakıf Yapıları

(En eski tarihli hurufat kaydı )

Mahalle ve yapı ismi
görevli 
sayısı

Görev tarihi
En eski 
kayıt defter 
ve sh. no

1 Kale Hacı Yusuf Camii 3 16 Şaban 1111 / 22 Ocak 1700 1098, s.15

2 Kale Mektebi Çeşmesi 1 Şaban 1159/Ağustos1746 1055, s.67

CAMİ (Çarşı) MAHALLESİ

1 Ulu Cami (Camii Atik) 12 1103 / 1692 1098, s.15

2 Namazgah-Mısalla 2 1104 /1693 1098, s.15 

MEYDAN MAHALLESİ

1 Ebussuud Efendi Camii 15 1 Rebiulevvel 1110 / Eylül 1698 1098, s.14

2 Ebussuud Efendi Mektebi 2
Gurrei Rebiulevvel 1118 / 13 
Haziran 1706

1069, s. 27

3
Şeyh Muhiddin (Ebunnasr) Zaviyesi-
Türbesi 

3 Receb 1108 /Ocak 1697 1140, s.23

4 Ahmed Beşe Mescidi 1 Şaban 1108 / Şubat 1697 1140, s.23

5 Hacı Yusuf Mescidi 3 Zilkade 1111/Nisan 1700 1098, .16

6 Hacı Mahmud Mescidi (Meydan Camii) 3 Zilhicce 1112/ Mayıs 1701 1098, s.16

7 Hacı Hasan Çeşmesi 2 Şaban 1109/Şubat 1698 1140, s. 24

8 Şairzade Hacı Mehmed Mescidi 2 Zilkade 1109/ Mayıs 1698 1140, s. 25

9 Emir Efendi Mescidi 3
Gurrei Rebiulevvel 1121 / 11 
Mayıs 1709

1069, s, 27

10 Sofular Mescidi 2
Gurre-i Muharrem 1127 / 7 
Ocak 1715

1069, s. 30

SARACULLAH MAH.

1 Hacı Abdurrahman Mescid 1 Şaban 1104/Nisan 1693 1098, s.16

2 Hidayetullah Efendi Mescidi 2
Gurrei Receb 1123 /15 Ağustos 
1711

1069, s.28,

3 Şeyh Muslihiddin Camii 4 Receb 1111/Aralık 1699 1098, s.16,

4 Şeyh Nasrulah Zaviyesi 2
Gurrei Receb 1123 / 15 
Ağustos 1711

1069,S.28,

5 Hacı Abdülkadir Mescidi 4
Gurrei Rebiulahir 1123 / 19 
Mayıs 1711-

1069, s.29

TEMENNA MAH.

1 Ömer Bey Mescidi - Camii 3 1103/1691 1098, s.15

2 Ahmet Bin Mustafa Mescidi 1 Safer 1168 /Aralık 1754 1055, s. 73

ALİ BEY MAHALLESİ

1 Alibey Mah.Mescidi 2 Rebiulevvel 1109 / Eylül 1697 1140, s. 24
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2 İsmail Fakih mescidi 1
Gurrei Safer 1122 /1 Nisan 
1710

1069, s, 28 

3 Caca Bey Medresesi 4 1103/1691 1098, s.15

4 Telli zade Mehmed Ef. Mescidi 1
Gurrei Zilhicce 1125/ 19 Aralık 
1713

1069, s.30

CAMİİ CEDİT MAH.

1 Cafer Efendi -Yeni Cami 11 1103/1691 1098, s.15

2
Müftü Ahmed Mescidi-Kayakoparan 
Camii

3 Şaban 1104/ Mart 1693 1098, s.16

3 Müftü Muallimhanesi 1 Ramazan 1140/Nisan 1728 1144, s.96

4 Hacı Mehmed Camii 2 Ramazan 1104/ Mayıs 1693 1098, s.16

5 Murad Fakih Mescidi 1 Muharrem 1104/ Eylül 1692 1098, s. 18

6 Hacı Musa Mescidi 2
Gurre-i Rebiulahir 1123 / 19 
Mayıs 1711

1069, s.29,

7 Hacı Musa muallimhanesi 1
Gurre-i Ramazan 1133/26 
Haziran 1721

1069, s.33

8 Hacı Mustafa Mescidi 3
Gurrei Zilhicce 1124/ 30 Aralık 
1712

1069,s.29,

9
Tuzcuzade Hacı Mustafa 
Muallimhanesi

1 Muharrem 1201/ Kasım 1786 535, s.175

10 Hacı Şaban Mescidi-Camii 4 Ramazan 1118/Aralık 1706 1098, s.17

11 Hacı Şaban Köprüsü 1
Gurre-i Muharrem 1118/ 15 
Nisan 1706

1069 ,S, 26

12 Hüseyin Efendi Mescidi 1 1125 / 1713 1098,s. 17

13
Tekyenişin Mustafa bin Mehmet 
Medresesi

1 8 Şaban 1218/23 Kasım 1803 532, s.47

14 Hacı Recep Muallimhanesi 1
Rebiulevvel 1147 /Ağustos 
1734

1068, s. 226

ZAVİYE-İ FEVKANİ 

1 Cafer Gazi Mescidi- Camisi 3
Gurrei Cemaziyelevvel 1134 / 
17 Şubat 1722

1069, s.33

2 Hacı İsmail Camii 1
Cemaziyelahir 1157 / Temmuz 
1744

1055,s.66

3 Hacı Ahmet Muallimhanesi 1 Zilkade 1149/Mart 1737 1068, s.229

4 Bıçakçızade Hacı Mahmut Mektebi 1
Safer 1160/Şubat 1747

1055,s.68

5 Fevkani mahallesi avarızı 1 Şaban 1146/Ocak 1734. 1068, s. 227

ZAVİYE-İ TAHTANİ .

1 Hacı yusuf Camii 3 Şaban 1104/Nisan 1692 1098,s.15

2 Susuzoğlu Mustafa Mescidi 3 1103/1691 1098,s.15

3 Zaviyei Tahtani Mescidi 2 1111/1699-700 1098,s.16
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4 Abdi Bey Camii 1
Gurrei Şevval 1116/ 27 Ocak 
1705

1069 ,s, 26

5 Hanım Hatun Mescidi 2
Gurrei Rebiulahir 1125 /27 
Nisan 1713

1069 ,s, 26

6 Küçük Mescit 1
Gurrei Zilkade 1116/ 27 Ocak 
1705

1069 ,s, 29

7 Hacı İbrahim Mescidi 2
Gurrei Safer 1134/ 21 Kasım 
1721

1069 , s.33 

8 İbrahim Efendi Mullimhanesi 1
Rebiulevvel 1149/ 10 Temmuz 
1736

1068, s 227

9 İkizzade Hacı Halil Ağa Camii 2 Zilkade 1144/ Nisan 1732 1068, s.225

10 Hasan Efendi (Pazarbaşı) Mescidi 2 1103/1691-2 1098,s.15

11 Zaviyei Tahtani Mahallesi Avarızı 1 Cemaziyelula 166/Mart 1753 1055, s.71

ŞEYH HABİB- TABAK-HANE 
MAHALLESİ 

1 Şeyh Habib(Tabakhane) Camii 3 Rebiulevvel 1168/ Aralık 1754 1062, s.7

2 Debbagin Zaviyesi 1
Gurrei Şaban 1122/25 Eylül 
1710

1069,s. 28

3 Hoca Mahmud Mescidi 2 Şaban 1104/ Nisan.1693 1098,s.15

4 S. Müftü Mehmed Mescidi 2 Şaban 1104/Nisan 1693 1098, s.15

5 Hacı Ömer Mescidi 1
Gurrei Cemaziyelahir 1176 
/18Aralık 1762

1057, s.101

6 Şeyh Habib Mahallesi Köprüsü 1
Gurrei Şaban 1123 / 22 Eylül 
1808

1069, s.28

HACI PİRİ MAH. 10

1 Latif efendi Mescidi 1 Şaban 1104/ Nisan 1693 1098,s.16

2 Hacı Feyzullah Mescidi (Müftü Camii) 2 1104/ 1693 1098,s. 18

3 Hacı Hasan Camii 4 Zilkade 1122/ Aralık 1710 1069, s.28

4 Lütfullah Efendi Mescidi 3 1111 / 1699 1098,s.16

5 Ahi mescidi 2
Gurrei Muharrem 1127 / 7 
Ocak 1715

1069.s.30

6 Hüseyin Ağa Sıbyan Mektebi 1 Muharrem 1195/ Aralık 1780 1064, s.114

ULAŞTEPE MAH.

1 Hacı Mürsel (Aşağı Taslı)Camii 3 Şaban 1104/Nisan 1693 1098,s.15

2 Hüseyin ağa Camii 3
Cemaziyelahir 1103/ Şubat 
1692 

1098, s.15

3 Leyla Hatun Mescidi 1 . 1112 / 1700 1098, s.16

4 Hacı Nasuh Mescidi 2
Gurrei Ramazan 1119/ 26 
Kasım 1707

1069 ,s, 27

5 Hacı Receb Mescidi 1 Şaban 1109/ Şubat 1698 1140, s. 24
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6 Hacı Mesud Mescidi 1
Gurrei Safer 1134/ 21 Kasım 
1721 

1069 ,s, 33

7 Hacı Musa Camii 2 Zilkade 1140/ Haziran 1728 1144,s.96

8 Hacı Ali Mescidi 2
Rebiulevvel 1140/ 26 Kasım 
1707

1144,s.96

9 Çelebi Mehmed (Bey,Peyk) Mescidi 4 Muharrem 1104 / Eylül 1692 1098,s. 18

10
Ulaştepe Mahallesi Avarızı Ve 
Çeşmeleri Vakfı

1 1113/ 1701 1098,s. 17

11 Mehmet Efendi Muallimhanesi 1 Şaban 1177/Şubat 1764 1057, s.103

12 Ahmet Efendi Muallimhanesi 1
17 Cemaziyelula 1188 / 28 
Mayıs 1774

1065,s.72

ULU DERE MAH.

1 Hızır Osman Mescidi 2 1103/ 1691 1098,s.15

2 Hacı hasan camii 5 Receb 1172/ Şubat 1759 1062, s.15

3 Hacı Ahmed camii 1
11 Cemaziyelahir 1222/16 
Ağustos 1807 

532, s. 49

4 Bayezit camii 1 1111/ 1699 1098, s.16

5 Meryem Hatun mescidi 1
Muharrem 1113 / Haziran 
1701 

1098, s.16.

MAHALLESİ BİLİNMİYEN

1 Gül Baba mescidi 2

2 Karışçı Mescidi 1

203 16 39
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Mısrî Dergahı Son Postnişîni 
Şemseddîn Ulusoy’un 
Bursa Şehir Tarihi’ne Katkısı

Betül Tarakçı
Doktora Öğrencisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı

Bursa’da doğan (d.1867) Mehmed Şemseddîn Ulusoy, Niyazî-i Mısrî Hazretleri’nin halifele-
rinden Mehmed Sahfî Efendi’nin soyundan İsmail Nazif Efendi’nin oğludur. Babasının va-
zifesi dolayısıyla öğrenimini Aydın, İzmir ve Bursa’da sürdürür. Babasının yanı sıra Bursa’da 
tarikat faaliyetlerini sürdüren Vahyî ve Lütfullah Efendiler’den çeşitli dersler ve tarikat usûlü 
talim eder. 1890 yılında İstanbul’da Meclis-i Meşayıh tarafından yapılan imtihanla Dergahın 
kendisine tevcih edilmesi üzerine o zamanlar Ulu Cami’nin karşısında bulunan Mısrî Derga-
hında şeyhlik vazifesini icra etmeye başlar. Pınarbaşı İzzeddin Camii’nde Cuma hatipliğin-
de bulunmakta, bir yandan da İsmail Hakkı Bursevî ve Çarşanba dergahlarının meşihatine 
vekalet etmektedir. 1890-1908 yılları arasında yedi defa pirini ziyaret etmek için Limni’ye 
gider ve uzun süreli bu seyahatlerinde Midilli ve Limni’de tarikatın neşvü nema bulması-
nı sağlar. Dergâhın gelirlerinin az olması nedeniyle bir süre Duyûn-ı Umûmiyye’de katiplik 
yapsa da 1910’da bu görevinden ayrılarak kendisini Bursa tarih ve kültürüne dair yaptığı 
çalışmalara adar. Daha sonra sırasıyla (1911) Türk Tarih Encümeni Bursa şubesinin idarecili-
ğine, (1914) Meclis-i Meşayıh, Donanma Cemiyeti ve Cihat Komisyonu üyeliğine seçilir. 1927 
yılında Bursa kütüphaneleri teftiş ve tetkik memurluğuna tayin edilmiş, en son 1932 yılın-
da Bursa Halkevi’nin Tarih, Dil ve Edebiyat şubesi şefl iğine getirilmiştir. Ömrünün son yirmi 
senesini velûd bir şekilde eser yazmakla geçiren Şemseddin Efendi bu sırada dört evlilik 
yapmış, evlat acısı yaşamış, ağır hastalıklar geçirmiştir. 8 Ekim 1936 günü İstanbul’da vefat 
eden Şemseddin Efendi, vasiyeti gereği Merkez Efendi’de Niyazî Mısrî Hazretleri’nin kardeşi 
Şeyh Ahmed Efendi’nin yanına defnedilmiştir. 

Şemseddîn Efendi Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele’ye tanıklık etmiş bir şah-
siyettir. Cumhuriyet’in ilanını sevinçle karşılasa da dergahlar sırlandıktan sonra duyduğu 
üzüntüyü ifade eden yazılar, şiirler kaleme almış bunun yanı sıra zengin bir kütüphane ve 
arşiv oluşturmaktan da geri durmamıştır1. Yukarıda geçtiği üzere Bursa tarih ve kültürüy-
le alakalı manzum-mensur altmış kadar eser kaleme almıştır. Bu eserleri hali hazırda Bursa 
Kent Müzesi direktörü Ahmet Erdönmez Bey’in şahsî insiyatifindedir. Bu eserlerin bir kısmını 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Mustafa Kara Bey 
son yıllarda latinize etmiştir. Bunlardan en önemli olanı Bursa dergahlarını ve buralardaki 
meşayıh silsilesini anlatan Yadigar-ı Şemsi adlı eserdir. Bu dergahların bugün yarıdan çoğu 
mevcut değilse de bu alanda çalışan insanlar için eşsiz bir kaynaktır. Mısrî dergahının ve 
Şemseddin Efendi’nin bazı özel evrakı da Bursa’da Kadırî-Eşrefî dergahı olarak orijinal yapı-
sını halen koruyan Numaniye Dergahı son halefi Safiyüddîn Erhan Bey’in arşivinde bulun-
maktadır. 

1 Mustafa Tatçı, M. Cemal Öztürk, ‘Ulusoy, M. Şemsettin’, DİA, İstanbul, 2012, c. 42, s.135-136.
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Aşağıda Şemseddin Efendi’nin hicrî telif sırasına göre eserlerinin dökümü ve kısaca içeriği 
verilmiştir. 

1. İZBAR veladet, vefayat, bazı vaka 1283’den beri

2. MURGZAR ilahi, kaside, gazel, 1299

3. EŞAR kendi manzumeleri, 1300’den beri 

4. MUSİKAR bazı hoca ve ediyeye müteallık, 1300’den beri 

5. ŞAHVAR eşar, ilahiyyat ve kendi manzumeleri 1304’den beri 

6. İZHAR reddiye, 1313

7. İNKİSAR erbab-ı telifin garazkar yazdıkları eserlere dairdir. 1326

8. ESRAR Hz. Mısri’ye dair fütüvvetname, 1328

9. GÜLZAR, Hz. Mısri tercüme-i hali1329

10. YADİGAR tekaya, 1329

11. BAHAR ulema, şuara, esnaf 1332

12. MİYAR hurafat ve tashihler, 1332

13. ÇEŞMESAR mucibi ibret haller, 1332

14. İFTİHAR hanedanı rasulullah, 1334

15. BERGÜZAR çeşitli makale 1334

16. GUŞVAR kızlara, kadınlara cevahir nasihatler, 1335

17. BEHREDAR varidat-ı kalbiyye, 1337

18. KARAR kabristanlarda medfun bulunan meşahir, 1341

19. EFKAR Hz. Ali’ye medhiyye, 1343

20. ESMAR Hz. Ali’ye medhiyye, 1343

21. MESAR Mevlid, 1344

22. MÜŞGBAR Mevlid, 1344

23. ASAR Ruhun tasarrufu, 1344

24. ENVAR Emevi meşrebe reddiye, 1344

25. CUYBAR efendimize itiraza karşı, 1344

26. IZMAR şeri, fenni müşkülat 1344

27. İHTİYAR şuaranın tahmisi, 1344

28. BAZAR birçok kıta ve beyit, 1344

29. EZHAR bütün şuara, 1344

30. İĞBİRAR bazı nobranların sözlerini red, 1344

31. İ’TİMAR Cami-i Kebir hakkında, 1344
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32. İ’TİKAR Makbul ve g. makbul bir takım ihtilafat, mucib-i taaccüb akvali cami 1344

33. İ’TİZAR ilm bahr vücud asdaf onun dürdanesiyem ben’nutk-ı aliyyelerinin şerhi 1345

34. NİGAR Miraciye, 1345

35. NİSAR Hz. Fatıma, 1345

36. BAHTİYAR Mevlid, 1345

37. ZÜLFİKAR Emeviye ve Havaric’in reddi, 1345

38. İHTAR eski devri yeni devre mukayese 1345

39. GAMKÜSAR, Cami-i Kebir hakkında manzume 1345

40. BİDAR terakki ve teâliye bais olabilecek kendi fikrimce yazdığım bir hatıradır 1345

41. ZÜLFİKAR gazetecilerin sözlerini reddiye, hürriyet ve vatanperverlik hakkında 1346

42. GÜFTAR Efendimiz, âli ve ashabı hakkında medhiye, 1346

43. IZTIRAR içtimaiyattaki yolsuzluklar, 1347

44. DİLDAR Limni seyahatleri, tahriri 1347

45. IKTIYAR adedlere dair bir eser, 1347

46. MEDAR cami ve mescidler, 1348

47. DEVVAR medreseler, 1348

48. İ’TİKAR Hıristiyanlığa reddiye, 1348

49. ÜSTÜVAR ahiretin varlığı, 1348

50. HAKSAR türbe ve merkadler 1349

51. İNTİZAR türbeler, ağaçlar, kurnalar 1349

52. İ’TİSAR kapı üzerindeki numaralardan çıkan mana 1349

53. MİSBAR bazı zevat için vefeyat 1349

54. HOŞGÜVAR tevafuk-i a’dad 1349

55. GAMHAR tuhaf vakalar, kıssalar 1350 

56. RUZEDAR teravih kılınan camiler, 1350

57. İCTİSAR birinin ittibaına mecbur olduğuna dair 1350

58. SAZKAR fıkralar, 1350

59. DİYAR Bursa tarihi, 1351

60. İĞTİRAR ileride din-i umumi olacağına dair 1352
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Eserlerinden yirmiye yakını basılmış veya basıma hazırlanmaktadır. Bunların içinden on yedi 
tanesi de manzumdur.

Yadigâr-ı Şemsî Bursa Dergahları, haz. Mustafa Kara, K. Atlansoy, Uludağ Yayınları, Bursa, 
1997.

Mevlid, haz. Mustafa Kara, Sır yayınları, Bursa, 2008.

Mesar-ı Şemsî, Nigâr-ı Şemsî, Müşkbar-ı Şemsî, Nisar-ı Şemsî, Bahtiyar-ı Şemsî, 

1 Recep 1310/1893 tarihine tesadüf eden Regaib kandilinde Şemseddîn Efendi’nin haya-
tında yeni bir sayfa açılmış, zira Bursa şehir kültürüne dair yazmayı planladığı eserlerin ha-
zırlıklarını yapmaya başlamıştır. Kendisinin deyimiyle ‘hayli müddettir muhtasar mukayyed 
bir mevlid i şerif yazmak’ gönlünden geçen Şemseddîn Efendi’nin sırasıyla Mesarr-ı Şemsî’si 
(ki veladet-i Muhammedî meserret-i âmmeye mûcib olduğundan ismini böyle koymuştur) 
Hz. Ali mevlidi Müşkbâr-ı Şemsî, Hz. Fatıma mevlidi (Nisâr-ı Şemsî), Hz. Hasan ve Hüseyin 
mevlidi (Bahtiyâr-ı Şemsî)’sini içeren kitap Mısır’da 1924’te Matbaatu’l-İtimâd’da basılmıştır.

Dildâr-ı Şemsî Niyazî-i Mısrî’nin İzinde Bir Ömür Seyahat, haz. Mustafa Kara, Yusuf Ka-
bakçı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2010. 

‘Gamküsâr-ı Şemsî veya Ulu Cami’, Bursa’da Dinî Kültür, Mustafa Kara, Emin Yayınları, 2011, 
s. 129.

Gülzâr-ı Mısrî, Devvâr-ı Şemsî, Medâr-ı Şemsî yayın aşamasındadır. 2017 yılı doğumunun 
150. yılı olması hasebiyle Prof. Dr. Mustafa Kara Ekim ayında bu eserleri basıma hazırlamıştır. 

Eşâr-ı Şemsî, doktora tezi olarak çalışılmaktadır. Divan’da na’t-ı şerif, medhiye-i eimme-i isnâ 
aşer, medhiye-i seyyideti’n-nisâ, medhiye-i şâh-ı velayet gibi şiirlerin yanında Niyazî Mısrî 
başta olmak üzere pek çok sufinin manzumesi tahmis edilmiştir. Terkib-i bend, terci-i bend, 
istimdâd, Mi’raciye, Nevruziye, Etvâr-ı seb’a gibi şiirlerin yanında doğum, ölüm ve değişik 
olaylara düşülen manzum tarihler de bulunur. Yanı sıra tasavvufî terimleri ayet ve hadislerle 
açıklayan nesayıh ve mine’t-tasavvuf başlığı taşıyan şiirler de vardır2.

Mi’yar-ı Şemsî: Müellifin okuduğu Sicill-i Osmanî, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, Meşâhir-i İslâm, 
Lugat-ı Tarihiyye, Hammer Tarihi, Mir›ât-ı Bursa, Bursa Kılavuzu, Bursa Rehberi, Osmanlı Mü-
ellifl eri vs. gibi tarih kitaplarındaki yanlışlıkları tashih ettiği bir eserdir. Eserin bazı bölümleri 
Bursa›da çıkan «Yeni Fikir, 475-556.» gazetesinde 3 Mart 1932 tarihinden itibaren «Bursa Ta-
rihinde Yanlışlar» adıyla 72 sayı yayınlanmıştır. 

İztırâr-ı şemsî: Toplumsal hayatımızla ilgili mes’eleleri ele alan bir eserdir. Müellif bu eserini 
“Ağababa” müstearıyla Yeni Fikir dergisinde neşretmiştir.

Şemseddin Efendi’nin döneminin ekabiriyle de münasebetleri olmuştur. Tasavvuf tarihini 
aydınlatan şahsiyetlerden biri olan Hüseyin Vassaf (v.1929) 1926 senesinde Bursa’daki 
dostu Şemseddin Efendi’yi ziyaret edişini bir şiirle taçlandırmış,3 kendisini son günlerinde 
İstanbul Gureba Hastanesi’nde ziyaret eden Mahmud Kemal İnal de ondan ‘biz birbirimizin 
hâl-i hazînini pek iyi biliriz’ şeklinde bahsetmiştir. Her ikisinin de eserlerini kendi isimlerine 

2 M. Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, Bir Şeyh Efendi’nin Meşrutiyet ve Cumhuriyet’e Bakışı, Dergah Yayınları, İstan-
bul, 2010, s. 295. 

3 Mustafa Kara, Şemseddîn Ulusoy Saklı Tarihin Muhafızı, Osman Gazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2016, s. 12-14.
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muzaf kılmak konusunda müşterek bir hususiyetleri vardır4. Aşağıda sözü edilecek 
olan, Şemseddin Efendi’nin ömrünün son zamanlarında ortaya koyduğu onlarca eserin 
yayınlanarak kaybolmaktan kurtarılması gerektiği konusunda İnal, Bursalıları uyarmaktadır. 
İbnülemin’in ziyaretinde kendisine eşlik edip hasta yatağında Ulusoy’un fotoğrafını çeken 
kişi 16. Asırda Bursa Tarihi adlı eserin yazarı Hikmet Turhan Dağlıoğlu’dur. ‘Anmak vazifemdir’ 
dediği Şemseddîn Efendi hakkında vefatından bir sene sonra (Temmuz, 1937, s.53) Ülkü 
Halkevleri Dergisi’nde bir yazı kaleme alır. Vefeyât türünde eserler veren İsmail Beliğ Efendi, 
Baldırzâde Mehmed Selîsi ve Gazzîzâde Abdüllatif Efendi’lerden ‘daha üstün sayabiliriz’ 
diyerek önemli gördüğü eserlerinin listesini vermiştir5. 

Önceki yıllarda Arkadaş dergisinde kendisine ‘çatan’ bir yazı yazan ve Şemseddîn Efendi’yi 
‘nihayet babasından kalma bir miras’ın muhafazı olarak gören Rıza Rûşen Yücer, tanışmaları-
nın ‘bir kavga’ ile başladığını söylemektedir. Tekkelerin sırlandığı sene buralardaki kitapların 
Maarif Vekaleti’ne gönderilmesi kararı çıkmıştır. Ulusoy kitapların kendi şahsî malı olduğunu 
söyleyerek kabul etmemiş, aralarındaki tartışma sonradan ahbaplığa dönüşmüştür. Yücer 
Şeyh Efendi’nin o zamana kadarki münzevî çalışmalarının Halkevi’nin çalışmaları sayesinde 
daha sistemli hale geldiğini îma eder. Her şeyi ince eleyip sık dokuyan Ulusoy’un ‘ayaklarıma 
daha çok itimadım var’ diyerek metre yerine adımlarını kullanmasına şaşırmaktadır. Şem-
seddin Efendi tarih kitaplarındaki hatalara kızıp Mi’yâr-ı Şemsî isimli eserini kaleme almış, 
öncesinde Yeni Fikir dergisinin bir kısmında bu eserin bazı bölümlerini neşretmiştir. Yücer’in 
gözünde o ‘canlı Bursa tarihi’dir. İbnülemin gibi Yücer de Ulusoy’un kitaplarının basılmasının 
ruhunu şâd etmek için sadece kuru bir hayır işi olmayıp Bursa için bir kültür borcu olduğunu 
söyler. Ulusoy’un basılması için bizzat Maarif Vekaleti’ne verdiği Bursa tarihini hâvî dokuz 
yüz sayfalık kitabı Diyâr-ı Şemsî yazara göre ilmî kriterlere uygun olmadığı için geri gönde-
rilmiştir. Yücer Şeyh Efendinin diğer eserlerinden de bahseder. Daima para sıkıntısı çektiği 
bilinen Ulusoy’a -garip bir tecelli olarak- ancak vefatından sonra Evkaf sicillerinin tetkiki gö-
revi verilecektir 6. 

Şemseddîn Efendi Bursa ile alakalı eserler vermekte iken bir yandan da yapılan çalışmala-
ra destek olmaktadır. Kamil Kepecioğlu hazırladığı Bursa Kütüğü adlı kent ansiklopedisin-
de kendisine en büyük katkıyı verenlerden biri olduğunu söyler7. Tekke ve şeyh efendilerin 
horlandığı bir dönemde Türk Akademiyası için oldukça velûd bir yazar olan Ziyaeddîn Fahri 
Fındıkoğlu da Ulusoy hakkında bir yazı8 yazmıştır. İlginç olan nokta kendisinin o dönemlerin 
ruhunu yansıtarak şeyh yerine şef kelimesini kullanmasıdır. Şemseddin Efendi’nin vefatın-
dan beş sene sonra oğlu Fehameddin Ulusoy’u Bursa’da ziyaret eden Fındıkoğlu, ‘Bursa’nın 
Yetiştirdiği Yeni Simalar’ başlıklı risalesinde Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Bursa Halkevi’nin beraberce Mısrî’nin eserlerini yayınlaması 
gerektiği üzerine düşüncelerini ortaya koyar. 1925’ten sonra pasif ve küskün kalmayan şeyh 
efendinin ‘adeta tarikat tasavvufunu cemiyet tasavvufuna dönüştürdüğünü, devrimlerle 
cedelleşmeden yapması gerekeni yaptığını’ söylemiştir. Böylece o Türkiye’nin ‘ictimâî yürü-
yüşüne intibak eden tabiî bir münevver tipi’ çizmektedir. O ‘faal ve müessir kabiliyetlerini 

4 a.g.e., s. 22-23.

5 a.g.e., s. 27-33.

6 a.g.e., s. 35-39.

7 a.g.e., s. 63. Türkiye’de tek nüsha olan Lütfi Paşa Tarihi’nin şeyh efendinin kütüphanesinde olduğunu söyler. a.g.e., s. 42.

8 Saklı Tarih içinde, Fındıkoğlu, ‘Bursa Müverrihlerinden Mehmed Şemseddîn’in Hayatı ve Eseri’, Bursa Halkevi Neşriyatı, 
İstanbul, 1941.
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yeni Türkiye’nin inkılapçı Bursa’sı uğrunda sarf etmesini bilmiş, eski Bursa’yı yeni Bursa’ya 
bağlayan bağları muhafaza etmek sırrını sezebilmiştir’. Fındıkoğlu’na göre Şeyh Efendi, 
Bursa’da bir ‘Osmanlı münevverinin 1923’den sonraki Türkiye’ye layık bir münevver olabi-
leceğine misal arz eder.’ Yazar devrin değişmesi karşısında seciye ve şahsını muhafaza eden 
ve ‘cemiyette de Allah’ın tecellîlerini görerek bu ictimaî yürüyüşü Sünnetullah’ın icaplarına 
tâbî addeyleyen’ Mehmed Şemseddîn’i ölümünün beşinci yılında bu şekilde anacaktır. Fın-
dıkoğlu risalesinin ilerleyen bölümlerinde önemli gördüğü on iki eserinden, özellikle Miyâr-ı 
Şemsî’den bahseder. Bursa Tarihinde Yanlışlar başlığıyla Yeni Fikir dergisinde tefrika edilen 
makalelerde Şemseddîn Mısrî’nin, ‘tashih ameliyesinde oldukça pozitif bir tarih görüşüne 
istinad ettiğini’ söyler. Yetmiş iki küçük makaleden seçtiği küçük numuneler müellifin tarihî 
tenkide ne derece riayetkar olduğunu göstermektedir9. 

Bu yazılanlara rağmen şeyh efendi için inkılapların devam ettiği yıllara intıbak etmek çok da 
kolay olmamıştır. Davetli olduğu bir toplantıya katıldığı için vali vekili Nazif Bey, müftü vekili 
İzzet Efendi, gazeteci Mümtaz Şükrü, dava vekili Ferit, Hahambaşı Hayim gibi Bursa’nın önde 
gelen kişileri ile birlikte tutuklanmış, otuz altı gün sonra 6 Recep 1341/22 Şubat 1923 bir 
Regaib günü beraat etmiştir.10 Yine 14 Nisan 1928 yılında halasının oğlu ve Karakâdî imamı 
ile birlikte tarikat faaliyetleri gerekçesiyle tutuklanmış, kitapları ve evrakı tahrip edilmiş bir 
hafta sonra serbest bırakılmıştır11. Böylece İstiklal Mahkemelerinden iki kez suçsuzluğu an-
laşılıp beraat etmiştir. Şemseddin Mısrî bir sene sonra 1929 Cumhuriyet Bayramı’nda Berâ-yı 
Cumhuriyet adlı bir şiir kaleme almıştır. 

‘Gazi Hazretlerinin hükümet işini ele aldıkları 1338/1920 yılına, ‘Gazi Mustafa Kemal’ terkibini 
tarih düşürmüş ve Cumhuriyet’in ilanında da yine tarih olarak uzun bir manzume vücuda 
getirmiştir. 

Iyd-i ekber eyliyor ihvânı Cumhuriyet’in 
Çün müsadiftir bugün ilanı Cumhuriyet’in
Türke dirlerdi Frenkler mevte mahkûm hastadır 
İtdi ihya hasteyi Lokman Cumhuriyet’in 
Eyleriz tahdîs-i nimet berkarar olsun müdâm 
‘Mustafa Gazi Kemal’dir canı Cumhuriyet’in 
Bahtiyarım Şemsi-i Mısrî ki, idrak eyledim 
Müstefiz itdi beni irfanı Cumhuriyet’in 
Can u dilden kaldırup iki elim itdim dua

Payidâr olsun edep erkanı Cumhuriyet’in. 10 Rebiülevvel 1842(30 Ekim 1923)12

O dönemlerde olağanüstülük olarak görülebilecek şekilde Uludağ dergisinde Mısrî’nin şeyh 
kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafı yer alır. Bunun Hasan Âli Yücel’in bakanlığı dönemindeki nisbî 
esneklikten kaynaklandığı düşünülebilir. O dönemde şeyh efendilerin yaşadığı statü kaybını 
‘sosyal sermaye kaybı’ olarak değerlendiren Can Ulusoy, büyük dedesi Şemseddîn Ulusoy’un 

9 a.g.e., s. 44-56.

10 a.g.e., s. 65. 

11 Dildâr-ı Şemsi’de daha geniş anlatılmıştır. Bir misafirinden dolayı biraderi Haydar Beyi, damadını, kendisini, halazade-
yi, Karakâdi İmamı’nı derdest ettiklerini söyler. Daha sonraki satırlarda kendisi nasıl olur da hem devri esbakta hem 
Cumhuriyet devrinde itham edildiğini anlayamadığını söyler. S. ? Yazıp ‘riyakarlığa hamlolmamak üzere neşretmediği’ 
Kudumiyesi evrak arasında bulununca beraat edilmiştir. 18 Nisan 1928’de polis nezaretinde ise ‘teselli-âmiz’ başlıklı bir 
şiir yazmıştır. Saklı Muhafız, s. 106.

12 Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 370. Daha uzun versiyonu için bakınız Saklı Tarih, s. 108-9.
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kültürel dünyasını paylaştığı kişileri sayar: Halil Ethem, Nüzhet Sabit, Mehmet Ali Aynî Bey, 
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Süheyl Ünver, Ahmet Hamdi Akseki, Hüseyin Vassaf. Bur-
sa-İstanbul arasındaki bu sosyal ilişkiler vefatından sonra oğlu Fehameddin Efendi ve Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından devam ettirilmiştir. Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin 
yeniden yayınlanması sırasında Fehameddin ve Kazım Baykal Beyler İbnülemin ve Ahmet 
Hamdi Akseki ile yazışmışlardır13. Kazım Baykal ayrıca Uludağ dergisinde Mısrî’nin eserlerini 
tanıtacaktır. 

Can Ulusoy’a göre ‘siyasal merkezin kıyısında’ olan Kemalizm 1946 sonrası ‘merkezin çe-
kirdeğine’ doğru taşınmıştır. Sağ Kemalist aydınların Halkevi’ndeki faaliyetlerinin artışında 
CHP genel sekreteri Memduh Şevket Esendal’ın payı vardır. Kendisi Reşat Şemsettin Sirer ve 
Tahsin Banguoğlu ile beraber Halkevleri ve milli eğitime siyasal ve kültürel müdahalelerde 
bulunmuştur. CHP’nin 1947’deki büyük Kurultay’ında Halkevleri ile ilgili kararda artık bu ku-
rumların hiçbir siyasi partiye bağlanmadan bağımsız olması gerektiği belirtilmiş, ‘böylece 
CHP’nin hegemonik bir aracı olması özelliğine son verilmiştir’. Bu süreçte Bursa’da da gerile-
yen Halkevlerinin yerini Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu doldurmuştur. Uludağ dergisin-
deki izleri 46-48 yıllarında çıkan dergiler diğerleriyle karşılaştırıldığında hissedilir olmuştur14. 
Adı geçen kurum ile Şemseddîn Efendi’nin sosyal ağlarının buluşmasına Süheyl Ünver iyi bir 
örnektir. Can Ulusoy15 da büyük dedesinin 1946 sonrasında Osmanlı-İslam kültürü ile Cum-
huriyet bağını yeniden oluşturmaya çalışacak olan Bursalı aydınlar için bir köprü vazifesi 
gördüğünü söyler16.

Son dönemde yaşamış Osmanlı aydınlarının eserleri, Cumhuriyet’e geçerken yaşanan sancılı 
süreci anlamlandırmada bize ipuçları sunmaktadır ki bunlardan biri de yukarıda örneklen-
dirildiği gibi Şemseddîn Mısrî’dir. Tekkelerin sırlandığı tarih olan 1925 öncesi ve sonrasında 
sessiz veya arafta kalmak yerine değerlendirmelerini yazılarıyla ortaya koymuştur. Cami-
lerden ciharyârın kaldırılmasının hesabını da sormakta, ‘Kâbe-i Hürriyet’ ve ‘peygamber-i 
hürriyet’ tabirini kullananların akvâm-ı islamiyyeyi birbirine düşman ederek mahvoldukla-
rından bahsetmektedir. Sultanın gelişi için kaleme aldığı şiirin baş tarafı17 Cumhuriyetin ilk 
yıllarında henüz tekke ve zaviyelerle alakalı menfi görüşler yok iken kendisi de şiirlerinde 
insanları evliyaullaha hizmete davet etmektedir. Hatta İstanbul’da kurulan Meclis-i meşayı-
hın uzantısı olan Encümen-i Meşayıh’ın eksik tarafl arını sayarak iyileştirilmesi için teklif ge-
tirmekte, 1924’de medreselerinden edilen müderrislerin tekkelere şeyh olarak atanmasını 
eleştirmektedir18. Tekâyâ başlıklı yazısında hikmetin nazarî ve amelî olarak ayırır ve tarikatlar 
için esas olan ikincisi olduğundan esas olan ahlak sahibi olmaktır. Medreseler kapatıldıktan 
sonra müderrislerin bir kısmı alakadar olmadığı hatta aleyhtar oldukları halde ‘tebdîlü’ş şekl 
li ecli’l-ekl’ kabilinden ‘cihat nizamnamesi’nden istifade ederek ‘berâ-yı hatr’ edindikleri ica-
zetlerle tekkeleri uhdelerine alarak halkı iğfal etmektedirler. Bunlar tarikatın usul ve füru’nu 
bilmek şöyle dursun vakıf şartı olarak fakirler bile doyurulamamaktadır. Halbuki önemli olan 
Arapça alet dersleri okumak değil usul-i tarikatını Türkçe bellemiş dervişana dini zaruretleri 
Türkçe öğretecektir. Bu yüzden ‘cihat komisyonuna’ tekkeye tevcih olunacak zatı diğer me-

13 Saklı Tarih, a.g.e., s. 67-8. 

14 a.g.e., s. 68-70. 

15 Taşrada Kent ve Aydın: Bursa Örneği (1850-1930), Basılmamış doktora tezi, Can Ulusoy, Galatasaray Ünv. 

16 Saklı Tarih, a.g.e., s. 68. 

17 M. Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, s. 298. 

18 a.g.e., s. 300
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şayıhın hüsn-i ahlak sahibi olduğuna dair tasdik etmesi, 2 Teşrinisani 134019. Bu yazıdan on 
ay sonra tekkeler kapandığında ‘bunun böyle olacağını çok seneler önce acizane ihvanımı-
za söylemiş’ bu riyakârlıktan uzak durulmasını bildirdiğini söylemiştir. Artık yapacak bir şey 
olmadığını îma edercesine ‘nazarım vechile zuhura geldi’ demiştir. 4 Zilkade 1344/10 Mayıs 
1926. Ayrıca kendisi din ya da hilafet elden gidiyor diyenleri inandırıcı bulmamakta ‘ne dine 
ne millete ne vatana maddi-manevî faidesi kalmayan bir müessese ilga edildi diye itiraza 
mahal var mıdır?” diye sormaktadır. 13 Teşrinisani 1926. ‘Türk hilafeti bitmiştir. Müslümanlığa 
gelince zaten Müslümanların ehli sünnet mezhebinde olanlara göre hükümet, hükümet-i 
cumhuriyettir’ diyecektir, 9 Cemaziyelevvel 192620. 

‘Nevbeyi alayın başında üstadane bir kudretle idare den Mısrî şeyhi M. Şemseddîn Efendi, o 
heyecanlı günlerin ilhamıyla kaleme aldığı ‘Halâs-ı Bursa’ isimli Kudumiyye’sinde hem vak’a-
ya tarih düşmüş, hem de bunu ordunun önünde bizzat inşâd ederek halkın coşkunluğunu 
ve bahtiyarlığını arttırmıştır. Şeyhin gözler gönüller dolduran bu manzumesi bir ay sonra 
Bursa’yı ilk defa teşrif eden ‘Gazi Hazretleri’nin huzurunda bizzat okunmuş ve şairine Gazi 
tarafından takdir ve iltifat edilmiştir.’21 

Dini tasavvufi hayat iyice şekilciliğe kaydığından şikayetçi olmakta kimi zaman da teessüra-
tını gizleyememektedir. Kültür devrimlerini yaşamış aydınların tedirginliği yazdıklarına da 
alenen yansımaktadır. Her celalin bir cemali olacağını umarak feleğin mahkûm-ı hükm-i ih-
tiyar ettiğini söylemektedir, 10 Safer 192622.

Kendisi ve eserlerine dair bir genel bakışın akabinde bu tebliğ bütün eserlerinin bir özeti 
olarak düşünebileceğimiz Ayine-i Diyar-ı Şemsî üzerine odaklanmaktadır. ‘Hubbu’l vatan mi-
nel iman hükmünce cennete benzer şu memleketimin bir tarihi olmaması beni pek me’yus 
ederdi’ deyip mufassal bir tarih yazmaya niyetlenmiştir Şemseddin Efendi. Faydalandığı 
kaynakları sıralamakta ve eserinin başında yazdığı önsözde onlardan farklı yönlerini sırala-
maktadır. Sonuna eklediği hüsnü hatlar ve fotoğrafl arla eser 900 sayfayı geçmektedir. Bazı 
sayfalar sonra yazılmak üzere boş bırakılmıştır. Diğer eserlerinden farklı olan başlıklar ilk altı 
padişahın devirlerinden bahsettiği ilk seksen sayfası ve Bursa’da günlük hayatın çeşitli ev-
relerini anlattığı son iki yüz elli sayfadır ki bunların en ilginç tarafı Bursa ve İstanbul’da şahit 
olduğu hurafeleri anlattığı kısımdır. 

Fikir vermesi açısından kaç sayfa tuttuğuyla beraber eserin fihristine bakmak isabetli ola-
caktır:

19 a.g.e. s.301. 

20 a.g.e., s.304. 

21 M. Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Sır Yayıncılık, Bursa, 2008, s. 277. Cemaleddin Server Revnakoğlu, 
‘Nevbe vurmak ne idi, nasıl yapılırdı?’, Tarih Konuşuyor, c. VIII, s. 49, s.3553 vd, İstanbul, 1968. 

22 M. Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, s.308.
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671 Hamamlar ve Kaplıcalar 
678 Mesireler
682 Meşhur Hanlar 
687 Meşhur Oteller 
689 Pazar Mahalleleri ve Meydanlar 
691 Devair-i Resmiyye-i Bankalar 
695 Eczahaneler 
695 Kilise ve Havra 
696 Sanayi’ Mahsulat 
698 Sanatkarlar ….
704 Fırınlar ve âsâr-ı atîka 
704 Maden suları 
705 Bursa’nın Geçirdiği Felaketler 
710 Adât ve İtibârât 
710 Esnaf Cemiyetleri 
711 Usta ve Kalfa Çıkmak 
718 Ulemanın İcazet Cemiyeti 
720 Hıfz-ı Kur’an ve Kıraat ve Hattat Cemiyeti
721 Çocukların Mektebe Başlaması 
722 Hatim Cemiyeti 
722 Sünnet Cemiyeti 
723 Kilise Adetleri 
732 Köy Düğünleri 
733 Nikah Merasimi 
734 Meşayıh Alayları
735 Dağlı Sufiler 
738 Eşrefilerin Muayedesi 
740 Hacı Teşyi’leri ve İstikbali 
742 Muavenet-i İctimaiyye 
744 Gece Semtleri Gezenler 
745 Ramazan Geceleri Mahyalar vs. 
748 Köprüler 
751 I’tiyadattan Bir Kısım İtikadât 
811 Meydan Şairleri 
812 Karagöz Kukla
813 Pehlivanlar Kalkan 
814 Şadırvanlar 
821 Çeşme Kitabeleri 
824 Bursa’ya gelen valiler 
840 Matbalar Gazeteler 
842 Kıyafetler Elbiseler 
850 Bursa ve Civarında … Eden Mahallat u Kura 
856 Bursa’ya Dair Yazılmış Asâr 
862 Bursa’nın Mesaha-i Sathiyyesi
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Şemseddin Efendi bu eserinin mukaddimesinde, daha önceki teracim-i ahval geleneğinden 
farklı bir nitelikte olduğunu belirterek yeni ‘bir çığır açtığını’ ifade etmiş, Bursa’nın ticarî, ziraî, 
mimarî teşkilatlarını sıralamış, millî ve mahallî adetlerini ayrıntılarıyla ele almıştır. Kaleme 
aldığı eserlerin ‘istediği gibi bir Bursa tarihi’ olması için gayret göstermiş, Tarih Encümeni 
ve Halkevi azalığında bulunduğu yıllarda şer’iyye sicillerini incelemiş, Mi’yâr-ı Şemsî’de ise 
Bursa tarihine dair yazılan yanlış bilgileri tashih etmiştir. Vakfiyeler, sicil kayıtları ve görsel 
malzemelerle zenginleştirdiği eserlerinin bir hülasası konumunda olan ve henüz yazma ha-
linde bulunan Âyine-i Diyâr-ı Şemsî’de Şemseddin Efendi, içinde yaşadığı zaman ve mekânla 
aidiyet kurmuş ve o yıllarda başka bir örneği bulunmayan bir teşebbüsle canlı ve bütüncül 
bir şehir tarihi kaleme almıştır. Şehrin kendisine etkin bir rol vererek şehirleri var kılan sürek-
lilik unsurunu da göz önünde bulunduran Şeyh Efendi’nin bu çalışmaları, kendi döneminde 
başlayan öngörüden ve estetik kaygıdan yoksun yıkımlara karşı duyduğu endişenin kâğıt 
üzerindeki izdüşümleri olarak da görülebilir. 



316

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Ortaçağ’da Tur Abdîn Bölgesi 
Şehirleri*

Mehmet Kavak
Arş. Gör. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 kavak.mehmet@outlook.com.tr

Tur Abdîn Bölgesi Sınırları

Dünya coğrafyası tanzim edilirken bölgesel taksimlere gidilmiş ve her bir kısmı farklı bir şe-
kilde tesmiye olunmuştur. Konumuz dâhilinde bulunan Tur Abdin, coğrafi olarak el-Cezire 
bölgesinin Diyâr-ı Rebia kısmında kendisine yer bulmuştur. Bu çalışmada, Tur Abdîn şehri-
nin yanı sıra, Diyâr-ı Rebia bölgesinde bulunan Cezire-i İbn Ömer (Cizre), Nasibin (Nusaybin), 
Dara, Mardin, Düneysir (Kızıltepe) ve Hısn-ı Keyfa (Hasankeyf ) gibi önemli şehirler hakkında 
da detaylı mâlûmat verilecektir. 

Tur Abdîn olarak adlandırılan bölge, merkez Midyat (Mardin) ilçesi olmak üzere daha ziyade 
tarihi yapıların yoğun olarak bulunduğu Gercüş-Nusaybin-Cizre üçgeni arasında kalan pla-
toluk alanı kapsamaktadır. Tur Abdîn ile ilgili olarak, Ortaçağ tarih ve coğrafya kaynaklarına 
bakıldığında, çok az mâlûmat ile karşılaşılmaktadır. Tafsilatlı olmamakla beraber bölgenin 
konumu hakkında bilgi veren müellifl erden ikisi Yâkût el-Hamevî ve İbn Havkal’dır. Yâkût 
el-Hamevî’ye göre Tur Abdîn, Cudi silsilesinde, Nusaybin şehrine bakan bir dağ üzerinde 
kurulmuştur. İbn Havkal ise konum olarak Nusaybin ve Dara’nın kuzeyini işaret etmekte-
dir. Bu malumât yukarıda değindiğimiz üçgen tanımlamasıyla da örtüşmektedir.1 Tur Abdîn 
şehrinin batı ve kuzeybatı sınırını Nusaybin’den kaynağın mahrecine kadar Hermes Nehri 
(Mygdonious); buradan Kayapınar (Aynkef )’a ve Gercüş ilçesine kadar olan bölgeyi oluştu-
rur. Şehrin kuzey ve doğu sınırı ise Gercüş ve Dargeçit ilçeleri ile bu iki ilçe arasında bulunan 
tarihi köyler tarafından çevrelenmiştir. Güney ve doğusunda da Nusaybin ve Cizre ilçeleri 
ile tarihi köyleri mevcuttur. Daha geniş bir perspektifl e bakıldığında Tur Abdîn’in batısında 
Mardin ve Düneysir (Kızıltepe), kuzeyinde Raman Dağları ve Hasankeyf, kuzeydoğuda Ha-
sankeyf’ten Cizre şehrine kadar Dicle Nehri akış çizgisini izleyen kanyonik vadi ve sınırlarını 
oluşturan Çelik Köyü (Zivinga Çelik), Dargeçit, Ilısu Köyü (Germav) ve Cizre, güneyinde Nu-
saybin ve güneybatısında Dârâ şehirleri yer almaktadır.2 Kuzey ve doğu sınırını Dicle Nehri 
oluştururken, nehrin kuzey tarafl arı Tur Abdîn sınırları haricindedir. Kuzeybatı sınırını Bat-
man Çayı ve Dicle Nehri’nin birleştiği yer olan Oymataş Köyü (Bedîya) oluşturur. Oymataş 
Köyü’nden, Kızıltepe ve Mardin’e doğru yarım hilal şeklindeki çizilen kavisli bir hat Tur Abdîn 
Bölgesi arazinin batı sınırını oluşturur. 

* Bu çalışma Mehmet Kavak tarafından İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Anabilim Dalında tez olarak  sunulan 
Fetihten Selçuklu Hakimiyetine Kadar Tur Abdîn Bölgesi adlı tezden türetilmiştir.

1 Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-büldan, c.IV, Dâru Sadır, Beyrut t.y,. s.47 ; İbn Havkal, Kitâbu Suretü’l Arz, thk. J.H. Kramers, 
Leyden, Brill, 1939, s.214. 

2 Hanna Aydın, Das mönchtum im Tur-Abdin: das leben der Mönche im Tur-Abdin in der gegenwart, Katholische Univer-
sität, Katholisch-Theologische Fakultät, Eichstätt 1982, s. 12; Neslihan Dalkılıç, ‘’Midyat, Kızıltepe, Savur, Derik, Dargeçit’’, 
Taşın Belleği Mardin, İstanbul 2005, s. 283.
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Kuzeyde Tur Abdîn’in sınırı iyice belirlenmiş olup Dicle Nehri boyunca uzanan kayalıklar, dik 
ve hatta çok defa doğrudan-doğruya Mezopotamya’ya doğru iner. Bu sınır karşı taraftan 
bakıldığında azametli ve gayet biçimli bir duvar gibi görünür. Eskiden beri işlek olan Mar-
din-Nusaybin üzerinden Cizre’ye giden yol, Tur Abdîn’in güney sınırına yakın bir mesafeden 
geçer.3 

Ortaçağ’da Tur Abdîn ve civar şehirleri, tarım ve ticarette önemli bir yer tutar. Su kaynakları 
açısından zengin olması hasebiyle kuru tarımın yanında sulamalı tarım için de elverişli bir 
alandır. Bu kaynaklardan en önemlisi Hermes Nehri olup günümüzde Midyat’a bağlı Beyazsu 
mevkiînden çıkan Çağçağ Deresi4’dir. Hirmas adıyla da bilinen bu kaynak Tur Abdîn şehrinin 
güneyi ve Nusaybin’in kuzeyinde bulunan ve Ortaçağ’da Bâlûsâ (بالوسا) denilen dağın dibin-
den çıkar. Roma ve Bizans devrinde bu nehir Mygdonious- Mygdones ve Saocoras adlarıyla 
bilinmektedir. Hem içme hem de sulama amaçlı kullanılan bu su, geçmişte olduğu gibi gü-
nümüzde de çevresindeki yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamaktadır. Hermes Nehri’ni 
oluşturan kollar (Beyazsu/Bismar ve Karasu/Mahsari) menbağından çıktıktan kısa bir süre 
sonra Zeveran bölgesinde birleşir. Suların çıktığı bu yerlere Bîr-i As veya Ber’as (براْس) adı da 
verilmiştir. Yerin dibinden fışkırmak suretiyle yüzeye çıkan bu sular istikameti boyunca bir-
çok bahçeyi suladıktan sonra Nusaybin’e ulaşır. Menbaından Nâsîbîn’e kadar olan 3 fersahlık 
mesafede yemyeşil alanlar, çeşit çeşit meyve ağaçları ve üzüm bağları bulunmaktadır. Ya’ku-
bî’nin aktarımına göre bu nehrin üzerinde Rumî tarzda yapılmış çok sayıda tarihi köprü bu-
lunmaktadır.5 Hermes Nehri, Karkisya’ya varmadan önce Habur Nehri ile birleşir. Birleşen bu 
iki nehir Suriye topraklarında Karkisya civarında Fırat’a dâhil olur.

Günümüzde çok sayıda ağaç ve çeşit çeşit meyvenin yetiştirildiği bu alanlarda aynı zaman-
da kültür balıkçılığı, ceviz ağacı yetiştiriciliği ve kavak ağacından oluşan kereste ticareti ya-
pılmaktadır. Bunun yanı sıra mesire alanı olarak da istifade edilen bu suyun çevresi bölge 
insanı için bir istirahat merkezidir. 

1. Tur Abdîn Şehri (Midyat)

Tur Abdîn, Kuzey Mezopotamya’da yüksek bir platoluk alanda kurulan ve bugünkü ismi Mid-
yat (Mardin) olan şehrin Ortaçağ’daki adıdır. Şehrin kurulduğu bu yüksek bölge coğrafik açı-
dan Mardin, Hasankeyf, Cizre ve Nusaybin şehirlerinin merkez noktasını oluşturur.6 Tur Ab-
dîn, Süryani Hristiyanların en eski yerleşim yerlerinden biridir. Asur kaynaklarında Hermes 
Nehri’nin başladığı yerin kuzey ve doğusu Mons Masius (Masius Dağı) olarak geçer. Tur adına 
nispetle burada yaşayan insanlara geçmişte olduğu gibi günümüzde de Torî denilmektedir.7 
Öteki kesimlere göre daha alçak ve dağınık bir yapı gösteren bu dağlık alanın merkezi Asur 

3 Maximilian Streck, “Tur Abdin”, İA, c. XII/II, s. 97; Neslihan Dalkılıç, Midyat…, s. 283; Abdulkadir Osman, Arabu Tur Abdin, 
Dımaşk, Darü’l-Mellah, 2009, s. 35.

4 Günümüzde Mardin ilinin Midyat ilçesine bağlı bir köy olan Beyazsu (Serê Avê ve Avê Sîpî) Midyat ve Nusaybin’in orta-
sında yer alır ve iki ilçeye de yaklaışık olarak yarım saatlik mesafededir. 

5 Şabüşti, ed-Diyârat, thk. Korkîs Avvâd., [Matbaatü’l-Maarif, Bağdad] y.y., y.y., 1951, s. 121; Ya’kubî, el-Büldan, çev. M.E.A-
yati, Tehran 1964, s. 142; İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire fî zikri ümerai’ş-Şam ve’l-Cezîre, thk. Yahyâ Zekeriyyâ Abbare, 
Dımaşk, Vizaretü’s-Sekâfe, 1978, c.I/III, s. 124; Ross Burns, Monuments of Syria, London, 1995, s. 228; Guy Le Strange, 
The Lands of the Eastern Caliphate, ed. Fuat Sezgin, Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 
Frankfurt am Main 1993, s.94-95.

6 İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire fî zikri ümerai’ş-Şam ve’l-Cezîre, thk. Yahyâ Zekeriyyâ Abbare, c.I/III, Vizaretü’s-Sekâfe, Dı-
maşk 1978, Giriş kısmı: s.39.

7 Maximilian Sterck, Assurbanipal und dieletzten Assyrische Könige bis zum Untergance Niniveh’s, Leipzig 1916, s. 359; 
Gertrude L. Bell, “The Churches and Monasteries of Tur Abdîn”, Amida, Heidelberg 1910, s.224.
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dönemine kadar uzanan süreçte Matiatu olup Midyat isminin bu isimden türediği yönünde 
rivayetler vardır.8

Midyat’ın ismi ve kuruluşu hakkında bilinen ilk yazılı belgeler MÖ 13. yüzyıla dayanır.9 Asur 
Kralı II. Asurnasirpal (MÖ 883–859)’in MÖ 879 yılında Yukarı Dicle yöresine yaptığı sefere 
ilişkin kayıtlarda rastladığımız Matiatu ve Matiate isimleri aynı krala ait daha sonraki birkaç 
sefer kaydında da geçmektedir.10 Asur tabletlerinde bugünkü Midyat için kullanılan Matiate 
isminin kelime anlamı mağara şehir olup şehrin etrafındaki tarihi mağaralar bu bilgiyi des-
teklemektedir. Buna ek olarak Midyat’ta ilk yerleşim yerinin mağaralar olduğunu gösteren 
Eleht Mevkii11 bu savı güçlendirmektedir. Seleukos Devleti’nin (MÖ 305–64) yöreye egemen-
liğinden beri de Midyat isminin Medeat şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. Midyat isminin 
Farsça-Arapça-Süryanice12 karışımından meydana gelen ve “ayna” manasına gelen kelime-
den türediği yönünde rivayetler vardır.13

Midyat’a Tur Abdîn isminin verilmesi Hristiyanlık’ın bölgede yerleşmesi ile başlamıştır. Ruh-
banların mesken edindiği bu dağlık bölgeye Tur Abdîn isminin verilmesi ile ilgili çeşitli riva-
yetler mevcuttur.14 Bu rivayetlerin ilki, buranın Tur (Dağ) Abdîn (Köleler) yani Köleler Dağı ma-
nasına geldiği yönündedir. Bu görüşe göre bu ismin kökeni Farslı savaş esirlerinin Romalılar 
tarafından doğu sınırının kalesi olan bu dağlık alana yerleştirilmesine dayanmaktadır. Bir 
başka görüşe göre Tur Abdîn isminin ortaya çıkışı, Bizans-Sâsâni mücadelesinin yoğunlaştı-
ğı VI. Yüzyılda Bizans imparatorlarının Sâsâni hâkimiyetindeki topraklara yaptıkları intikam 
saldırıları sonucunda buralardan getirdikleri Mecusî ve putperest esirlerle ilgili bir süreci 
ifade etmektedir. Kfonyo’lu Mor Yuhanun’un yaşam hikâyesindeki rivayete dayandırılan bu 
görüşe göre, buralardan çok sayıda Mecusî ve putperest esir alınarak Izlo Dağı’ndan Arzun’a; 
Fenek Köyü’nden Hasno, Savr ve Mardin’e kadar olan alandaki uygun yere yerleştirildiler. 
Kulluk ve kölelik için getirilen bu kimselere nispetle bu dağ bilindiği kadarıyla Bizans kralı I. 
Justinianus (483–565) zamanından itibaren Abdîn Dağı olarak anıla gelmiştir.15 Diğer önemli 
görüş de Roma zulmünden kaçan Süryani Hristiyanların bu dağlara yerleşmesi sonucu bu-
raya Tur Abdîn denilmiştir ki bu da Tanrı’ya Hizmet Edenlerin Dağı veya Tanrı Hizmetkârları’nın 
Dağı manasında kullanılmıştır.16 

8 Adnan Çevik, “İlkçağlardan Ortaçağın Sonuna Kadar Midyat ve Yöresi (Tur-Abdin)’nin Tarihi Coğrafyası’’, Makalelerle Mar-
din Tarih – Coğrafya, ed. İbrahim Özcoşar, c.I, İstanbul 2007, s. 106.

9 Hans Hollerweger, Lebendiges Kulturerbe Turabdin: Living Cultural Heritage Turabdin: Canlı Kültür Mirası Turabdin, çev. 
Andrew Palmer, Sevil Gülçur, 2. Bsm, Freunde des Tur Abdîn, Linz 1999, s. 24.

10 Adnan Çevik, Midyat…, s. 110.

11 Midyat’a 3 km uzaklıkta ve Acırlı (Derızbîn) yerleşimi karşı tarafında bulanan ziyaret-mesire yeri. Eles olarak da bilinen 
bu alanda çok sayıda mağara ve Roma döneminden kalan kalıntılar vardır. Burada varlığı bilinen mağara şehri hakkında 
ise detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Burası aynı zamanda bölgenin fethi sırasında şehid olan sahabelerden Abdullah 
El-Esved’e ev sahipliği yapmaktadır.

12 Ayna kelimesi Arapça; مرآة (mir’at); Farsça; آینھ(âyine ); Süryanice; ܳ ܺ ܰ  (maḥ’z ta) şeklindedir. Midyat kelimesinin hangi 
kelime ile ilintili olduğu tam olarak tespit edilememekle birlikte fonetik olarak Arapça ve Süryaniceye daha yakın olduğu 
görülmektedir. 

13 Ali Saib, Coğrafya-yı Mufassal Memalik-i Devlet-i Osmaniye, Matbaa-i Ebüzziya, Kostantiniye 1304, 
s. 349; Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993, s. 570; İbrahim İşler-Mehmet Çetin,
Diller ve Dinler Diyarı Midyat, İzmir, t.y., s. 14; Sadi Eyidilli, Midyat Tarihçesi, İzmir, 2008, s. 1; Azer Bortaçina, Kültürün 
Gerçek Tanığı Güneydoğu Anadolu, İstanbul 2003, s. 137.

14 Şabüşti, Diyârât, s. 121; Fazlullah el-Ömeri, Mesalikü’l-Ebsar fî Memaliki’l-Emsar: el-Mesalik ve’l-Asar ve’l-Ekalim, thk. Ab-
dullah b. Yahyâ es-Süreyh, c. I, el-Mecmaü’s-Sekafî, Ebûzabî, 2003/1424, s. 385.

15 Adnan Çevik, Midyat…, s. 118.

16 Hans Hollerweger, Lebendiges Kulturerbe Turabdin…, s. 24.
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Her hâlükârda buraya dışardan geldiği anlaşılan toplulukların buraya yerleşmesinden sonra 
bu dağlık bölgeye Tur Abdîn isminin verildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Süryanice ve Arap-
ça’da okunuşları benzer olan kul, köle ve hizmetkâr anlamlarına gelen ‘ebd ve âbd ( ݂ /
ܪ / طور) kelimleri ile dağ anlamına gelen Tur (عبد ) kelimelerinin birleşmiş ve ikinci isim için 
sonuna çoğul eki almış hali olan Tur Abdîn (طور عبدین / ܼ ݂ ܪ  ܼ ), aynı zamanda Cebel-i Ab-
dîn olarak da bilinmektedir. Yeryüzünde bu şekilde meşhur iki dağ olup diğeri Tûr-i Sinâ’dır. 

Tur Abdîn isminin kullanıldığı bu bölgeye eski çağda Kaşiari, Izala ve Mons Masius adla-
rı verilmiştir. Asur Kralı I. Adadniari (MÖ 1305–1274) ve I. Salmanassar (MÖ 1274–1244)’ın 
Izala Dağı’ndaki şarapların şöhretinden etkilenmiş ve sarayına buralardan şarap taşımıştır. 
Yunan ve Romalı yazarlar Strabon (MÖ 64- MS 24) ve Ammianus Marcellinus (MS 325?-400?) 
Batlamyus (MS 90–168), Masius Dağı’ndan haberdardılar. Ayrıca Part Kralı I. Pharaates (MÖ 
176-171) vahşi kabilenin cesurluğu ile meşhur Mader adlı kişiyi Hazar Denizi tarafl arından 
bu bölgeye yerleştirdiği ve böylece Zerdüştlük’ün burada yayılmaya başladığı yönünde çe-
şitli bilgiler mevcuttur. Izala olarak adlandırılan bölge Nisibis (Nusaybin) ile Azak (bugünkü 
İdil, Hezex) arasındaki güneydoğu kesimine atfedildikten sonra, Süryanicede Mardin çev-
resindeki yöre Mardin Dağı, buranın Karacadağ ile komşu olan batı kesimi Agloş Dağı ve 
doğu tarafındaki plato Tur Abdîn adını almıştır. Beth Svirina ile Cezîre-i İbn Ömer arasında 
kalan ve Tur Abdîn’in doğu tarafını oluşturan bölge coğrafi olarak ayrıdır ve buraya giyimli 
dağ anlamında Melabas Tepeleri (Süryanicede Turo d-Malbaş) denilmiştir. Knofeli Yohannan 
Efsanesi’nde Tur Abdîn, doğuda Dicle Nehri kıyısındaki Fenek’ten batıda Savur (Sawro) Ka-
lesi ve Mardin’e; güneyde Izala Dağı’ndan kuzeyde Arzanene’ye (bugünkü Batman bölgesi) 
kadar uzanır.17

Tur Abdîn Bölgesi ve şehrinin Hz. Ömer döneminde fethedilmesiyle, bölge İslam toprakları-
na dâhil olmuş ve bundan böyle Tur Abdîn’i de kapsayan geniş coğrafya el-Cezîre olarak anıl-
mıştır.18 Bölgenin fetih tarihi konusunda dönemin kaynakları arasında farklılıklar mevcuttur. 
Bunun temelinde bütün bir coğrafyanın aynı anda değil de tedricen fethedilmesi yatmak-
tadır. Bölgenin fethi konusunu ele alan müellifl erin bir kısmı h.1719 (638) tarihini verirken, 
önemli bir kısmı h.1820(639 ) tarihinde mutabık olup çok az kısmı h.2021 ( 640–641) tarihine 
işaret etmektedir. İslamiyet’ten önce bu bölgede daha ziyade Süryani ve Ermeniler yaşarken 
fetihten sonra Arap ve Kürt’lerin nüfusunda önemli bir artış kaydedilmiştir. Bölge, Müslü-
manların hâkimiyetine girince şehirlerdeki kale ve surlar tahkim edilmiş ve dışardan bölge-
ye yerleştirilmek üzere iskân politikası çerçevesinde Benî Tağlib Arapları yerleştirilmiştir.22 

17 Helga Anschütz, Die Syrischen Christen vom Tur ’Abdin, Augustinus-Verlag, Würzburg 1985, s. 11.

18 Abdurrahman Acar, ‘‘Arap Coğrafyacılarına Göre Mardin Şehri (X-XIV. Yüzyıllar)’’, I.Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyu-
mu Bildirileri, ed. İbrahim Özcoşar- Hüseyin H.Güneş, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi, İstanbul 2006, s. 84.

19 Taberî, Tarihü’t-Taberî: Tarihü’l-Ümem ve’l-Müluk, thk. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim, Dâru Süveydân, Beyrut 1967, c.IV, 
s. 53; Ebü’l-Fida, Târîhu Ebi’l-Fida, Dârü’t-Tıbâatü›l-Âmire, Kostantiniye t.y., s.y.; İbnü›l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, çev. M. Beşir 
Eryarsoy vd., Bahar Yayınları, İstanbul 1985, c.II, s. 480.2.

20 Kudame b. Cafer, Kitâbü’l-Harac ve Sınaatü’l-Kitâbe, thk. Muhammed Hüseyin Zebidi, Dârü’r-Reşid, Bağdad 1981, s.312; 
Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halife b. Hayyat, Thk. Ekrem Ziyâ el-Ömerî, Darü’l-Kalem, Şam-Beyrut, 1397 (1976), s.139; Yâkût 
el-Hamevî, Mu’cemü’l-büldan, c.II, Dâru Sadır, Beyrut t.y,. s. 136; Ya’kubî, Tarihi’l Ya’kubî, c.II, Beyrut t.y, c.II, s. 150; Zehebî, 
Düvelü’l-İslâm, thk. Hasan İsmail Merve, Mahmûd Arnaut, c.II, Beyrut 1999, s. 105.

21 İbnü’d-Devadari, Kenzü’d-Dürer ve Câmiü’l-Gurer: Ed-Dürretü’l-Ulya fî Ahbari Bed Dünya, thk. Bernd Radtke, Wiesbaden, 
c.III, 1982/1402, s. 205

22 Mes’udi, el-Tenbih ve’l İşraf, nşr. M. J. DE. Goeje, Brill, Leyden 1967, s 54; Maximilian Streck, “Tur Abdin”, İA, s.100.
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Ortaçağ İslam coğrafyacılarından Nusaybinli İbn Havkal, Tur Abdîn’in, Nusaybin’in kuzeyin-
de geniş düzlüklere sahip muhkem bir yer olduğunu söylemektedir. Burada daha ziyade Tur 
Abdîn’den bir şehir ve küçük bir bölge olarak bahsedilmektedir. Nusaybin’e bağlı dört rüstak 
bulunduğunu ve bunların en büyüğünün Dârâ ve Tur Abdîn olduğunu dile getirmektedir. 
Yine aktarımında Tur Abdîn’e komşu bir de İbnin Rüstakı (ابنین  adında bir amillikten (رستاق 
bahsetmektedir. Hamdanî Devleti (MS 904-1005) zamanında Halep kolunun kurucusu ve ilk 
emiri Seyfüddevle23 buradan yıllık 2000 Kurr24 tahıl elde ediyordu. Bunun da nakdî karşılığı 
yaklaşık 1.000.000 dirhemi bulmaktaydı. Bir süre sonra bölge idaresi el değiştirdiğinden ge-
lir-gider dengesi bozulmuş ve bölge halkı zor duruma düşmüştür. Buna rağmen kısa sürede 
toparlanmış, nehir kenarında çok farklı mahsuller ekilmek suretiyle gelirler artmaya başla-
mıştır. Buna rağmen İbn Havkal, bölgeye Hamdanoğulları’nın gelişinden bir müddet sonra 
baskı ve zulüm ile hükmettikleri için halkın nefretini kazandığını belirtir.25 

Doğal güzellikleri ve tarımsal ürünleri ile meşhur olan bu bölgenin önemli gelir kaynakların-
dan biri zafaran (safran)’dır. Tur Abdîn Dağı üzerinde yer alan ve muhteşem binalara sahip 
Umr el-Zafaran (عمرالزعفران)26 manastırı çevresinde yetişen ve rahipler tarafından satılan za-
faran otundan çok fazla gelir elde ediliyordu. Tekstil sanayinde doğal renk verici kullanımın 
yanı sıra tıpta da çokça kullanılan pahalı ve kıymetli bu bitki manastırda yaşayan rahipleri 
epeyce zenginleştirmişti. Ayrıca bu manastırın bahçe ve çevresinde fıstık, fındık27, badem, 
zeytin ve bıttım gibi değerli ürünler yetiştirildiği görülmektedir.28 Özellikle de ektiği zeytin-
liklerden ötürü Şemun d’Zayte (Zeytinci Simeon) adını alan patrik, Tur Abdîn bölgesindeki 
kiliselerin kandillikler için gerekli olan yağı buradan temin ettiği söylenmektedir.29 

Bu bölge aynı zamanda önemli idareciler ve kumandanların da uğrak yeriydi. Abbâsî Halifesi 
el-Müttaki Lillâh (329-333/940-944) bir ziyaretinde Tur Abdîn’in içme suyu kaynaklarını çok 
beğenmiş ve burayı güzel bir yerleşim alanı olarak takdir etmiştir. Sadece halife değil aynı 
zamanda dönemin şairleri de burayı çok beğenmiş ve adına methiyeler dizmişlerdir. Bölge-
de bulunan evlere hayran kalmış olan bir şair şu dizeleri söylemeden geçememiştir: 

Eski eğlence günlerini bıraktım
Zafaran’a yöneldim
Orada cennetteki kadar güzel
Güzel odalara yerleştim. 30 

23 Abdülkerim Özaydın, “Seyfüddevle el-Hamdânî”, DİA, s. 35.

24 Irak halkının kullandığı ölçü birimi. 1 Kurr buğday 2.925 kg, 1 Kurr arpa, nohut, mercimek 2437.5 kg, 1 Kurr pirinç 3656,25 
kg kadardır. Bu ölçü 60 kafiz veya 40 irdebe eşittir. 1 Kafiz yaklaşık 26,6 kg kadardır; İrdeb’in kapasitesi taşıdığı mahsüle 
göre değişip 45 ile 180 kg arasında değişebilmektedir. 1 Buğday ölçüsü 150 kg, Arpa 120 kg, Mercimek 160 kg kadardır. 
Bkz. el- Mu’cemu’l-Vasît, 4. bsm., Kahire, 2004, s. 782.; Walther Hınz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, Trc. Acar Sevim, İstanbul, 
1990, s.53.

25 İbn Havkal, Sûret..., s. 213-214.

26 Tur Abdîn denilen dağlık bölgede bu özelliklere sahip Mor Gabriel Manastırı ve bu dağlık bölgenin batısında Mardin’de 
Deyrulzafaran Manastırı vardır. Burada kastedilenin hangisi olduğu kesin olarak verilmemiştir. Fakat Zafaran (Safran) 
otundan istifade babında Deyrulzafaran Manastırı rahipleri meşhurdur.

27 Ortaçağ’da Tur Abdîn, Erzen ve Cezîre-i İbn Ömer şehirlerinde fındık yetiştirildiğine dair bilgiler mevcut olup, yetiştirilen 
ürünün fındık olup olmadığı belirsizdir. Nitekim bahsedilen fındığın bu bölgede sıkça görülen palamut meyvesi olabile-
ceği gibi fındığa benzer başka bir mahsul de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

28 Fazlullah el-Ömeri, Mesalikü’l-Ebsar…, c.I, s. 385. 

29 Hans Hollerweger, Lebendiges Kulturerbe Turabdin…, s. 24.

30 Fazlullah el-Ömeri, Mesalikü’l-Ebsar…, c.I, s. 385.
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Bu medhiyeli anlatım şehir yapısı ve yaygın ev tipleri dışında kalan kırsal alanlar için de ge-
çerlidir. Cudi dağ silsilesinde yer alan Tur Abdîn’in yaygın ekim alanları, Ortaçağ’da Fırat ve 
Hadra arası bölgenin tahıl üretimi açısından son derece önemli bir merkezdi.31 Burada ye-
tiştirilen ürünlerin bir kısmı Tur Abdîn’in doğusundan akan Dicle Nehri üzerinden Bağdat’a 
kadar gönderilirdi. Nehir kenarında bulunan iskeleden hareket eden ve seksen tona kadar 
eşya taşıyabilen kelek adlı ilkel gemiler bir müddet sonra Bağdat’a varırdı. Fakat bu türlü 
ticaret daha ziyade Cizre ve Musul civarlarına kadar yapılırdı. Bu kelekler ayrıca bölgede ye-
tişen kerestenin Musul ve Bağdat’a kadar götürülmesinde etkin olarak kullanılırdı.32 

2. Hısn-ı Keyfa (Hasankeyf)

Yukarı Mezopotamya’da yer alan Hısn-ı Keyfa (كیفا  Dicle Nehri’nin sağında (güney 33,(حصن 
yakası) yer alıp, Diyarbakır ve Cezîre-i İbn Ömer’in yaklaşık olarak ortasına düşer. Güneyinde 
Karakaş Dağları (Karaköy-Reşîyê), önünde Dicle Nehri bulunan Hısn-ı Keyfa adının Süryanice 
bir kelime olan Keyfa (kifo=kaya)’dan geldiği kanısı yaygındır. Kale ve şehir Dicle Nehri’ne 
sarkan yekpare kaya parçası üzerine inşa edilmiştir. Bu yekpare kayanın tabanından zirvesi-
ne doğru kayanın oyulması suretiyle basamaklı geçitler yapılmış olup bu vasıtayla nehir ke-
narından kaleye çıkılabilmektedir. Roma dönemi tarihçileri Hasankeyf’ten Cepha ve Ciphas 
adıyla bahsederler.34 Yâkût el-Hamevî’nin Muc’emü’l-Büldan adlı eserinde şehir Hısn-ı Keyfa 
olarak geçer. Bazı kaynaklar Keyfa isminin Ermenice Keyba kelimesinden gelme ihtimali üze-
rinde dururlar. Nihayetinde dillerdeki bu kelimeler kaya manasını taşımakta olup, Hasankeyf 
Kalesi’nin üzerine kurulduğu, nehirden 100 m. kadar yükseklikte doğal bir savunma sistemi 
oluşturan yekpare kayacı karşılamaktadır. Kayanın en zirve yerinde kurulan Hasankeyf Kale-
si Ortaçağ seyyah ve coğrafyacıları tarafından hayranlıkla karşılanmış ve dünyada böyle gü-
zel, acayip bir kale görmediklerini söylemeden de geçememişlerdir.35 Kalenin ihtişamının 
yanı sıra, tüm heybetiyle el-Cezîre topraklarına can veren Dicle Nehri şehrin hemen dibin-
den geçer. Nehrin karşı tarafında yer alan düzlüklere ise nehir üzerinde inşa edilmiş olan taş 
köprüler sayesinde geçilirdi.36

Hasankeyf kalesi hakkında Şeref Han (1543-1603) tarafından kaleme alınan Şerefname adlı 
eserde çok ilginç bir hikâye anlatılmaktadır. Kendinden önceki yazarların eserlerinde bura-
nın isminin Hasankeyf olarak geçtiğini belirterek, bunun temelinin ise şu hikâyeye dayan-
dığını belirtmektedir. Hikâyeye göre kalenin kurucusu ve hükümdarı olan ve ismi zikredil-
meyen kişi, yönetimi zamanında Arap ileri gelenlerinden Hasan adında bir kişiyi yakalayıp 
kalenin hapishanesine atmıştı. Hapishane günleri uzayıp da Hasan helâka yüz tutunca ve 
kendisinden ne istendiğini de öğrenemeyince hükümdara şu haberi gönderir: Ben helaka 
yüz tuttum, birkaç günden, hatta birkaç saatten başka bir şeyim kalmadı. Hükümdardan ricam, 

31 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.III, s. 48.

32 İbnü’n-Nüzhet Cevad, Haritalı Musavver Memalik-i Osmaniye Coğrafyası: İkinci Sene, Mürettibîn-i Osmaniye Matbaası, 
İstanbul 1328, s. 115; Andre Clot, Harounal-Rachidet le Tempsdes Mille et une Nuits, Librairie Artheme Fayard, Paris 
1986, s. 287–288.

33 Günümüzde Batman iline bağlı Hasankeyf ilçesi.

34 Ebü’l-Fida, Takvimü’l-büldan, nşr. M. Reinaud, Mac Guckin de Slane, Paris, A L›imprimerie Royale, 1860, s. 280-281; S.Ory, 
“Hısn Kayfa”, EI², c.III, Leiden 1986, s. 506; Marius Canard, Histoire de la Dynastiedes H’amdanides ole Jazira et de Syrie, c. 
I/I, Imprimeries la Typo-Litho, Cezayir 1951, s. 84.

35 İbn Havkal, Sûret..., s. 224; Dımaşkî, Kitâbu Nuhbeti’d-Dehr fî Acâibi’l-Berri ve’l-Bahr, yay.haz. M. A. F. Mehren; ed. Fuat 
Sezgin, Frankfurt am Main, Institutfür Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1994, s. 192; Yâkût el-Ha-
mevî, Mu’cem…, c.II, s. 265.

36 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.II, s. 265.
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bana ufak bir fırsat versin, daha önce birlikte getirdiğim atıma bineyim; bir saat at sırtında kale-
de dolaşıp, sahip olduğum atılganlığı ve at binicilik sanatındaki hünerimi, atı koşturmaktaki ve 
cirit atmadaki ustalığımı hükümdarın gözleri önüne sereyim. Ondan sonra, hayatımı bağışla-
mak ya da beni ortadan kaldırmak konusunda hükümdarın işaretine bağlı olacağım37 deyince 
hükümdar onun bu isteğini kabul ederek atının hazırlanmasını emretti ve at hazırlanınca 
binmesine izin verdi. Hasan ansızın çıkan bir şimşek gibi atın sırtına atladı ve kalenin içinde 
bir taşkın sel gibi koşup dolaşarak, hükümdara son derece ustalık isteyen hızlı hareketler 
ve oyunlar gösterdi. Bu kısa gösteriden sonra atını sert bir şekilde mahmuzladı, sıkıştırdı 
ve kalenin şerefesinden tehlikeli bir atlayışla aşağıya atladı. Kalenin dibinden geçen Dicle 
sularının dalgalarına karıştı. Fakat Hasan ölmemiş ama atın karnı parçalanmıştı. Bu olaydan 
kurtulan Hasan yüzmeye başlamış ve sonunda selamet sahiline ulaşarak o korkunç vartadan 
ve o kanlı dalgadan kurtulmuştur. Hasan gözlerden kaybolduğu zaman arkasından yüksek 
bir sesle, “Hasan keyf!”38 diye bağırmışlardır. O günden beri “Hasankeyf” sözünün bu garip 
hikâyeden geldiği söylenir.39 Başka bir rivayete göre de, kalenin mimarının adı Keyfa b. Ta-
lun olmasından dolayı yaptırdığı kaleye kendi ismi verilmiş ve böylece burası “Hısn-ı Keyfa” 
olarak adlandırılmıştır.40

Ortaçağ’da Hısn-ı Keyfa’yı gezen coğrafyacı ve seyyahlar eserlerinde ekonomik açıdan şeh-
rin çok zengin bir yer olduğunu dile getirmişlerdir. Ekonomik zenginliğinin yanı sıra bünye-
sinde barındırdığı camileri, kiliseleri ve muhkem kalesi ile de tanınmıştır. Özellikle de çarşı ve 
hanları çok meşhur olup, buralarda çok kaliteli ürünler ve kumaşlar satıldığı rivayet edilmek-
tedir. Ayrıca Hısn-ı Keyfa güzel ve renkli güvercinleri ile de Ortaçağ’da meşhurdur.41 Kadim 
geçmişten Ortaçağ’ın sonuna kadar da ehemmiyetli bir şehir olarak görülen Hısn-ı Keyfa 
birçok melikin saltanat merkezi konumunda idi. Buraya bağlı çok sayıda köy vardır. Ortaçağ 
coğrafyacıları Hısn-ı Keyfa’nın, el-Far ve Hadise şehirlerinden daha büyük olduğunu söyle-
mişlerdir. Buradaki halk içme suyunu Dicle Nehri’nden temin eder. Müstevfî’nin aktarımına 
göre bu şehrin geliri yıllık yaklaşık olarak 82.500 dinardır.42 Burada yer alan hanelerin çoğu 
diğer Tur Abdîn şehirlerinde olduğu gibi taştan yapılmıştır. Bazı insanlar da bu hanelere ih-
tiyaç duymaksızın hazır buldukları mağaralarda barınmaktaydı. Fakat bu durum bazı riskleri 
de beraberinde getirmekteydi. Sıcak yaz aylarında bu ev ve mağaralarda etkili zehirleri ile 
meşhur Hısn-ı Keyfa akreplerinin varlığından söz edilir.43 

Yeniçağın başlarında toplumsal yapısı ile ilgili aktarıma göre şehir ve çevresinde çok sayıda 
aşiret ve kabile yaşamaktadır. Hasankeyf aşiret ve kabilelerinin en önemlileri ve önde ge-
lenleri Aşti, Mıhalbi, Mihrani, Becnevi, Şakaki (Şeqaqi), Isturki, Büyük Kurdli, Küçük Kurdli, 
Reşan, Kişki, Cılki, Hendeki, Sohani ve Bidyan’dır. Hasankeyf’e yakın önemli yerler ise Beşiri, 
Tor (Midyat) ve Erzen nahiyeleridir.44

37 Şeref Han, Şerefname, çev. M.Emin Bozarslan, 3. Baskı, İstanbul, Hasat Yayınları, 1990, s. 175.

38 “Keyf” Arapça da nasıl, durum ve hal demektir. Buradaki anlamı ise “Hasan nasıl”, “Hasan nasıl bunu yapabildin” şeklinde-
dir. Bkz. Şeref Han, Şerefname, s. 176.

39 Şeref Han, Şerefname, s. 176.

40 Şeref Han, Şerefname, s. 177.

41 İbn Havkal, Sûret..., s. 224.

42 İbn Havkal, Sûret..., s. 224; Makdisi, Ahsenü’t-Tekasim fî Ma’rifeti’l-Ekalim, 2. bs., E. J. Brill, Leiden 1967, s. 141; Hamdullah 
Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulub, s. 104.

43 Ali Saib, Coğrafya..., s. 352.

44 Şeref Han, Şerefname, s. 177.
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3. Cezîre-i İbn Ömer (Cizre)

Günümüzde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Dicle’nin Türkiye’yi terk edip Suriye toprakla-
rına girdiği mevkiin çok yakınında bulunan Cizre, akış yönüne göre Dicle Nehri’nin sağ (batı) 
kıyısında deniz seviyesinden 400 m. kadar yüksekte kurulmuştur. Anadolu’yu Kuzey Mezo-
potamya’ya bağlayan, Büyük İskender’in de Dicle’yi aşarken kullandığı bu önemli geçit nok-
tasını kontrol eden ve Ortaçağ Arap coğrafyacılarının sık sık sözünü ettikleri Bâdabdâ Kale-
si’nin yer aldığı Cizre ve çevresi fetihten önce çeşitli imparatorlukların hâkimiyeti altında 
kalmış, İslâmiyet’in doğuşuna yakın tarihlerde Bizans İmparatorluğu ile Sâsânîler arasında 
çetin mücadelelere sahne olmuştur. Daha sonra Sâsânîler’in eline geçen Cizre, Hz. Ömer 
devrinde yapılan barış anlaşması sonrası İyâz b. Ganm tarafından İslam topraklarına iltihak 
edilmiştir. Şehir, fetihten iki asır sonra Arapça’da ada manasına gelen cezîreden ve Hz. Ömer 
zamanında fethinden mülhem Cezîre-i İbn Ömer (عمر ابن   adını almıştır. Buraya ada (جزیرة 
denilmesinin sebebi ise şehrin her tarafının Dicle Nehri tarafından bir bilezik gibi çevrelen-
mesinden kaynaklanmaktadır. Abbasi Halifesi Emin’in h. 197 (812/813) senesinde bölgeye 
vali olarak gönderdiği Hasan b. Ömer b. Hattab el-Tağlebî, fetihten 200 yıl kadar sonra 
Cezîre-i İbn Ömer’i yeniden inşa etmiştir. Cezîre-i İbn Ömer isminin burayı inşa eden Hasan 
b. Ömer’den mi yoksa Hz. Ömer’in burayı fethine nispet olarak mı verildiği meselesi muğlak 
olmakla beraber bu isimlendirmenin Hz. Ömer’in fethine istinaden yapıldığı düşünülmekte-
dir.45 Diğer bir görüşe göre şehrin h. 250 (864/865) senesinde Hasan b. Amr tarafından yapıl-
dığı ve onun adına nispetle Cezîretü’l-Amr ismini aldığı rivayet edilir. Kürtler arasında ise bu 
şehir Ortaçağ’da Cezîretü’l-Şerif, Osmanlı ve sonrasında Botan, günümüzde ise Cizîr veya Cizî-
ra Botan (Cizre) olarak bilinmektedir.46 Cezîre-i İbn Ömer’in Süryanice adı ise Gzirā ( ) 
şeklindedir. 

Münbit bir ovada kurulan Cezîre-i İbn Ömer’in çevresi Dicle Nehri tarafından bir hilal gibi 
kuşatılmıştır. Şehirde bulunan surun çevresinden geçen Dicle Nehri aynı zamanda sur içinin 
su ihtiyacını da karşılamaktaydı. Günümüzde ise nehrin şehir içinden geçen kısmı kapanmış 
ve hilal şeklindeki kıvrımı yerine, nehir düz bir mecra takip etmek suretiyle akmaya devam 
etmektedir. Ortaçağ’da şehrin çok güzel, geniş ve bereketli alanlarından bahsedilir. Bu alan-
lar aynı zamanda iyi ve cins atların yetiştiği yerlerdir. Cezîre-i İbn Ömer’in çeşitli ürün ve 
meyvelerle dolu çarşı ve pazar fiyatları çok düşük olduğundan komşu bölgelerden de bu 
şehrin çarşılarına talep olmuştur. Ortaçağ kaynaklarında şehrin çevresinde kırk bin bostanın 
varlığından söz edilir. Buradaki bostan kastından işlenen ve işletilmiş tarla anlaşılmaktadır. 
Bunun yanı sıra kavun ve karpuz bostanları (verz)47 olup bunlar da halkın geçim kaynakla-
rındandır.48 Kaliteli üzüm bağları ve meşhur üzümünün yanı sıra, badem, incir, fındık, ceviz 

45 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, thk. Rıza Teceddüd, 2. bs., y.y., y.y., 1971, s. 67; Dımaşkî, Kitâbu Nuhbe..., s. 190; Yâkût el-Hamevî, 
Mu’cem..., c. II, s.136; Casim Avcı, “Tağlib: Beni Tağlib”, DİA, c.XXXIX, İstanbul 2010, s. 375; Robert G. Hoyland, Seeing Islam 
as Others Saw it: A Surveyand Evaluation of Christian, Jewishand Zoroastrian Writings on Early Islam, The Darwin Press, 
Princeton 1997, s. 443; M.Hartmann, “Cezîre-i İbn Ömer”, İA c.III, s. 153; Metin Tuncel, Abdülkerim Özaydın, “Cizre”, DİA, c. 
VIII, İstanbul 1993, s. 37; Guy Le Strange, The Lands…, s.93.

46 Süleyman Şükrü Karçınzade, Seyahatü’l-Kübra: Büyük Seyahat, haz. Salih Şapçı, Eğirdir Belediyesi, Isparta 2005, s.135.

47 Buradaki bostanlarda özellikle kavun ve karpuzun yanı sıra tirozî (kıtı, kıtır, acur) denilen ve beyaz tırtırlı şekilde olan 
hıyar familyasından bir sebzedir ki bunun hem turşusu yapılır hem sebze olarak çiğ tüketilir. Bunların yetiştirildiği tarlaya 
bostan (verz) denilir. Bu bostanlarda kokusu ve lezzeti ile güzel olan şemamok (bostan gülü) adlı mini süs kavunu yetişir. 

48 İbn Havkal, Sûret..., s. 225; İstahrî, Kitabü’l Mesâlik ve’l Memâlik, thk. M.J. De. Goeje, E. J. Brill, Leyden 1967, s. 75; Yâkût 
el-Hamevî, Mu’cem..., c. II, s. 138; Hudud El-Alam Minel Maşrik İlel Mağrib: Hududû’l-Âlem Mine’l-Meşrik ile’l-Magrib, 
thk. Minûçehr Sîtûde, Kitâbhâne-i Tahûrî, Tahran, 1983/1403, s. 157; Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 136; Aşık Mehmed, 
Menâzırü’l Avâlim, haz.Mahmut Ak, c.II, TTK, Ankara 2007. s. 753.
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ve kurutulmuş yemişleri ile bölge ticaretinde etkin konumdadır. Ermeniyye (Doğu Anadolu), 
Rum Bölgesi (Anadolu), Meyyâfârikîn (Silvan) ve Erzen (Kozluk ve Batman) tarafından Musul 
istikametine seyreden ticaret kervanları Cezîre-i İbn Ömer’e de uğrardı. Bundan dolayı Cezî-
re-i İbn Ömer aktif ticaret alanı sayılır ve her mevsimde şehirde ticarî bir yoğunluk görülür. 
Ortaçağ’da buranın yıllık geliri ise 170.200 dinar kadardır.49 Cezîre-i İbn Ömer sınırlarında, 
Bâsûrin Dağı ile Ba’aynasa sınırlarına yakın olan Karda kasabasındaki arpadan iki çeşit mah-
sul elde edilir ve bunların toplam değeri 100.000 dinar kadardır. Burada ticari değeri olan 
taş değirmenleri olup bunlardan elde edilen yıllık gelir yaklaşık olarak 30.000 dinardır. İbn 
Havkal’a göre tüm bölgeden elde edilen gelirin toplamı ise 16.290.000 dirhemdir.50 Bir şehir 
merkezi olarak Cezîre-i İbn Ömer’e bağlı nahiyeler Feysâbûr, Bağaynasa, el-Muğise ve Ze-
vezân’dır.51 Cezîre-i İbn Ömer yakınında bulunan Cudi silsilesi çevresinde Semânin, Bâsûrin 
ve Feysâbûr gibi yerleşimler boyunca Hısn-ı Keyfa ve İs’ird (Siirt) tarafına gidildikçe yetişen 
üzüm çeşitliliği artış göstermektedir. Bahsedilen bu üzümlerden 70 farklı çeşit yetiştirildiği 
bilinmektedir. Bu zenginliği ile dönemin şehirleri arasında oldukça bilinen bir konuma gel-
miştir.52 Fakat bu bereket ve zenginlik Cezîre-i İbn Ömer’in bütün devirlerinde aynı düzeyde 
olmamıştır. Özellikle de Moğol saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmelerde maddi olarak 
büyük gerilemelerin yaşandığı görülmektedir. Tam da bu devirlerde İbn Battûta şehrin bü-
yük bölümünün harap olduğunu söylemektedir. Battûta, şehir sakinlerinin mükemmel ka-
raktere sahip misafirperver insanlar olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca güzel ve büyük çarşısı 
ile Cizre Ulu Camii’nden bahseder. Burada yer alan ulu cami, tarihi yapılar ve şehir surları 
yöreye has taşlar kullanılarak inşa edilmiştir.53 

Cezîre-i İbn Ömer’de tarihi ve kadim bir Havra olup bunun peygamber Ezra (Üzeyir) tarafın-
dan inşa edildiği rivayet edilir. Tudelalı Benjamin, XII. Asırda Cezîre-i İbn Ömer’de yaklaşık 
olarak dört bin Yahudi’nin yaşadığını ve bunların hahamlarının Mebher, Yosef (Yusuf ) ve 
Riye (Riya) olduğunu söylemektedir. Yahudiler’in dini bayramlarında (Av ayının 9. günün-
de)54 ibadet ve dua için bu kenişteye geldiğini de eklemektedir. Cezîre-i İbn Ömer’de yaşayan 
Yahudî’lerin yaşadığı bölgeye Kenişte55 Mahallesi adı verilmiş ve bu tabir günümüzde kulla-
nılmaya devam etmiştir.56

Cezîre-i İbn Ömer şehri önünden geçen Dicle Nehri üzerinde, harap vaziyette fakat hala kul-
lanılmakta olan kalker bir köprünün yanı sıra ahşap bir köprünün varlığından da söz edilir. 
Şehir merkezinin içinde bir, doğu tarafta bulunan Şah karyesinde Kasr-ı Rum adıyla anılan 

49 İbn Havkal, Sûret..., s. 225; İdrisi, Nüzhetü’l-müştak fî ihtiraki’l-afak, c.II, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1989, s. 664; Hamdullah 
Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulub, s. 103.

50 İbn Havkal, Sûret..., s. 219.

51 Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 137.

52 Dımaşkî, Kitâbu Nuhbe..., s.192; İbn Havkal, Sûret..., s. 225.

53 İbn Battûta, İbn Batuta Seyahatnamesi, çev. A.Sait Aykut, c.I, İstanbul 2004, s. 336.

54 Yahudi inancına göre, Av ayının ilk dokuz günü yas tutulur. Ondan sonra bayram edilir.

55 Yahudilerin Sinagog yerine kullandığı eski Aramice kelime olan ba kenişta sözcüğünden türemiş olduğu söylenmekte-
dir. Toplanma evi manasındaki bu kelimenin Arapça’da kilise kelimesi için kullanılan kenîse ile benzer kökenden geldiği 
ve hem Hristiyan hem de Yahudi mâbedleri için kullanıldığı bilinmektedir. Bkz. Baki Adam, “Sinagog”, DİA, c. XXXVII, 
İstanbul 2009, s.222-223.

56 Bünyamin et-Tûtilî, Rıhletu Bünyamin et-Tûtilî, Arapçaya trc. Azra Haddâd, Abu Dhabi 2002/1423, s. 287; Tudela’lı Benja-
min, Ratisbon’lu Petachia, Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın İslam Dünyası Gözlemleri, trc. Nuh Arslantaş, 2. bs., Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul 2009, s. 66-67; Eliyahu Ashtor, “Jazirat Ibn ‘Umar”, Encyclopaedia Judaica, ed. 
Cecil Ruth, Jerusalem, Keter Publishing House, c. IX, t.y., s. 1305.
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yerde üç, kuzeyde tarafında Fenek (Fenik, Finik) adındaki karyede bir ve bunun dışında da 
üç olmak üzere Cezîre-i İbn Ömer ve çevresinde toplam sekiz tane büyük kale harabesi bu-
lunmaktadır. Şehrin kuzeybatı tarafında Kala-i Fenek (Fenek Kalesi)57 adındaki kale de muh-
temelen Fenek Karyesi’nde bulunan kaledir.58 

Cezîre-i İbn Ömer sadece ziraî ve kültürel açıdan değil aynı zamanda kutsî mekânlar açısın-
dan da önemli bir merkezdir. Burada yaşadığı kabul edilen peygamber ve evliyaların mezar-
larına değer atfedilmektedir. Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu Cudi Dağı şehrin karşı tarafın-
da bulunmaktadır. Aktarıma göre Hz. Nuh’un gemisi bu civarda bulunan Semânin Köyü59 
yakınındaki Cudi Dağı’na oturmuştur.60 Cûdi Dağı, Hz. Nuh ’un Tufan zamanında altı ay kadar 
içinde bulundukları geminin konduğu yerdir. Bu dağ çok yüksek olup dağın zirvesinde Hz. 
Nuh’un makamı hâlâ ziyaretgâh halindedir.61 Cudi Dağı’nın eteğinde kurulan Semânin’e Tur 
Abdîn’in kuzeyinde kalan Hasankeyf ve Siirt gibi memleketlerden su akıntıları vardır. Vehb 
b. Münebbih’ten aktarılan rivayete göre Hz. Nuh gemiden çıkınca burada Semânin adından 
bir köy inşa etti. Tufan’dan sonra Hz. Nuh’in ilk evi burada inşa ettiği bilinmektedir. Ayrıca 
beraberindeki 80 kişinin her biri için burada bir ev inşa ettiği buna istinaden seksen manası-
na gelen Semânin ismini koyduğu söylenmektedir. Semânin, Tufan sonrası el-Cezîre’de inşa 
edilen ilk yerdir.62 Semânin ile Cezîre-i İbn Ömer arası 1 merhaledir.63 Burada aynı zamanda 
Sûk-i Semânin adıyla bir çarşı mevcut olup köy ile iç içedir. İnanışa göre Cudi Dağı’nın di-
binde yer alan ve Hz. Nuh tarafından tufan bittikten sonra yerleşim alanı olarak inşa edilen 
Semânin, tufan sonrası dünya üzerinde kurulan ilk mekân olma özelliği taşır. Ortaçağ’ın son-
larında ise buranın harap bir hale döndüğü aktarılan bilgiler arasındadır.64 Hz. Nuh nübüvvet 
vazifesi gereği insanları Allah’a davet eder. Fakat halkının bir kısmı onu ve getirdiği mesajları 
inkâr ederek aşırıya kaçmış ve davetini reddetmişler. Bunun üzerine Allah (c.c), Hz. Nuh ’a 
bir gemi inşa etmesi için emir verdi. Geminin yapımı bitince, Cebrail ona içinde Hz. Âdem’in 
kemikleri olan bir tabut getirdi. Gemiye Mart ayının 19. gününe tekabül eden Cuma günü 

57 Fenek Kalesi, Cezîre-i İbn Ömer’e iki fersah mesafede olup h.541 (1146–1147) senesinde kalenin hâkimi Emir Hüsâmed-
din el-Kürdî el-Beşnevî’dir. Emir Hüsâmeddin, bu kalenin yaklaşık 300 kadar yıldır (yaklaşık olarak miladi 850’lerden beri) 
kendilerinin elinde olduğunu ve buraya sığınan kimselerin korunduğu söylemiştir. Bkz. İbnü’l Esir, el-Kâmil..., c.XI, s. 
103. Fenek Kalesi, Belek Burcu (Burca Belek -Alacalı Kale) ile karıştırılmaktadır. Bu isim ise kalenin yapımında kullanılan 
taşların renginden kaynaklanmaktadır. Kale Dicle nehrine nazır ve Cezîre-i İbn Ömer şehrinin kuzeybatısında yer alır. Bu 
kale Osmanlı Devleti zamanında doğuda merkez Cizre olmak üzere kurulmuş olan Botan Emirliği’nin miri olan Mir Zey-
neddin’in sarayı ve yönetim merkezi idi. Osmanlı Devleti son dönemlerinde ise bölgedeki Hamidiye Alaylarının merkezi 
idi. Daha sonra bu işlevini Askeri Garnizon olarak görmüştür. Günümüzde yıkılmaya yüz tutmuş bir harabe iken restore 
edilerek şehre kazandırılmıştır. 

58 Ebü’l-Fida, Takvim..., s. 282-283; Aşık Mehmed, Menâzır..., c.II, s. 753; Ali Saib, Coğrafya..., s. 354; Süleyman Şükrü Karçın-
zade, Seyahat…, s. 135.

59 Semânin Karyesi Cudi Dağı’nın kuzey yamacında kurulmuş olup günümüzdeki adı Yoğurtçular (Heştan) Köyü’dür. Kürt-
çe’de Heştan, köyün Arapça ismi olan Semânin’in karşılığı olup 80 demektir. Günümüzde bu köy ile Şırnak merkezi arası 
karayolu taşıt mesafesi 6 km (11 dk) ve Cizre merkeze uzaklığı 50 km (57 dk)’dır.

60 Kudame b. Cafer, Kitâbü’l-Harac ve Sınaatü’l-Kitâbe, thk. Muhammed Hüseyin Zebidi, Dârü’r-Reşid, Bağdad 1981, s. 176; 
İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 664; İstahrî, Mesâlik..., s. 78; İbn Hurdazbih, Kitab el-Memalik ve’l Mesalik, nşr. M.J. De Goeje, 
Brill, Leyden 1889, s. 245; Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 136.

61 Ali Saib, Coğrafya…, s. 354.

62 İbn Havkal, Sûret..., s. 229; İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 664; Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 139; İstahrî, Mesâlik..., s. 78; 
Dineveri, Ahbâru’t tıval, s. 46; İbn Vasıl, Kitabü’t-Tarihi’s-Salihi, thk. Ömer Abdüsselam Tedmuri, c.I, Mektebetü’l-Asriyye, 
Beyrut 2010/1430, s. 100.

63 Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 149.

64 Hamdullah Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulub, s. 105; İbn Vasıl, Kitabü’t-Tarih…, c.I, s. 101; Herevî, Kitabü’l-işarat ila ma’rifeti’z-zi-
yarat: Guide deslieux de pelerinage, Institut Français de Damas, Damas 1957, LXIV, s. 153.
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bindiler. Hz. Nuh ve beraberinde olanlar su üstünde kaldılar. Allah (c.c), beş ay boyunca bü-
tün yeryüzünü suya ğark etti. Bir müddet sonra Allah (c.c), yere suyu emmesini, göğe de 
yağmuru kesmesini emretti. Nihayetinde gemi Cudi Dağı’nın tepesine oturdu. Böylece tufan 
bitmiş ve insanlar gemiden çıkarak yerleşim alanları kurmaya başlamıştır.65 Sular çekilip gü-
venli ortam oluşunca Hz. Nuh gemiden indi. Kendisiyle beraber Sam, Ham ve Yafes adındaki 
üç oğlu ve eşleri ile birlikte toplamda kırk erkek ve kırk kadın vardı. Bu insanlar gemiden 
inip dağın eteğine doğru inip orada bir şehir kurdular ve şehre Semânin (Seksen) adını ver-
diler. Sonra bu seksen kişiden oğulları dışında kimse kalmayıp insan soyu Hz. Nuh’un bu üç 
oğlundan çoğalmıştır. Gemiye gelmeyen ve bundan dolayı soyu devam etmeyen oğlunun 
ismi ise Yam’dır. Hz. Nuh yeryüzünü çocukları arasında bölüştürdü ve her birine bir bölgeyi 
tahsis etti. Hz. Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşamış olup toplam ömrü 950 yıldır.66 

Hz. Nuh ’un kurduğu bu köyde doğan ve önemli bir nahiv âlim olan Ebü’l Kasım Ömer B. 
Sabit doğduğu bu köye nispetle Semâninî diye meşhur olup Arap nahiv ustası Ebü’l-Feth 
Osman b. Cinnî’den ders almıştır. Semâninî, el- Lüma’ adlı eserinin şarihi olup h. 442 (1050–
1051) tarihinde vefat etmiştir. 67

4. Nasîbîn (Nusaybin)

Günümüzde Mardin’e bağlı ilçe merkezi olan Nusaybin, Mardin-Midyat eşiği denilen bölge-
de Hermes Nehri’nin Türkiye’yi terk ettiği yerde kurulmuştur. Şehrin ismi Asur kayıtlarında 
Na-sa-bi-na olarak geçer. Yunanlılar ise Nusaybin’e, Mygdonious Nehri (Hermes)’ne nispet 
olarak Antiochia Mygdoniae demişleridir. Daha sonra Romalılar burayı Nesibis şeklinde tes-
miye etmişlerdir. Talmut’ta ise bu şehir נציביז (Netzivin) şeklinde geçer.68 Sâmi diline ait bu 
isim eski sikkeler üzerinde NEΣIBI şeklini korumuş olduğu gibi çeşitli kaynaklarda Nisibin69 
Nisibis, Nittibin, Nıtıbeni, Nizzibi, Nsebin, Nisibis, Nesebis, vs. şekillerde geçer.70 Ortaçağ kay-
naklarında ise genellikle bu isim Nasîbîn71 olarak geçer. Nusaybin’in ilginç ve çok da meşhur 
olmayan bir ismi de Tezebbüb (Tezbib72)’dir.73 

Babil hükümdarı Nemrud, bölgeye hâkim olduğunda Nisibis başta olmak üzere burada üç 
tane büyük şehir kurmuştur.74 Adına ilk defa Asur krallarından Adad Nirari döneminde (MÖ 
912–889) rastlanan Nusaybin, Basra Körfezi üzerinden gelen yolların hiçbir doğal engelle 
karşılaşmadan ulaştığı bir şehirdi. Buradan itibaren ikiye ayrılıp Mezopotamya’yı Batı Ana-

65 Mes’udî, Murûcu’z-zeheb: Altın Bozkırlar, trc. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2004.s. 23; Ca’fer Kudai, Tarihü’l-Ku-
dai: Kitâbu Uyunü’l-Maarif ve Fünunu Ahbari’l-Halaif: Kitabü’l-İnba’ Ani’l-Enbiya ve Tevarihi’l-Hulefa, thk. Cemil Abdullah 
Muhammed el-Mısri, , Câmiatü Ümmi’l-Kurâ, Mekke 1995/1415, s. 80.

66 Mesudî, Murûc..., 24.

67 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, trc. Mehmet Keskin, c.XII, Çağrı Yayınları, İstanbul 1994, s. 160.

68 Bünyamin et-Tûtilî, Rıhle…, s. 285, dipnot: 3; E. S. Edwards, vd., History of the Middle East and the Aegean Region 1380-
1000 B.C., c.II, Cambridge University Press, Cambridge 1975, s. 421.

69 Willem Alexander Van Leer, Jaarberıcht van Het Voorazıatısch-Egyptısch Gezelschap Ex Orıente Lux, c. II, Leiden 1943, s. 
752.

70 Metin Tuncel, “Nusaybin”, DİA, c. XXXIII, İstanbul 2007, s. 269.

71 İbnü›n-Nedim, el-Fihrist, s.424; İbn Cübeyr, Rıhletu  İbn Cübeyr, Dâru Sadır, Beyrut 1964, s. 214; Yâkût el-Hamevî, 
Mu’cem..., c.V, s. 289; İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 336.

72 Bir şeyin içine kuru üzüm koyma ve yaş meyveyi kurutma anlamlarına gelir. 

73 İbnü’n-Nüzhet Cevad, Haritalı Musavver…, s. 115.

74 Gregory Abu’l Farac (Barhebraeus), Ebü’l-Ferec Tarihi, trc. Ernest A.Wallis Budge; Türkçeye trc. Ömer Rıza Doğrul, c.I, TTK, 
Ankara 1945, s. 75.
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dolu’ya, Suriye limanlarına ve Diyarbakır havzasıyla Anadolu’nun başka noktalarına bağla-
yan bir stratejik misyon üstlenmişti. Asur’un merkezi Ninova’yı Anadolu ticaret merkezleri-
ne ulaştıran bu önemli ticaret yolu üzerinde konaklama merkezi olarak gelişme gösteren 
Nusaybin, MÖ 852–715 yılları arasında Asurlular’a bağlı bir eyaletin merkeziydi. MÖ 612’de 
Asurlular’ın Babil’ler ve Medler’e karşı yaptıkları savaşlardan sonra Med, Babil ve ardından 
Pers egemenliklerini yaşadı. MÖ 331’de Büyük İskender’in Anadolu’da Pers hâkimiyetine son 
vermesi üzerine burası Makedonyalılar’ın eline geçti. İskender’in komutanlarından ve halef-
lerinden olan Selevkos buraya bir Makedon kolonisi yerleştirdi. Selevkoslar’ın daha sonraki 
krallarından IV. Antiochos zamanında (MÖ 175-164) ele geçirdi ve gemiler vasıtasıyla nehir-
den yapacağı Irak seferi için burada bir tersane inşa etti.75 Ardından Partlar’ın eline geçen 
şehir Partlar’la Ermeniler ve Partlar’la Romalılar arasında birkaç kez el değiştirdi. Nusaybin 
MS 195 yılında kesin olarak Roma topraklarına dâhil oldu. Yeni bir sınır eyaletinin merkezi 
olan şehir ülkenin doğu sınırının güçlü bir korunağı haline geldi. Ardından da önemli bir 
Hristyanlık merkezi oldu. MS 363’te Sâsâniler’in eline geçti ve halkının bir kısmı Âmid’e bir 
kısmı da Nasibinü’s-Sagir (Küçük Nusaybin)76 tarafına göç etmek zorunda kaldı. Hristyan-
lık’taki mezhep hareketlerinden sonra miladi V. yüzyılın başlarında Tur Abdîn bölgesinde 
Ya’kubilik yaygınlık kazandı ve bu bölgede Ya’kubîlerin sayısı arttı. MS 489’da Edessa (Urfa) 
Nesturî metropolitliği Nusaybin’e nakledilince burası Nesturîliğin merkezi konumuna geldi. 
Nihayetinde Nusaybin diğer Tur Abdîn şehirlerinde olduğu gibi yapılan barış anlaşması so-
nucu h.18 (639) yılında İslâm Devleti topraklarına dahil oldu.77

Pers ve Roma devletlerinin sınır bölgelerinde bulunan bu şehir fetihten sonra Nasîbîn diye 
tesmiye edilmiştir. Fetihten sonra hem stratejik hem de ilim-kültür yönünden canlılığını de-
vam ettiren Nasîbîn için Ümmü›l-Ulûm (Bilimler Anası) ve Medinetü’l-Ma’arif (Bilgi Kenti) de-
nilmesi bu geleneğin devam ettiğini gösterir.78 Nasîbîn merkezinde yer alan Zeynel Abdîn 
Camii ve Türbesi, Mor Yakup Kilisesi79 ile şehrin dışında bulunan Mor Evgin (Augin/Ûvcin) 
Manastırı80 şehrin sahip olduğu en tarihi mekânlardandır. Mor Evgin Manastırı, MS IV. yüzyıl-
da Mısır’dan buraya Hristiyanlık inancını yaymak için gelen ve Kıptî bir rahip olan Mor Evgin 
(Evgin) ismiyle inşa edilmiştir. Manastır MS VI. yüzyılda buraya yerleşen Keldanîler tarafın-
dan onarıldı ve başına İbrahim b. el-Maa’rrayîn getirildi. İbrahim b. el-Maa’rrayîn yanında elli 
rahip ile birlikte Mor Evgin Manastırı’ndaki görevine devam etti.81 MS 489 senesinde Bizans 
İmparatoru Zenon tarafından Urfa Okulu’nun kapatılması üzerine Nusaybin’e taşınan okul 
burada daha önce Mor Yakup tarafından kurulan ve inkıtaya uğrayan Nusaybin Akademi-

75 Bünyamin et-Tûtilî, Rıhle, s. 285.

76 Buranın Adıyaman tarafında bulunan Nisibis antik şehri olduğu düşünülmektedir. 

77 Levent Öztürk, İslam Toplumunda Hıristiyanlar: Asr-ı Saadet’ten Haçlı Seferlerine Kadar, İstanbul 1998., s. 50; Metin Tun-
cel, “Nusaybin”, DİA, c.XXXIII, s. 269.

78 Adday Şer, Nusaybin Akademisi, çev. Nesim Doru, İstanbul, Yaba Yayınları, 2006, s.10

79 Nusaybin Piskoposu Mor Yakup tarafından MS 313-320 tarihleri arasında inşa edilmiş ve bir müddet sonra burada aka-
demi eğitimine başlanmıştır. 

80 Şabüşti’nin Diyârât adlı eserinde bu manastır Arapça olarak Deyr Mar Ûvcin (دیر مار اُوجین) şeklinde geçmektedir. Manas-
tırın Süryanice ismi Dayro’d-Mor Augin ( ܝ ܐܘ  olup Tur Abdîn’in merkez bölgesi sayılan İzla Dağı’nın (şimdi ( ܕ ܕ
Bagok Dağı ) Nusaybin’e bakan yamacında inşa edilmiştir. Nusaybin’nden Cizre’ye giderken İpekyolu (E-90) üzerinde 
Nusaybin’e bağlı Girmeli Belediyesi (Girêmîra) sınırları içerisinde kalır. Bu manastırla Nusaybin arası yaklaşık olarak 30’ 
km’dir. Kadim tarihte Kudüs’e giden Hristiyan hacı kafileleri manastıra uğrar ve burada ihtiyaçları karşılanırdı. Mor Evgin’e 
tabi olanlar, yaptıkları iyiliklerden ve icra ettiği vazifelerden dolayı Mor Evgin’i ikinci Hz. İsa; bu manastırı da ikinci Kudüs 
olarak görmektedirler. 

81 Şabüşti, Diyârât, s. 238.
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si’nin tekrar faaliyete geçmesini sağlamıştır. Hem rahipler hem de halk için eğitim veren Nu-
saybin Okulu bu dönemde bilime önemli katkılar sağlamıştır. Mor Yakup Kilisesi’nin de içeri-
sinde yer aldığı bu okulda felsefe, mantık, tıp, coğrafya, hendese derslerinin yanı sıra teoloji 
ve vaaz dersleri de verilirdi.82 Bu akademinin, ikinci kurucusu Mor Barşawmo (Barsawmo) 
ve onun buraya müdür olarak atadığı Narsay, Urfa Akademisi’nin eski öğrencilerindendir.83

Ortaçağ’da bu bölgeyi gezmiş seyyah, coğrafyacı ve müellifl erin birçoğuna göre Nasîbîn, 
el-Cezîre Bölgesi şehirlerinin en güzelidir.84 Diyâr-ı Rebia’ya bağlı Tur Abdîn bölgesinde yer 
alan Nasîbîn büyük ölçekli bir şehir olup düzlük bir alana sahiptir. Stratejik ve ticarî ehemmi-
yete haiz olan Nasîbîn, Ortaçağın önemli uluslar arası ticaret merkezlerinden birisidir. Şehre 
uğrayan kervanlar ve seyyahlar şehrin dışı ve çevresindeki güzelliklere hayran kalıp burayı 
cennette benzetirken, şehrin iç yerleşkesini pek de takdir etmemişlerdir. Kaynaklara göre 
şehrin muhkem bir suru ve çok sayıda çarşısı vardır. Sırmalı ipek kumaş sanayisinin gelişti-
ği Nasîbîn’de elde edilen bu ürünler şehrin meşhur çarşılarında alıcı bulurdu. Kaliteli elbise 
üretiminde de meşhur olan Nasîbîn, dışardan gelen tüccar ve halk nezdinde çokça rağbet 
görmektedir.85 

Nasîbîn’e akan Hermes Nehri ve kaynağı ile ilginç bir hikâye anlatılmaktadır. Rivayete göre 
suyun çok fazla olması ve şiddetli bir şekilde şehre akması ve bazen taşkınlara sebep olma-
sından dolayı kaynağın menbağı kurşun yığını ve taşlarla kapatılmaya çalışılmıştır. Abbâsi 
Halifesi el-Mütevekkil–Alellah, Nâsibîn’i ziyaretinde kaynağın bu şekilde kapatıldığını duy-
muş ve derhal açılması için emir vermiştir.86 Hermes Nehri üzerinde buraya hâkim olmuş 
devletlerden kalıntılar vardır.87 Mesire alanı olarak da kullanılan bu mekândan akan sular 
içinden geçtiği tüm ovayı suladıktan sonra bu bölgede Nasîbîn’e yakın yerlerde bulunan 
bahçeleri sular. Cezîre-i İbn Ömer’de olduğu gibi bu şehrin de 40.000 kadar bostanı oldu-
ğu söylenmektedir. Nasîbîn halkı tarım ve ticaretini bu sayede devam ettirmekte ve temel 
geçim kaynağını buradan sağlamaktadır. 88Geniş sulak arazileri sayesinde çevre şehirlere 
göre meyve ve üzüm üretimi ve kalitesi çok iyidir. Bu üzümlerden elde edilen bir de meşhur 
şarabı meşhurdur. Burada yaşayan insanları bu çöl havasının sıcaklığından ve nemliliğin-
den koruyan da yine bu meyve ağaçların gölgelikleridir. Şehrin bereketli topraklarının yanı 
sıra, güzel yerleşime sahip köyleri ve çokça sürüleri vardı. Şehrin çevresinde bir bilezik gibi 
kıvrılan su kanallarının çevresinde de sıra sıra ağaçlar ve onların gölgelikleri dikkat çeker. 
Şehirde sadece ağaçlıklar değil aynı zamanda çok güzel gülfidanları da vardır. Güzelliği ve 
kokusu ile benzersiz olduğu söylenen bu güller sanayi üretiminde de kullanılmaktadır. Bu-
rada yetişen güllerin dönemin önemli gül merkezlerinden olan Tümiran bölgesinde yetişen 
güllerden daha fazla olduğu söylenmektedir. Kaynaklarda Nasîbîn’de sadece beyaz güllerin 

82 Şabüşti, Diyârât, s. 240; Lee Jae Young, R. B. Serjeant, J. D. Latham, Religion: Learning And Science in the Abbasid Period, 
Cambridge University, Cambridge 1990, s. 248; E.R. Hayes, Urfa akademisi: Madrasto d Urhoy, çev. Yaşar Gönenç, Yaba 
Yayınları, İstanbul 2002, s. 158; Adday Şer, Nusaybin Akademisi, s. 11-12.

83 E.R. Hayes, Urfa…, s. 164; M.J.-B.Chabot, L’école de Nisibe…, s. 47

84 Hududû’l-Âlem..., s. 155.

85 İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 661; Ebü’l-Fida, Takvim..., s. 282–283; Ya’kubî, el-Büldan, çev. M.E.Ayati, Tehran 1964, s. 142; 
Hasan b. Ahmed Mühellebi, el-Kitâbü’l-azizi: el-Mesalik ve’l-memalik, thk. Teysir Halef, Dımaşk 2006, s. 112; İbnü›l-Verdi, 
Haridetü’l-acâib ve feridetü’l-garaib, tsh. Mahmûd Fahuri, Dârü’ş-Şarki’l-Arabi, Haleb, 1991/1411, s. 54.

86 Kazvînî, Asarü’l-Bilad ve Ahbarü’l-İbad, Dâru Sadır, Beyrut t.y., s. 368.

87 İstahrî, Mesâlik..., s. 73; Ali Saib, Coğrafya..., s. 353.

88 İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 661; İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 337; Hududû’l-Âlem..., s. 155; Dımaşkî, Kitâbu Nuh-
be..., s.191; Ebü’l-Fida, Takvim..., s. 282-283; Bünyamin et-Tûtilî, Rıhle..., s. 285; Aşık Mehmed, Menâzır..., c.II, s. 752.
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yetişebildiği, kırmızı güllerin ise yetişme ortamı bulamadığı anlatılmaktadır. Dönemin bü-
yük şehirlerinden olan Musul’dan da daha geniş olduğu söylenen Nasîbîn’de çok iyi ve temiz 
hamamlar vardır. Karekter olarak buranın insanlarının iyi ve maddi olarak da zengin olduğu 
söylenmiştir. Doğal olarak bu zenginlik uzadıkça uzayan çarşılara da yansımıştır. Zenginlerin 
ve halkın evleri taştan olup harç malzemesini şehre yakın bir yerden getirtilen beyaz renkli 
madde çıkar oluşturur. Bu madde aynı zamanda hamamların yapımında da yapı malzemesi 
olarak kullanılır. Şehrin taşlarla yapılmış çok sağlam kalesi ve çevresini saran yaklaşık uzun-
luğu 6500 adım olan büyükçe surları vardır. Bir ara zarar gören bu kale daha sonra tekrar 
onarılmıştır. Şehirde dört adet dikili taş mevcut olup bunlar altışar zirâ’ aşarı89 uzunluğunda-
dır. Şehrin can sıkan tarafı ise öldürücü derecede zehirli akrepleri, böcek ve bataklıklardan 
üreyen sivrisineklerinin90 bulunmasıdır.91 

Şehirden memnuniyetini ifade etmek için dönemin şairi Ebû Nuvas Nasîbîn hakkında şöyle 
der:

Nasîbîn bana çok güzel geldi, ben onu razı ettim 
Ah Nasîbîn! Keşke senden olsaydı nasibim.92

İbn Cüzeyy ise bu konuda şu şiiri yazmıştır: 

Nasîbîn acayip bir yer, orada günler geçirdim
Nice hastalıkla boğuştum tarifsiz acılarla!
Oranın sularında kızarmaz gül, bulmaz rengini!
Suratlar sapsarı, insanlar hep ağlamakta!”93

Zor, harap ve işgale uğradıktan sonraki zamanlarda Nasîbîn için şairler şunları söylemiştir:

Nasîbîn’in nasibi Allah’tandır.
Şehrin hepsinde zulüm ve işkence vardır.
İçi alev (cehennem) gibi olsa da 
Dışı âdeta bir cennet gibidir.94

Ortaçağ’da Nasîbîn’i ziyaret etmiş olan Endülüslü seyyah İbn Cübeyr’e göre şehrin dışı tıpkı 
Endülüs’teki gibi cennet misali olup ağaç ve yeşillikler ile kaplı, zengin, bereketli ve ihti-
şamlıdır. Şehrin iç kısmında ise insanın bakmak bile istemediği bir çöl dağınıklığını vardır.95 
Dışının bu şekilde güzel olmasının sebebi Hermes Nehri’dir. Çevresine hayat veren bu ne-
hir Nasîbîn üzerine akar ve burada kollara ayrılır. Bir kolu ziraat ve yeşillikleri sulamak için 
kullanılırken, diğer kolu şehir sokaklarından evlerin içine girer ve haneler ihtiyaçlarını bu 

89 1 Zirâ’ = 64 cm. Her dikili taşın uzunluğu da bu hesaplamaya göre her biri 3.84 metre uzunluğundadır.

90 Hamdullah Müstevfi ve İbnü’l Verdî’nin aktardığına göre yapılan bir sihir sayesinde bu şehre çekirge ve sivrisineklerin 
girmesi engellendi. Bu sihirden sonra sivrisinekler ve çekirgeler hiçbir zaman bu şehre giremediler. Selâhâddîn Eyyubî 
zamanında, şehrin surları inşa edilirken ağzı kapalı bazı küplere rastlandı ve bunların bir hazine olabileceği düşünül-
dü. İçleri açıldığında içinde yalnız çekirge ve sivrisineklerin olduğunu gören askerler küplerden altın çıkmasını umut 
ederken karşılarında sivrisinek ve çekirge yığınından başka bir şey görememelerinin hüznünü yaşadılar. Nihayetinde 
kazı ve tamirden sonra şehrin eski harap halinden eser kalmadı ve şehir tümüyle onarıldı. Bkz. Hamdullah Müstevfi, 
Nüzhetü’l-Kulub, s. 106; İbnü’l-Verdi, Haridetü’l-acâib..., s. 54.

91 İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 151; Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 139; Ebü’l-Fida, Takvim..., s. 282-283; İbn Battûta, Seya-
hatname..., c.I, s. 337; Hamdullah Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulub, s. 106; Ali Saib, Coğrafya..., s. 353.

92 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 337.

93 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 337.

94 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.V, 289; Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s. 468.

95 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 337; İbn Cübeyr, Rıhle…, s. 214; İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 150; Kazvînî, Asarü’l-Bi-
lad..., s. 259; Aşık Mehmed, Menâzır..., c.II, s. 752-753.
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sudan karşılardı. Bu suyun önemli bir kolu da merkezdeki camiye ulaşıyordu.96 Caminin or-
tasından geçen su biri avluda diğeri doğu kapısında bulunan iki sarnıca dökülürken caminin 
dışında bulunan iki havuz kaynağını bu sarnıçlardan alırdı. Şehrin güney kapısının yanında 
nehir üzerinde taşlardan yapılmış bir köprü vardır. Nasîbîn’de iki medrese ve bir de hastane 
(bîmâristan) bulunmaktadır. Burada hastahane olmasına ve gerekli kontroller yapılmasına 
rağmen coğrafyayı etkileyen salgın hastalıklardan nasibini almıştır.97 Nasîbîn eşrâfı şehrin 
korunması, ticari değerinin ve isminin kötüye çıkmaması için gerekli tüm tedbirleri alma 
yoluna gitmiştir. Rivayete göre ticaret için Nasîbîn’e gelen ve salgın hastalık taşıdığı tespit 
edilen bir tâcir, şehrin ileri gelenleri tarafından derdest edilir. Kendisine iki şahit huzurunda 
bu hastalığı Nasîbîn’e gelmeden önce de taşıdığı ve hastalıklı haliyle şehre girdiğini beyan 
ve ikrar etmesi istenir. Aksi takdirde bir daha bu şehre alınmayacağı kendisine bildirilir. Bu 
sıkı kontrol üzerine Nasîbîn’e gelmeden önce de hasta olduğunu itiraf ederek tâcir, Nasî-
bîn’de olası salgın söylentilerin de önüne geçmiştir.98 

Ortaçağ’da Nasîbîn şehri ve nüfüsuna bakıldığında büyük ölçekli şehirler dahilinde sayıldığı 
ve ehli kitaptan tüm milletlerin yaşadığı bilinmektedir. Ekseriyetini Müslüman ve Hristiyan 
ahalinin oluşturduğu şehirde en az nüfusa sahip millet Yahudi’lerdir. Tudelalı Bünyamin, 
Nasîbîn’i ziyaretinde şehirde 100099 kadar Yahudi nüfusun yaşadığını söylemiştir. Her birini-
nin kendine has mimarileriyle inşa ettiği ibadethaneleri de şehrin içerisinde yer almaktadır. 
Mor Yakup Kilisesi Hristiyan ahalinin, havra da Yahudilerin buradaki ibadet merkeziydi.100

Fetihten sonra Nasîbîn’e yoğun bir iskan faaliyetinde bulunan Müslümanlar da ibadetlerini 
ifa etmek için şehir merkezinde çok sayıda mescid inşa etmiştir. Burada inşa edilen en eski 
mescidin miladi XIV. yüzyıla kadar da ayakta kalan Benî Bukre Mescidi olduğu söylenmiştir.101 
Bunun yanı sıra şehirde Mescid-i Nebi ve Mescid-i Bâb-ı Sincar adında mescidler de vardır. İbn 
Şeddad’ın aktarımına göre Bâb-ı Sincar Mescidi’nde Hz. Osman’ın gönderdiği Kur’an-ı Kerîm 
mûshâfı mevcuttur.102 Şehirde ayrıca ismi Ebû Hureyre Mescidi olan giriş kapısında Grekçe 
olarak, “sırt ağrısı için yararlı olup tecrübe edilmiştir” şeklinde tercüme edilen bir kitabe bu-
lunmaktadır. Ayrıca Nasîbîn’de, Hz. Ali’nin makamının103 bulunduğu ve çevresinde Ünnab 
ağaçları (Hünnap, Ziziphus jujuba) olduğu söylenmiştir. Bunun yanısıra Hz. Hüseyin’nin 
onüçüncü kuşaktan torunu olan Zeynel Âbîdin ve kız kardeşi Sitî Zeyneb’in de mezarı şehir 
merkezindeki Zeynel Âbîdin Külliyesi’ndedir.104

Yapılan bu yapıların tamamında ana yapım maddesi olarak taş kullanılmıştır. Mekanların 
içini yazları serin kışları sıcak tutan bu taşlar doğal bir yalıtım malzemesi görevi görmüştür. 
Yaz aylarında çok sıcak olan şehirde taş binaların içini mekan tutan akrepler şehir sakinlerini 

96 İbn Cübeyr, Rıhle…, s. 214-215; Aşık Mehmed, Menâzır..., c.II, s. 752-753.

97 İbn Cübeyr, Rıhle…, s. 215; İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 337; Ali Saib, Coğrafya..., s. 353.

98 Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s. 467; Aşık Mehmed, Menâzır..., c.II, s. 752-753.

99 Rıhaletu Fettahiye adlı esere göre Nasibin’de 800 Yahudi yaşamaktadır ve burada mabedleri vardır. Bkz. Bünyamin et-Tû-
tilî, Rıhle…, s. 285; dipnot:3.

100 Bünyamin et-Tûtilî, Rıhle…, s. 285.

101 İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire…, c.I/III, s. 125.

102 İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire…, c.I/III, s. 126.

103 Hz. Ali’nin Türbesi (حرم اإلمام علي) Irak’ın Necef şehrinde olup İmam Ali Camii (İmam Ali Mescidi)’nin olduğu yerdedir. Bü-
veyhoğulları tarafından 977 inşa edilen bu cami türbenin üzerine inşa edilmiştir. Burası Şii’ler için Kâbe ve Mescid-i Ne-
bevi’den sonraki en kutsal yerdir. 

104 İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire…, c.I/III, s. 125; Herevî, Kitabü’l-işarat…,s. 146-147. 
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hayatlarından bezdirmiştir. Hanelerin haricinde muhkem Nasîbîn Kalesi akrep ve zehirli yı-
lanların önemli mekânlarındandır. Bundan dolayı bütün şehirler arasında Nasîbîn öldürücü 
ve çok zehirli akrepleri105 ile meşhurdur.106Serahsî’nin aktarımına göre buranın akreplerle 
dolu olmasının hikâyesi şu şekildedir. İran şahı Anuşirvan, Nasîbîn’i kuşatmaya gelince bura-
nın halkı kaleyi savunmuş ve direnmiştir. Bunun üzerine Anuşirvan, Şehrizor ve Tiranşah 
kentlerinden getirdiği öldürücü akrepleri arrâde (mancınık) yöntemi ile surların iç tarafına 
atar. Bir süre sonra bu akrep sokmalarından dolayı birçok insan ölünce Nasîbîn halkı diren-
meyi bırakır ve Anuşirvan da burayı ele geçirir. Diğer bir görüş de bu akreplerin Nasîbîn’in 
kuzeyinde bulunan Kelha (كلھا)107 bölgesinden geldiği yönündedir.108 

Hz. Osman döneminde Nasîbîn valisi bulunan kişi Şam ve el-Cezîre valisi Muâviye’ye bir 
mektup göndererek burada akrep sokmalarının yoğunlaştığını ve nasıl bir önlem alınması 
gereğini sorunca Muâviye, her fert her gece nöbet tutsun ve en az bir tane akrep öldürsün. 
Akrepler bitinceye kadar da bu şekilde devam edin. Böylece çözüme kavuşur cevabını ver-
miştir.109

İslâm kaynaklarında Nasîbîn şehri hakkında çok fazla rivayet vardır. Bunlardan en meşhuru 
Hz. Peygamber (s.a.v) ilgili olanıdır. İbnü›l-Fakih’in aktarımına göre, Hz. Peygamber (s.a.v) 
Mirac Gecesi büyükçe bir şehir görür ve şehri çok beğenir. Bu şehri Cebrail’e sorunca ceva-
ben şehrin Nasîbîn olduğunu öğrenen Hz. Peygamber (s.a.v)’in Allah’ım, Nasîbîn’in fethini 
çabuklaştır ve bu şehri Müslümanlar için bereketli kıl şeklinde dua ettiği rivayet edilmiştir.110 

Nasîbîn hakkındaki rivayetlerden biri de Selmân-ı Farisî’nin İslâm’a girişi ile ilgilidir. Bu riva-
yete göre Selmân-ı Farisî bir gün kendi çiftliklerine giderken bir ses duyar. Sesin geldiği yönü 
takip edince orada Hristiyanlar’ın ibadet ettiklerini görür. Bundan etkilenen Selmân-ı Farisî 
onların dinine nasıl geçebileceğini sorunca Şam’a gitmesi gerektiğini söylediler. Bunun üze-
rine bir grup Hristiyan tüccarla Şam’a gider. Orda piskoposa aynı soruyu sordu ve piskopos 
onu yanına aldı. Bu piskopos ölünce Selman’a Musul’a gider ve bir müddet sonra yeni Nasî-
bîn Piskoposu’nun yanına gelir. Selmân-ı Farisî, Nasîbîn’de epeyce bir süre kaldıktan sonra 
Ammuriye geçer. Buradaki Piskopos ölmeden önce kendisine artık bizim dinimizde bizim 
gibi inanan kalmadı ama Mekke’de bir peygamberin çıkacağına dair alametler var deyip onu 
buraya yönlendirince buraya doğru hareket etmiş ve Vadi’l-Kura bölgesindeki Yahudilere 
esir düşmüştür. Selmân-ı Farisî, daha sonraları Mekke’de Hz. Peygamber’i gördükten sonra 
Müslüman olmuştur.111 Günümüzde Selman-ı Farisî’nin makamı olarak bilinen Selmân-i Pâk 
ziyaretgâhı Nasîbîn’de varlığını devam ettirmektedir. 

105 Buradaki akreplerin menşeine bakıldığında günümüz Türkiye sınırlarında Leiurus’tan sonra en zehirli ikinci akrep tipleri 
olarak karşımıza çıkar. Bkz. Mustafa Kürtüllü, “Mardin İli’nde Akrep Türlerinin (Ordo: Scorpıones) Dağılımı ve Sistematik 
Yönden İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim 
Dalı, Niğde Ağustos 2006, s. 23.

106 Hududû’l-Âlem..., s. 155; İstahrî, Mesâlik..., s. 73; İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire…, c.I/III, s. 124.

107 Kelha’nın neresi olduğu açıklanmamakla birlikte bu bölgede Kelha adında sarp bir yerde kurulmuş bir yerleşim alanı 
vardır. Hermes Nehri’nin çıktığı dağın karşısında yer alan bu yer günümüzde de aynı isimle anılmaktadır. Kelha (Kelehke) 
ise Kürtçe’de kale manasında olup, köy de aynı şekilde sarp bir tepelikte hisar gibi evlerden inşa olunmuş bu yüzden 
Kelehke (Kalecik) ismini almıştır. Günümüzde de burada akrep sokmalarından şikayetler fazladır. 

108 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.V, s. 288.

109 Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s. 468; Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.V, s. 289; Belâzurî, Fütuhu’l- Büldan, çev. Mustafa Fayda, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987, s. 256.

110 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.V, s. 289; İbnü’l-Fakih, Kitâbü’l-Büldan, s. 180; Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s. 467.

111 İbn İshak, Siyer, yay. haz. Muhammed Hamidullah; çev. Sezai Özel, 2. Bs, İstanbul 1991, s.140–144.
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Nasîbîn ile ilgili bir başka de rivayet şu şekildedir. Hz. Peygamber Taif’ten dönerken bir grup 
cinin onun Kur’an okuyuşunu dinlediğini ve İslâm’ı kabul ettiği Kur’an-ı Kerim’de ve diğer 
İslâm kaynaklarında zikredilir. İbn Hişam bu cinlerin Nasîbîn cinleri olduğunu nakleder.112

5. Dârâ

Mardin’e yakın bir dağın eteğinde kurulan Dârâ (دارا), Büyük İskender tarafından öldürülen 
Darius tarafından yaptırılmış ve onun ismiyle adlandırılmıştır. 113 Eski adı Anastasiopolis olan 
Dârâ Eski Çağ’da Roma/Bizans sınırları içerisinde yer alıyordu.114 Bizans İmparatoru Anastosi-
os tarafından MS 507 tarihinde askeri bir şehir şeklinde tasarlanıp kurulması ile bu şehre 
Anastosios’un ismi nispet edildi. Böylece Dârâ şehri Ortaçağ boyunca jeostratejik konumu-
nu devam ettirdi. 115 Dârâ stratejik bir geçit üzerinde olup 6.yy’da doğu yönünde Bizans’ın 
savunma ve saldırı üslerinden bir tanesiydi.116 Bunu iyi bilen I. Iüstinianos burayı daha da 
geliştirdi.117 Mardin ve Nusaybin arasında bulunan Dârâ’da çok sayıda tarihi eser ve yıkıntılar 
vardır. Geçmişte Büyük İskender ve Pers kralı Dârâ’nın mücadele alanı olup o dönemde bü-
yük ve ma’mur bir şehirdi. Burada Kalenderân adında büyük bir kasrın harabesi de bulunur.118

Dârâ şehri Bizans ile Sâsâniler arasında kalan önemli bir bölge olup Bizans’ın garnizon şeh-
riydi.119 Çoğunlukla Sâsâniler elinde bulunan Nisibis’e 98 stadia120, Sâsânilerin Yukarı Mezo-
potamya sınırlarına ise sadece 28 stadia121 mesafedeydi.122 Bu yüzden sürekli çatışmalar ka-
çınılmazdı. Buranın bereketli ve bol mahsullerinden dolayı fiyatları çok düşüktü. Bu durum 
bu diyârın tüm bölgelerinde aynıdır ve bu anlamda burası çok meşhurdur.123 Seyyahlar Dârâ 
yolunun meşakkatini belirtmek için şu şekilde niyazda bulunmuşlardır:

Ey Yolcu! Dârâ ve Harran arasındaysan sabret. 
Allah, gönderir sana güzel bir binek elbet.
Cezîre-i İbn-i Ömer ve el-Cezîre beldelerinde ise şöyle Dârâ hakkında şöyle derler:
Ehlimiz düştü mü dara.
Müdafaa eder bizi bereketli topraklar şehri Dârâ.124

112 İbn Hişam, Siret-i İbn-i Hişam Tercemesi: İslam tarihi, çev. Hasan Ege, İstanbul 1985, s. 79.

113 Mutahhar b. Tahir Makdisi, el-Bed’ ve’t-Tarih, nşr. Clement İmbault Huart, c. III/I, Mektebetü’l-Müsenna, Bağdad t.y., s. 152; 
Sîrâfî, Rıhletü’s-Sîrâfî, thk. Abdullah Habeşi, el-Mecmaü’s-Sekafî, Ebûzabî, 1999, s. 55; Dımaşkî, Kitâbu Nuhbe..., s. 191; 
Hamza el-İsfahani, Tarih-i Peygamberan ve Şahan-Târîhu Sini Müluki’l-Arz ve’l-Enbiya, thk. Cafer Şiar, 2. bs., Müessese-i 
İntişarat-ı Emir Kebir, Tahran 1367, s. 39; İbn Miskeveyh, Tecaribü’l-Ümem, thk. Ebü’l-Kâsım Emami, c.I, Suruş-İntişarat-ı 
Seda ve Sima-yi Cumhuri-yi İslami-yi İran, Tahran 2001/1422, s. 94; İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire..., c.I/III, s. 140; Aşık Meh-
med, Menâzır..., c. II, s. 751; Muhammed Ramazani, Mücmelü’t-Tevarih ve’l-Kısas, Çaphane-i Haver, Tahran 1939, s. 56.

114 Ross Burns, Monuments of Syria, London 1995, s. 229.

115 Michael Weiskopf, “Dara”, EIR., ed. Ehsan Yarshater, c.VI, Costa Mesa, California 1993., s. 671.

116 Louıs Dillemann, Haute Mésopotamıe Orıantale et Pays Adjacents, P. Geuthner, Paris 1962, s. 226.

117 Michael Weiskopf, “Dara”, EIR, s. 672.

118 İbn Havkal, Sûret..., s. 221; İbn Cübeyr, Rıhle..., s. 215; Ali Saib, Coğrafya..., s. 353.

119 Michael Weiskopf, “Dara”, EIR., s. 671.

120 Roma uzunluk ölçüsünden biri olan stadianın her birimi 185 metreye tekabül eder. Buna göre bu mesafe 18.130 metre 
kadardır. 

121 Sınıra sadece 5.180 m mesafede.

122 Michael Weiskopf, “Dara”, EIR., s. 671.

123 İbn Havkal, Sûret..., s. 221

124 Ebü’l-Fida, Takvim..., s. 280-281; Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.II, s. 418.
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Ortaçağ şehirleri arasında Dârâ küçük ölçekli fakat güzel ve takdir edilen bir şehirdir. Dârâ 
şehri bir dağın dibinde kurulmuş olup buranın çok sayıda akan suları vardır.125 Bir su kemeri 
şehre baştanbaşa su dağıtır. Bu su evlerin damından taşınır ve sonra camiye akar oradan 
da bu su boş bir araziye akar. Binaları siyah taştan olup çok muhkemdir. 126 Burası küçük 
bir yerleşim yeri olmasına rağmen iç içe girmiş çok sayıda arazisi dolayısıyla fazlasıyla tahıl 
üretimi vardır.127 

İbn Battûta’nın 1325 tarihlerinde burayı gezdiği dönemde Dârâ yıkık, harap ve terk edilmiş 
haldedir. İbn Battûta burada çok güzel manzarası olan bir kalenin varlığından da söz etme-
den geçemiyor.128 Bu kalede büyük bir burç olup bu burcun ismi de Burc el-Mizan’dır.129 Bu 
şehir Hamdânîler devrinde büyük bir değişikliğe uğramıştır.130 Günümüzde bir kısım kalıntı-
ları ayakta durmasına rağmen Dârâ şehri gereken ilgiyi görememektedir.

6. Maridin (Mardin)

Yüksekçe bir dağ yamacında kurulmuş olan Mardin (ماردین) çok eski zamanlardan beri varlı-
ğını devam ettirebilmiş ender kentlerden biridir. Kuşatılması zor bir mevkide olduğundan 
dolayı saldırılar karşısında şehir yapısı açısından büyük bir yıkımla karşılaşmamıştır. Ortaçağ 
kaynaklarında Benî Rebia bölgesinde bulunan Tur Abdîn Bölgesi sınırlarına dâhil olan Mar-
din ilim, kültür, ticaret ve inanışların merkezi konumdadır. Mardin şehrinin ana giriş kapısına 
taştan yapılmış bir basamak geçidi vasıtasıyla çıkılır. Bu geçit dört adım genişliğinde ve bin 
beş yüz metre uzunluğundadır. Yolun en yukarısında büyük bir giriş kapısı ve nihayetinde 
şehirde son bulan bir yol bulunur. Şehrin içinde eski tarzda yapılmış başka bir tümsek de 
olup onun yaklaşık elli adım yüksekliğinde kale yer almaktadır.131 Dârâ şehrine yarım günlük 
mesafede dağın yamacında kurulan Mardin şehrinin tepesinde kurulan bu muhkem kale 
Ortaçağ şehirlerinde eşine az rastlanır cinstendir. Dönemin müellifleri İslâm toprakları içeri-
sinde bu denli güzel kale, ev ve şehir yapısının olmadığını dile getirmeden geçememişlerdir. 
Kalesinin şöhreti dilden dile dolaşmış ve kaleyi gören seyyah ve coğrafyacılar buraya hayran 
kalmıştır. Zeminden zirveye yüksekliği 2 fersah olarak hesaplanan kalenin Hamdânî emiri 
Hasan b. Hamdân tarafından yapıldığı veya onarıldığı bilinmektedir. Müelliflerin kaleyi isim-
lendirmesi konusunda farklı tercihlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak ise Kal’a-
tü’l-Baz132 isminde mutabık kalındığıdır. Kalede çok sayıda karga bulunmasından dolayı 
Kal’atü’l Gurab (Kargalar Kalesi) denildiği gibi aynı zamanda Şehba Kalesi133 olarak da isimlen-
dirilir. Bu kalede çok sayıda asker barınmakta ve tehlikelere karşı gözcülük yapmaktaydılar. 
Kalede etkili zehir taşıyan çok fazla akrep ve yılan bulunduğundan pek de güvenli olmadığı 
anlaşılmaktadır. 134 

125 Hududû’l-Âlem..., s. 156.

126 Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm..., s. 140; Guy Le Strange, The Lands…, s.96.

127 İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 662.

128 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 338.

129 İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire..., c.I/III, s. 141.

130 İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire..., c.I/III, s. 140.

131 Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Yolculuk, çev. Tufan Gündüz, İstanbul 2005, s. 64.

132 Doğan, Şehbaz (Şahbaz), Şahin Kalesi olarak bilinen bu kaleye bazen Kartal Kalesi de denildiği olmuştur.

133 Şehbâ isminin bir Doğan cinsi olan Şehbâz (شھباز/شاھباز)’dan türetildiği düşünülmektedir. Beyaz renkli, iri ve yırtıcı olan 
bu Doğan cinsine (Falco rusticolus) bu bölgede rastlanmasından kalenin de bu isimle adlandırıldığı düşünülmektedir. 
Bununla ilgili olarak herhangi bir kaynakta detaylı mâlûmata rastlanılamamıştır. 

134 İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 662; İbn Cübeyr, Rıhle…, s. 215; Ebü’l-Fida, Takvim..., s. 278-279; Aşık Mehmed, Menâzır…, 
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İbn Battûta’da yer alan aktarıma göre şair Serâyâ el-Hıllî Mardin Kalesi hakkında şu dizeleri 
söylemiştir:

Kızgın Hılle’nin evlerini terk et de çek git 
Geç develerinden ve Zevrâ denen yerden geç 
Kanbur Musul’da da bekleme yola devam et. 
Çünkü Şehbâ Kalesi’nin şimşekleri
Zamanın (bela) ifritini yakacak er veya geç!135

Mardin şehri yüksek bir mevkide kurulduğundan şehrin tepesine çıkıldığında, üç günlük yol 
mesafesine kadar bir manzara izlenebilmektedir. Doğu tarafında bulunan Barun Dağı, Cudi 
Dağı silsilesi ile birleşmekte şehrin arazileri Kara Âmid bölgesinden Habur’a, Sahrakiye’den 
Sincar’a kadar uzanmaktadır.136 

Kaynaklarda, yüksekliği ve sağlamlığı göz önünde bulundurularak, Mardin Kalesi’ni kılıç ve 
mızrakla ele geçirmenin imkânsız olduğu dile getirilmiştir. Kale içerisinde bir caminin ve bu-
nun içerisinde Hz. Hızır’ın makamı olduğundan bahsedilmektedir. Kale sınırları içinde yüz-
den fazla ev ve üç altmış kadar su kuyusu, biri diğerine açılan ve iç içe bakan dört kapısı bu-
lunmaktadır. Bunlardan ikisi Sur (veya Sır) Kapısı olarak isimlendirilmekte biri güneye diğeri 
ise kuzeye açılmaktadır.137 Kalenin şehre bakan tarafında ateşli toplar, çarşılar ve medreseler 
yer almaktadır. Şehrin en ilginç yanı kalenin kurulu olduğu dağ silsilesinde cam madenine 
rastlanmasıdır. Burada üretilen cam eşyaların yapımında da kullanılan bu maden nihayetin-
de mâmul cam ürünü olarak el-Cezîre’nin diğer şehirlerine ihraç edilirdi.138 

Mardin isminin menşei konusunda da bir takım rivayetler mevcuttur. Bu rivayetlerden ilki 
ismi belirtilmeyen İran şâhı ile ilgilidir. Aktarıma göre İran şâhının Mardin adındaki çocuğu 
amansız bir hastalığa yakalanır ve hastalığına derman bulunamaz. Nihayetinde hekimler ço-
cuğun sağlığına kavuşması için etrafı açık yüksek bir dağın tepesinde uzun bir süre yaşaması 
gerektiği yönünde şâha tavsiyede bulunurlar. Ülkenin dört bir tarafında yapılan araştırmalar 
neticesinde Mardin Kalesi’nin en uygun yer olduğuna kanaat getirilerek hekimler refakatin-
de çocuk Mardin’e getirilir. Dağın tepesinde yaşamaya başladıktan kısa bir müddet sonra 
sağlığına kavuşunca onun adına nispetle buraya Mardin adı verildiği söylenir. Bundan son-
ra burası İranîler tarafından yerleşim merkezi haline getirilir ve burada Mecûsîlik yayılmaya 
başlar. Mardin dağının tepesinde yanan ateşleri ile bin yıl boyunca burada ibadet ederler.139 
Onların buradaki varlığına ise Arsus b. Cariş adındaki Bizans kumandanı son verdiği söylenir. 
Bizans İmparatoru Herakleios’in akrabası olduğu söylenen Arsus, dönemin Bizans kenti olan 
Trabzon’da idareci olarak görevlendirilmiştir. Burada halka zulmedince Bizans sınır bölgesi 
olan el-Cezîre tarafına sürülmüştür. Burada gördüğü Mardin şehri ve kalesini çok beğenen 
Arsus burayı ele geçirme planları yapar ve bu amaçla kalede yaşayan Mecusi bir din adamıy-
la dostluk kurarak kendini kaleye davet ettirir. Kaleye girmeyi başaran Arsus burada bulunan 
herkesi öldürüp hükümdarlığını ilan eder. Arsus, kaleyi kendine karargâh olarak seçer ve 

c.II, s. 748-749; İbn Şeddâd, el-A’lakü’l-hatire..., c. I/III, s. 124; Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, sad.Tevfik Temel-
kuran- Necati Aktaş, c. III-IV, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1986, s. 462; Abdüsselam Efendi, Mardin Tarihi-Ümmü’l-İber, Haz. 
Hüseyin Haşimi Güneş, İstanbul 2007, s. 6.

135 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 338.

136 Abdüsselam Efendi, Ümmü’l-İber, s. 5.

137 Abdüsselam Efendi, Ümmü’l-İber, s. 6.

138 İdrisi, Nüzhetü’l-müştak..., s. 662.

139 Abdüsselam Efendi, Ümmü’l-İber, s. 3-4.
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şehir merkezini ve çevresinde bulunan yerleşimler imar ederek kızı Mariya için burada kü-
çük bir kale inşa eder. Herakleios’un hükümdarlığının başlangıcı olan miladi 610 senesinden 
Mardin’in fethine kadar burayı elinde bulundurmuştur.140

Evliya Çelebi, Makdisi’ye dayandırdığı anlatımında Mardin hakkında ilginç bilgiler vermek-
tedir. Anlatıma göre Musul civarında ikamet eden Hz. Yunus yaz aylarında Mardin dağına 
çıkardı. Burada kendisine bir mağarayı mekân edindiği ona nispetle mağarının isminin Yu-
nus Nebi Mağarası olarak geçtiği bilinmektedir. Rivayete göre Hz. Yunus’un yaşadığı dönem-
de Mardin dağının adı ise Şahika Dağı’ydı. Dağda bulunan mağaralardan çıkan bir ejderha 
onun ümmetinden birçok kişiyi yutunca, inanmayan bir kısım insanlar, bir mucize gösterip 
de ejderhayı öldürmesi halinde kendisine tabii olup iman edeceklerini söylemişlerdir. Bu-
nun üzerine Hz. Yunus’un eline aldığı taşla mucizesini gösterip ejderhayı öldürdüğü ve böy-
lece halktan üç bin kişinin ona iman ettiği söylenir. Bu dağdaki ejderhadan mülhem şehre 
Mâr-Din (Deli-Yılan) 141 adının verildiği iddia edilmiştir.142 

Dımaşkî’nin, melikler ve sultanlar şehri dediği Mardin bir müddet İran şahı Dârâ’nın da taht 
merkezi olmuştur. Dârâ burada avcılık yapmaktan zevk alıyordu. O yüzden yazı burada kışı 
da kendi şehri olan Dârâ’da geçirirdi. Şehrin etrafında ve bazı binaların çevresinde çevresi su 
ile kuşatılarak inşa edilen önemli bir yapılar ve kasırlar bulunduğu söylenmektedir. Kasrın 
sahibi olan melik Mardin’i ziyaret etmek istediğinde kasrın üzerinde bulunan suyu serbest 
bıraktırır suyun içeriye girmesini sağlardı. Kasra giriş için su yüzeyinden sistemli bir giriş 
olduğu ve yazın en sıcak günlerinde bu saraya gelinip ikamet edildiği aktarılmıştır. Bu su 
vasıtasıyla kasrın içinde yaşayanlar yaz boyunca serinler ve su ihtiyaçlarını buradan temin 
ederdi.143

Yakut el-Hamevî ve Zekeriyya el-Kazvînî’ye göre Ortaçağ’da Mardin büyük bir şehirdir. Mer-
kezde sekiz binden fazla ev olup bu yapılar ardı ardına yükselen bir şekilde ve ilginç bir 
mimari ile yapılmıştır. Şehirde sekiz yüz dükkân ve her çeşit zanaat işleri yanı sıra yüz ka-
dar cami, medrese ve mescit bulunmaktadır. Şehirde Burada beş hamam, bir han ve çok 
sayıda çeşme yer alırdı. Ayrıca sanayisi ve üretimi çok gelişmiş olup, başka hiçbir beldede 
görülmeyen ürünler burada imal edilirdi.144 Kadife ve ipek kumaşların bolca dokunduğu bir 
şehir olan Mardin’in heybeti ve yüksekliği için Türkler ve Mağrip Arapları düşüncelerini şu 
dizelerle dile getirmiştir:

Bu Şehir O Kadar Yüksektir Ki, 
Halkı Şehrin Üzerinden Uçan Kuşları Asla Görmezler. 

Mardin şehri bulunduğu yükseklikte inşa edilen yapılar aşağıdan bakıldığında farklı ve geo-
metrik bir görüntü sunmaktadır. Birçok yüksek binanın yanı sıra burada kamu yararına oluş-
turulan vakıf ve hastaneler bölgede önem arz etmektedir. Hastanelerde hastalara ücretsiz 
yemek verilirdi. Hastaneye gelen hasta meşhur biri ise kişinin ayağının altına pahalı halılar 

140 Abdüsselam Efendi, Ümmü’l-İber, s.6.

141 Mar kelimesi Farsça ve Kürtçe’de yılan manasına gelmektedir. Din kelimesinde ayrılan bu dillerden Kürtçe’de bu kelime 
mecnun ve deli demekken, Farsça’da deli kelimesin karşılığı divane ve mecnundur. 

142 Evliya Çelebi, Seyahatname, c.III-IV, s. 461.

143 Dımaşkî, Kitâbu Nuhbe..., s.191-192; İbnü’n-Nüzhet Cevad, Haritalı Musavver…, s. 115.

144 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.V, s. 39; Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s. 259; Abdüsselam Efendi, Ümmü’l-İber, s. 4.
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serilirdi.145 Şehirde bulunan Bimaristan146 adındaki çeşmenin suyundan içildiğinde ve bu 
suyla yıkanıldığında uyuz benzeri kaşıntılara ve saç dökülmelerine karşı iyi geldiği söylen-
mektedir. Şehrin önemli alanlarından olan Bâb-ı Sur (Sur Kapısı) yakınlarındaki Avn-ı Cevze 
Çeşmesi’nden içilen suyun da sancılara neden olduğu söylenmektedir. Yüksekte olmasından 
ve kaynak sularının az olmasından dolayı şehri içme suyu ise çok az olup bu ihtiyaçlarını 
kazdıkları derin kuyularda biriken yağmur sularıyla gidermektedirler. Bu kuyulardan suyu 
deri veya metalden imal edilen kova şeklinde devl (kova, çıkrık) denilen araçlar vasıtasıyla 
çıkarırlar. Büyük kuyuların bulunduğu Mardin Kalesi çok meşhur olup, kurulduğu yerde stra-
tejiktir. Kalenin bir tarafından Düneysir izlenebilmekteyken diğer taraftan Dârâ ve Nusay-
bin’e nazırdır.147 Şairler Mardin hakkında şu şiiri yazmışlardır: 

Mardin Benim Şehrimdir, Allah Onu Korusun.
Mecbur Olmasaydım Eğer,
Mardin’i Terk Etmezdim.
Mardinlinin Güzel Dili Karşısında Demir Bile Erir,
Lakin Mardinlinin Kalbi Katı Ve Serttir.148

Mardin şehrinin kurulu olduğu dağın aşağısında bahçeleri olup burada Zancan, Zencan 
 adında bir nehir vardır. Mardin’in bahçeleri buradan (صور) Nehri’ne benzetilen Suver (زنجان)
suyunu alır ve tarım arazileri de bu nehrin sularıyla sulanır. Nehrin uzunluğu yaklaşık 10 
fersahtır. Bu arazilerde pamuk ve mısırın yanı sıra birçok meyve çeşidi yetişir. Hamdullah 
Müstevfî’nin aktarımına göre buranın yıllık geliri 236.200 dinardır.149 Ayrıca Mardin çevresin-
de birçok vadi olup buralarda çok güzel bağ ve bostan yerleri bulunmaktadır. Gara Bağı Va-
disi, Şeyh, Rişmil, Kabala, Nehras, Belabil, Zinnar Vadisi, Kavada, Paspanus, Sefa Vadisi, Baa-
kan, Berekettü’l-Cemel ve Şadul gibi vadiler bulunmaktadır. Tüm bu vadilerde yemyeşil bos-
tan ve bahçeler ile değişik türde üzüm ve meyve ağaçları bulunur. Günümüzde de devam 
eden bu gelenekte üzüm, elma, kavun, karpuz, erik (icas) ve kiraz yetiştiriciliği yapılır.150 Son 
dönemde bu bölgede yetiştirilen başlıca ürünleri buğday, pembe zeytin, tiftik yapağı, su-
sam, badem, mazı meyvesi (baru, palamut), nar, darı, sadeyağ, bıttım yağı, bal, pekmez, 
üzüm ve üzümden elde edilen ürünlerdir. Mardin’de çok miktarda bıttım (menengiç-ba-
tum-kizvan) ve incir de yetiştirilir.151

 Marco Polo, Mardin’de pamuk yetiştirildiğini ve Bokeran (Boquerant) denilen elbise türü-
nün imalatının yapıldığını aktarmaktadır.152 İbn Battûta ise, Mir’ız yününden yapılan ve Ma-
ridi veya Maridîn ismiyle meşhur kumaşlarından bahseder.153 Mamur bir şehir olan Mardin, 
Ortaçağ boyunca bu değerini korumuş ve çevre vilayetlerden gelen kervan, tâcir ve halk 
Mardin’de istediği eşyayı rahatça bulabilmiştir. Bu yüzden Ortaçağ, Mardin için çok parlak 
bir zaman dilimidir. Bu dönemde Mardin, uluslararası ticaretin merkezi konumundaydı. İbn 

145 Josaphat Barbaro, Anadolu…, s. 65.

146 Bu çeşmenin Bimaristan (Hastane, Şifahane) şeklinde tesmiye olunması çeşmenin suyunun şifalı olduğuna inanılmasın-
dan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.

147 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c. V, s. 39; Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s.259.

148 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c.V, s. 39; Kazvînî, Asarü’l-Bilad..., s. 260.

149 Hamdullah Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulub, s. 106.

150 Abdüsselam Efendi, Ümmü’l-İber, s. 5.

151 Ali Saib, Coğrafya..., 350.

152 Marco Polo, Le Devisement du Monde le Livre des Merveilles, Paris, 1982, c.I, s. 78.

153 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, s. 338.
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Battûta’nın burayı gezdiği dönemde buranın sultanına övgülerde bulunarak Irak, Suriye, Mı-
sır’da dahi böyle eli açık bir sultanın olmadığını söylemiştir. Şair ve dervişlerin sultanı ziya-
ret ettiği ve sultanın bunlara cömertçe hediyeler verdiğini aktarmaktadır. Bu durum şehrin 
kendisine ve misafirlere verdiği değerin bir yansımasıdır. Bu misafirpervelik geleneği günü-
müzde de devam etmektedir.154 Bu bölgeden olanların nisbeleri ise genel olarak el-Mardinî 
şeklindedir.155

Ortaçağ’da Mardin şehri farklı din, millet ve dillerin de merkezi konumundaydı. XX. yüzyıl 
başlarına kadar Süryani ve Müslümanların yanı sıra burada önemli bir Yahudi nüfusu ve ce-
maati vardı.156 Bu yüzyıldan sonra burada Yahudi ve Süryani nüfusunda azalma görülmüştür. 
Yahudiler İlyas Peygamber Mağarası (İlyas Peygamber Havrası) olarak bilinen yerde ibadet 
ederlerdi. Bu havranın çok kadim bir geçmişi olup burada yaşayan Yahudiler için ayrı bir 
önemi olan kutsal bir mekândı.157 Havranın Hz. İlyas devrinde Babil kralı Buhtunnasr’ın Mar-
din’de bulunan tapınağı olduğu da söylenmektedir.158 Bununla beraber Yahudiler kalenin 
yanındaki el-Kasr denilen şehir harabelerinin Keldanîlerin ilk şehirleri olan Sina’dan kalma 
olduğunu iddia etmişlerdir. Bu harabe geniş bir alana yayılmış olup surları taştan içerideki 
ahaliyi koruyacak şekilde sağlam burç ve kulelerden oluşmaktadır. Yontma taş ve yarım mü-
devver kubbelerle yapılmış olan haneleri günümüzde dahi varlığını devam ettirmektedir. 
Fakat Yahudiler bu harabede Babil ile bağlantılı hiçbir kanıt ve yapıya rast gelmemişlerdir.159

7. Düneysir (Kızıltepe)

El- Cezîre’nin meşhur şehirlerinden olan Düneysir, Ortaçağda büyük ölçekli şehriler sınıfında 
yer almaktadır. Res’ülayn (Ceylanpınar) ve Nasîbîn arasında yer almaktadır. Mardin dağı ete-
ğinde kurulmuş olan şehirle Mardin arasında iki fersahlık mesafe vardır.160 Mardin’den bakıl-
dığında geniş, büyükçe ve düz bir alanı olan bir ova şehridir. Burada yemyeşil reyhan bos-
tanlarının varlığından bahsedilir. Çevresindeki şehirlerden buraya ticaret yapmaya gelinir. 
Bundan dolayı buraya Farsça terkip olan Düneysir adı verilmiştir. Düneysir, Arapça Ra’s-dün-
ya (دنیا سر) ve Farsça Dünya-ser (راس   ,yani “Dünyanın Başı” anlamında kullanılmış olup (دنیا 
dünyanın gözdesi (دنیسر) manasını da içerir. 

Düneysir için, Ortaçağ’ın bitimiyle kullanılan diğer bir isim de Koçhisar (قوج حصار) olup bu-
gün dahi kullanılmaktadır. Düneysir’in çevresinde hiç nehir bulunmadığından içme sularını 
kuyulardan (abarlar) karşılamaktadırlar. Yeterli miktarda su olmadığı için tarlarını büyük zah-
metlerle kuyudan testiyle taşıdıkları suyla sularlar.161 Burada çöl sıcağı havası olup yazları 
aşırı sıcak bir iklime sahiptir. Yâkût el-Hamevî, hem küçüklüğünde hem de bu ilk ziyaretin-
den 30 yıl sonra burayı tekrar ziyaret etmiştir. Düneysir’e ilk gelişinde buranın çok küçük bir 
yerleşim yeri olduğunu ve nüfusunun da az olduğunu söylemektedir. Bundan otuz yıl son-
raki ziyaretinde ise yepyeni bir Düneysir ile karşılaştığını, çarşılarının büyüdüğünü ve nüfu-

154 İbn Battûta, Seyahatname..., c.I, 337-338; Aşık Mehmed, Menâzır..., c.II, s. 749.

155 Sem’ani, el-Ensab, thk. thk. Abdullah Amr Barudi, c. V Dârü’l‐Cinan, Beyrut 1988, s.162.

156 Abraham Ben-Yaacop, “Mardin”, EJ, ed. Cecil Ruth, V. XI, Keter Publishing House, Jerusalem t.y., s. 951. 

157 Abraham Ben-Yaacop, “Mardin”, EJ, s. 951.

158 Evliya Çelebi, Seyahatname, c.III-IV, s. 461.

159 İbnü’n-Nüzhet Cevad, Haritalı Musavver…, s. 115.

160 Dımaşkî, Kitâbu Nuhbe..., s.191; Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c. II, 478.

161 İbnü’l-Lemiş, Târîhu Düneyser, Matbuatu Mecmai’l-Lugati’l-Arabiyye, Dımaşk 1986, s. 16; İbn Cübeyr, Rıhle…, 216; Yâkût 
el-Hamevî, Mu’cem..., c. II, 478; Guy Le Strange, The Lands…, s.96.
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sunun artığını dile getirmiştir. XIX. yüzyılda burayı ziyaret eden seyyahlara göre Koçhisar 
Ortaçağda olduğu gibi bu dönemde de önemli bir pazar şehri konumundadır. Bu devirde 
Koçhisar kasabasında yaklaşık 5.000 hanenin varlığından bahsedilir. Bu hanelerin hepsinin 
de sade, alçak ve düz damlı olduğu dile getirilmiştir. Yaz geceleri çok sıcak olduğundan do-
layı ahalinin kendi teraslarında ya da yüksekçe bir yerde (taht üzerinde) açık havada uyudu-
ğu bilinmektedir. Bugün dahi benzer adetler devam etmektedir. Seyyah Buckingham’a göre 
bu dönemde nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğu ve bunların Ermeni kilisesine men-
sup olduğu burada az sayıda Süryani ve Müslüman da oturduğunu dile getirmiştir. 162

Geniş bir vadide yer alan Düneysir sebze ve meyve bahçeleri ile çevrilidir. Bu bahçeler su 
çarkları vasıtası ile sulanmaktadır. Çöl karakteristiğine uygun olarak bu şehrin çevresinde 
surlar yoktur. İnsanlarla dolu olan bu pazarlarda, alabildiğince ticari mallar vardır. Bundan 
dolayı Suriye, Diyarbakır ve Anadolu gibi merkezlerin Düneysir ile olan ilişkileri sıkıdır. Bu 
durum Düneysir’in Ortaçağda önemli bir ticaret merkezi olduğu göstermektedir. Şehrin dı-
şında etrafı bahçelerle çevrili bir ve inşası devam eden bir medrese ve bitişiğinde bir hamam 
olduğu söylenir. Bu medrese aynı zamanda güzel bir dinlenme yeriydi. Şehirde her perşem-
be, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde bazar denilen ticaret yerleri ve pazarlar kurulur, 
buradaki ve çevre köylerdeki insanlar alışveriş için buralara akın ederdi. Ana yol boyunca 
sağlı sollu köyler ve hanlar vardır. Düneysir’in yakınında Tell al-Ukab (Kartal Tepesi) adında, 
kalesi olan büyük bir köy yer alır. Burada Müslümanlar ve Gayrimüslimlerin birlikte yaşadı-
ğı ve buradaki Hristiyanlardan haraç vergisi alındığı bilinmektedir. İbn Cübeyr gördüğü bu 
köyü memleketi Endülüs’ün ferah ve güzel köylerine benzetmektedir. Düneysir’in dışındaki 
bu köyde bir nehir163 akar ve nehrin çevresi bahçe, çeşit çeşit ağaç ve üzüm bağları ile çev-
rilidir. İbn Cübeyr, bu sulak alanda koyun sürüsü kadar kalabalık domuz yavrusu sürüleri ile 
karşılaştığını ve bunların uysal olduklarını ve insanlardan çekinmediğini dile getirmiştir. Bu 
köyden sonra Cisr (Köprü) Köyü’ne uğrayan İbn Cübeyr geceyi bu köyde geçirdikten sonra 
sabahleyin doğru yola koyulmuş öğle vakti gibi Re’sülayn’a varmıştır.164

162 Yâkût el-Hamevî, Mu’cem..., c. II, 478; B.J.Buckingham, Travels in Mesopotamia, London 1827, s. 175-176.

163 Bu nehrin Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun da üstünden geçtiği Büyükcırcıp Deresi olduğu tahmin edilmektedir. Ni-
tekim Düneysir (Kızıltepe)’den Re’sulayn (Ceylanpınar) yönüne doğru yol alınırken bu civarda karşılaşılabilecek ilk ve en 
büyük derenin bu olduğu görülmektedir. Diğer bir ihtimal de bu nehrin Gümüşdere olabileceğidir. Gümüşdere sınır 
hattı boyunca Kızıltepe-Ceylanpınar arasında enlemesine akan bir nehir olup kuzey kıyısında bulunan Atmaca (Xırxır) 
Köyü’nün metinde bahsedilen Kartal Tepesi Köyü; bu köyün karşısında nehrin güney yakasında bulunan Köprübaşı (Cur-
nik) Köyü’nün de metinde bahsedilen Cisr (Köprü) Köyü olabileceği ihtimalidir. Fakat yine de gerek bu civarda çok sayıda 
köyün bulunması, gerekse de coğrafi şartlar ve yerleşim yerlerinin değişebileceği göz önüne alındığında bu konuda 
kesin bir şey söylemek güçtür. 

164 İbn Cübeyr, Rıhle…, s. 217.
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Tur Abdîn Bölgesini Gösteren Harita165

165 Hans Hollerweger, Turabdin…, s. 56-57.
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Şehre Dışarıdan Bakmak

Mehmet Kurtoğlu
Vakıfl ar Genel Müdürülüğü TYB Yönetim Kurulu Üyesi

Giriş

Şehir tarihi araştırmalarında arşiv belgeleri, salnameler, folklor araştırmaları, edebi eserler, 
seyahat ve gezi kitaplarının önemli bir yeri vardır. Şehir tarihi kaynaklarından biri olan seya-
hatnameler şehre daha çok dışarıdan bakmamızı sağlar. Seyyahların çoğu, karşılaştıkları şe-
hirlerin etkisi altında kalarak gördüklerini kaleme alırlar. Bu etkilenme onların şehri içselleş-
tirerek yazmalarına, geldikleri bir başka şehir olduğu için de dışarıdan bakmalarına neden 
olur. Bu bağlamda seyahatnameleri, diğer şehir tarihi kaynaklardan farklı değerlendirmek 
gerekir. Özellikle şehir kültürünü anlamamız ve tanımlamamızda seyahatnamelerin, gezi 
yazılarının önemi büyüktür. Çünkü şehrin tarih ve kültürü yazılırken daha çok bir iç bakış söz 
konusudur. Seyahatnameler ise bize içerden göremediğimiz noktaları gösterir, kaçırdığımız 
ayrıntılar üzerinde durur. Bu durum bize “o mahiler ki derya içinde deryayı bilmezler” sözünü 
hatırlatır. 

Yine şehre dışarıdan bakmanın bir önemini İtali Calvino’nun “herkesin bir ilk şehri vardır, o 
şehirden hareketle diğer şehirleri tanımlar” sözünde görürüz. Bilindiği gibi Calvino, kurmaca 
edebiyatın en güzel örneklerinden biri olan “Görünmez Kentler”i anlatırken içerden ve dı-
şarıdan bakışın yollarını gösterir. Bunu yaparken de ünlü bir seyyah Marco Polo’nun gezip 
gördüğü şehirleri Moğol Hükümdarı Kubilay Han’a anlatır. Kitap Marco Polo ile Kubilay Han 
arasında geçen şehir üzerine diyaloglardan oluşur. Onların şehirler hakkında anlattıkları ve 
sordukları sorular aynı zamanda bize şehre nasıl bakmamız gerektiğinin ipuçlarını verir. Cal-
vino, “göz şeyleri görmez, başka şeylerin anlamını yüklenmiş şeylere ait şekiller görür: kerpeten 
dişçinin evini, kupa tavernayı, baltalı kargı karakolu, terazi pazarcıyı gösterir… Kent düşünmen 
gereken her şeyi söyler, kendi sözlerini yeniletir sana… Bu kalın göstergeler kabuğu altında kent 
gerçekte nasıldır, ne içerir ya da ne saklar, insan Tamara’dan bunları öğrenemeden çıkar. Bel-
lek denen şey çok zengin: sürekli yeniler göstergeleri, yeniler ki kent varolmaya başlasın.” Calvi-
no’nun bu tanımlamalarını şehir tarihçilerinin yazdığı belgelere dayalı metinlerde görmek 
mümkün değildir. Onun üzerinde durduğu ve işaret ettiği bu bakışın kırıntılarını ancak se-
yahatnamelerde görmek mümkündür. Çünkü her seyyahın bir ilk şehri vardır ve o şehirden 
başka şehirlere bakıp tanımlarlar… 

İstanbul’un XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyılın ilk çeyreğini seyahatnameler üzerinden tanımladığı-
mızda, bizim içerden göremediğimizi, seyyahların dışarıdan gördüğünü ve özellikle kendi 
ilk şehirlerinden hareketle İstanbul’u tanımladıklarını görürüz. Seyyahların İstanbul’a bakışı 
her ne kadar oryantalistçe olsa da bizim gözden kaçırdığımız birçok noktayı öne çıkardıkla-
rını görürüz. Örneğin 1830’larda İstanbul’a gelen Michaud ve Poujoulat, her ne kadar şehrin 
mekânları üzerinde durmuşlarsa da daha çok Sultan Mahmud’un yapmış olduğu reformla-
rın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekmiş, o dönemde içerdekilerin göremediğini göre-
bilmişler. Sultan Mahmud’un henüz gerçekleştirdiği reformlara zaman zaman alaycı yakla-
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şan seyyah, sarığı bırakıp kırmızı fes giyenleri görünce gelincik tarlasına düştüğünü belirtir. 
Yapılan reformların şeklî olduğunu ve bu reformların Türkleri Avrupa’yla eşit noktaya geti-
remeyeceğinin altını çizerler. Gerçekten de Sultan Mahmut’tan beri tepeden inme yapmış 
olduğumuz reform ve devrimler bizi Avrupa ile aynı noktaya getirememiştir. Bir şehrin so-
kaklarında dolaşmak ile bir şehre kuşbakışı bakmak oldukça farklıdır. Michaud ve Poujoulat, 
İstanbul’a kuşbakışı baktıklarında; “Osmanlı başkenti daha yeni yeni bir büyük şehir kimliğine 
kavuşuyor. İnsan ilk bakışta, tepelere dağılmış veya deniz kıyısına birbirinden kopuk peş peşe sı-
ralanmış bir sürü köy ve mahalle”1 yi görürler” derler. Buna rağmen İmparatorluk başkentinin 
kendilerini büyülediğini, avucunun içine aldığını söylemeden edemezler. 

Yahya Kemal’in, Pera’dan Üsküdar’a baktığında hep Üsküp’ü hatırladığı söylenir. Üsküdar 
onun içten bakışıyla Üsküp olur. Pera ve Sarayburnu’ndan Üsküdar’a bakmalısınız diyen 
Michaud ise; “Üsküdar’ın harika bir perspektif sunduğunu, insana gelecekte kaybolacakmış 
hissi verdiğini ve bu perspektifl erin yaklaştıkça kaybolduğunu ve hemen yerini bir başkasının 
aldığını” söyler. Pera ile Sarayı karşılaştıran seyyah, karşılıklı birbirine bakan bu iki mekânın 
birbirine ne tezgâhlar planladığını, sarayın bulunduğu tepenin geçmiş günlerindeki ihtişa-
mı tekrar yakalamak için reformlar yaptığını, Pera’nın ise Osmanlının çöküşünü dört gözle 
beklediğini ve Türklerin tekrar Asya’ya dönmesini umduklarını belirtir. Pera’nın o dönemde 
bir kolini olduğunun altını çizer. Seyyahın iki tepe üzerinden İstanbul tanımlaması şehre 
dışarıdan bakışın farkını ortaya koyar. Hiçbir İstanbullunun aklına gelmeyen bu bakış açısı 
bize aynı zamanda şehre nasıl bakılması gerektiğini de göstermiş olur. 

Ayasofya’yı gezmenin izine tabi olduğunu anlatan Michaud, Bizans dönemine ait eserleri 
görmek Konstantinopolis’e gitmek hissi verdiğini söyler. Michaud ve Poujoulat’ın kendi me-
deniyetlerine ait yapıları tanımlarken duygusallaştıklarını görürüz. Kendi köklerini ararken, 
Haçlıların Hipodrum’daki heykelleri fırınlayarak para yapmalarını eleştirir fakat ardından 
Haçlı Ordusu’ndaki İtalya ve Fransa’nın bugün mucizevi sanat eserleri ortaya koyduklarını 
övgüyle anlatır. Osmanlıların ise Bizans’tan kalma yapı ve heykellere ilgi göstermediğini, 
varlık veya yokluklarının bir anlam teşkil etmediğini söyler. Heykel kültürüyle büyümüş sey-
yah için şehrin heykelleri ve anıtları oldukça önemlidir. Seyyah İstanbul’u gezerken tarihi 
mekânları kiliselerden, dikili taşlardan ve heykellerden ibaret görür. İstanbul’un muhteşem 
camilerinden daha çok kendisine ilginç ve bir o kadar güzel gelen Müslüman mezarlıkların-
dan bahseder. İstanbul’da Roma’yı, Bizans’ı daha da ileri giderek işgalcileri arar ama Müslü-
man İstanbul’u görmek istemez, gördüğü noktaları da eleştirmekten geri kalmaz. 

1899 yılında İstanbul’a gelen Knut Hamsun ve Hans Christian Andersen, “Barbar Türkler” ön-
yargısıyla şehre bakarlar. Gemide yolculuk yaptıkları sırada okudukları “Hilalin Altında” adlı 
bir kitaptır. Buna rağmen gördükleri karşısında yargılayarak değil, çağdaşlarından farklı ola-
rak müsamahalı ve olumlu ifadeler kullanırlar şehir hakkında. Hamsun, “bütün dünyayı gör-
medim ama tek bir Eyüp vardır dünyada” diyerek Eyüp’ü biricikleştirerek anlatırken, “büyük 
camiler fotoğrafl arda güzeldir. Yüksek değil yayvandırlar. Fakat insan yayvan bir bina ile başka 
hiçbir şey arasında münasebet kuramaz. Ayasofya Camisi geniş bir kasaba gibidir ve dünyanın 
ikinci büyük cemaatini barındırabilir. Lakin yassıdır, basıktır”2 diye yazar. 

Koca imparatorluk hakkındaki öncül bilgileriyle karşılaştığı Osmanlı İstanbul’u onu hayrete 
düşürür. Zira teknolojiyi yakalamış Batı’dan gelen biri olarak Türk köylüsünün hala saban 

1 Michaud, Poujoulat, İmparatorluklar Şehri İstanbul, 1830, sh.12, Say Yay. İstanbul,2014

2 Hamsun, Andersan, İstanbul’da İki İskandinav Seyyah, sh. 37, YKY, İstanbul, 2009
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kullandığını şöyle anlatır: “Fakat zavallı fellahın nasıl bir sabanı vardır gündüz gözüyle göstere-
cek? Tahta bir sopaya geçirilmiş tahta bir çubuk. Peygamberin ölümünden bin beş yüz sene son-
ra hala, ziraat aleti sayılabilir mi bu? Yankelerin ülkesinde bir çiftçi bu tuhaf aleti işaret ederek, şu 
sabana bakın! Amerika’da bizim sabanlarımız çelikten yapılmıştır, tekerleklidir, iki at tarafından 
çekilir, der.”3 Böylece o dönem “Hasta Adam” diye nitelenen Osmanlı’nın ne denli geri kal-
dığını hayreti içinde izler. “Türk” başlığı koyduğu bölüme ise şöyle bir giriş yapar: “Türk üç 
yüz yıldır devamlı geriye gitmektedir” Hamsun’un bu hayretini o dönem İstanbul’da bulunan 
insanlar hissedemez. Çünkü içeriden görünen İstanbul ile dışarıdan görünen İstanbul aynı 
İstanbul değildir. “Cengâver millet rüyaya daldı. Dedelerimiz ümide kapıldılar. Türk kuvvetinin 
bir sınırı olduğu anlaşıldı” diyerek devamlı güç kaybeden imparatorluğun son tanığı olduğu-
nu şu cümlelerle ifade eder: “Bizler Türkiye’nin kalan kuvvetini de kaybettiğini görmüş olduk. 
Kahramanlar gibi, asil hayvanlar gibi dövüştüler; lakin ellerinde kılıçları ve mızrakları ile ne ya-
pabilirlerdi ki? Uzun menzilli ateşli silahlara başlarını verdiler. Geri çekilmediler, hücum ettiler ve 
düştüler.”4 

Hamsun’un bir tekke ziyaretinde “çığlık atan dervişler” diye nitelediği zikir, kendisine ol-
dukça ilkel görünür. Dervişleri Müslüman keşişler olarak niteler ve “tarikatları, utanmazlığı, 
kendilerini âleme gülünç düşürmeyi emreder. Şark’ın geniş muhayyilesidir buradaki seyirlik hale 
gelen”5 diye yazar. Hamsun’un, birçok Avrupalı seyyahın hayranlıkla bahsettiği tekke ve zikri 
ilkel görmesi oldukça anlamlıdır. Hamsun, seyahati sırasında bir kahvede nargile içme olayı-
nı anlatırken, bize gayet normal görünen nargile içme alışkanlığını farklı bir gözle anlatır. Ve 
bizim göremediğimiz bir noktadan olaya bakar ve şöyle der; “bir kişi nargilenin marpuçuyla 
uğraşırken ikincisi lülenin bakımını yapmaya yetişir ancak. Nargileye bakan hizmetkârlardan 
üçüncüsü ve en kıdemlisinin, efendisine seyahatlerinde refakat etmek üzere kendisine mahsus 
bir atı bulunur”6 der. Bir nargile içen kişiye üç kişinin hizmet etmesine anlam veremez. Bu 
ancak Doğu’ya mahsus bir alışkanlık olabilir… 

Ünlü masalcı Andersen ise İstanbul’a 1841 yılında seyahat eder ve elinde Lamartine’nin 
“Doğu Gezisi” kitabı vardır. Çanakkale’den İstanbul’a gemiyle gelen Andersen; “arkamızda 
Marmara Denizi koyu yeşil dalgalarıyla köpürüp coşarken karşımızda tıpkı Venedik gibi bir 
hayal kenti, dev Konstantinopolis, yani Türklerin İstanbul’u çıktı” diye başlar şehri anlatmaya. 
Calvino’nun belirttiği gibi İstanbul’u tanımlarken, ilk şehir olarak Venedik ile kıyaslar. Birçok 
Batılı seyyah gibi servi ağaçlarıyla süslü geniş mezarlıklar dikkatini çeker ve bu mezarlıklara 
buğday ekilse bir şehri doyuracağını söyler. Seyyahların Türk kabristanına gözlemlerinde 
özel yer vermesinin nedeni, mezarlıkların şehrin içinde ve sosyal hayatın bir parçası olma-
sıdır. Yahya Kemal’in “biz ölülerimizle yaşarız” anektodu onların da dikkatini çeker ve İstan-
bul’un mezarlıklarına geniş yer verirler. Andersen “dünyanın bütün milletleri sanki buraya 
toplanmış” diyerek şehrin çeşitliliğine ve renkliliğine dikkat çeker ve ardından “burada en il-
ginç olan şey, her milletten insanın kendilerine has yönlerini görmek. Türk, ağzındaki uzun tütün 
çubuğuyla ciddi ve ağırbaşlı oturuyor, Yahudi ve Rum el kol işaretleri yaparak bağırıp çağırıyor; 
bu birbirini kesen sokaklardan karmakarışık bir insan seli akıp gitmekte, tüylü sivri külahlarıyla 
Acemler, başlarına tersten taktıkları seramik çanağa benzer siyah şapkalarıyla Ermeniler, kuzu 
postu içindeki Bulgarlar, siyah türbanlarının üzerine eski püskü bir şal sarmış Yahudiler, süslü 

3 Hamsun, Andersan, age.sh. 29

4 Hamsun, Andersan, age. sh. 71

5 Hamsun, Andersan, age. sh. 46

6 Hamsun, Andersan, age. sh. 61
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Rumlar ve yaşmaklı kadınlar; nasıl da kalabalık! Ve bütün bu hengâmenin içinde seçkin bir Türk, 
başını sağa sola çevirmeksizin tüm ağırbaşlılığıyla oturmakta…”7 diye yazar. Her Batılı seyyah 
gibi Andersan da merak ettiği harem ve peçe arkasındaki Türk kadını konusunda oryantalist 
bakıştan kendini kurtaramaz. Altı yüzyıllık imparatorluğun oluşturduğu müthiş algı, Batılı-
larda “Doğu Rüyası” veya “Doğu Büyüsü” diyeceğimiz bir bilinçaltı oluşturmuştur. İstanbul’un 
kalbi olarak gördüğü çarşıları anlatırken, Türk kadınını, Parisli kadınla karşılaştırır ve “İstan-
bul’un çarşıları yanında Palais Royal’in görkemli dükkânları, saçları gül yağı ve mürrüsafi kokan, 
pahalı kumaşlardan giysiler içindeki doğulu bir kız karşısında Parisli bir kız, süslü bir yosmacık 
gibi kalır”8 diye yazmaktan kendini alamaz.

Andersan, gemiyle boğaza girişinde dikkat çektiği Asya Mezarlığı’na eserinde geniş verir ve 
“Türkler kendilerini Avrupa’da yabancı hissettiklerinden ebedi huzura anayurtlarında kavuşmak 
istemişler, İstanbul’un en büyük kabristanını Üsküdar’a yapmışlar”9 dedikten sonra “Türkler 
dünyaya gelen her çocuk için bir çınar, her ölü için ise bir servi dikerler” diye yazar. Kadın mezar 
taşlarının Nülifer çiçeğiyle süslenip fazla bilgi içermemesinden dolayı “kadın ölümde bile ör-
tülü, yabancılara mahrem” diyerek içlenir. Ali Efendi diye biriyle Lamartine’nin “Doğu Gezisi” 
üzerine uzun uzun sohbet eden Andersan, onun kendisinden İstanbul gözlemlerini sorma-
sı üzerine şöyle der: “İstanbul’un konumunu dünyada eşi bulunmaz bir güzellikte bulduğunu, 
manzaranın Napoli’den daha harika olduğunu, ancak bizim kuzeydeki kentlerimizden birinin 
buraya biraz benzediğini”10 belirtir. 

1907 yılında İstanbul ziyaret eden bir başka önemli seyyah ise romancı Vicente Blansco 
İbanez’dir. İbanez, kaynağında bir aşk olan bu yolculuğuna milletvekili sıfatıyla çıkmıştır. İs-
tanbul’a geldiğinde İspanya büyükelçisi tarafından karşılanmış, kısa süre içinde üst düzey 
temaslar yapmış, diplomatik çevrelere girmiş, yabancı olsun Türk olsun ileri kişilerle tanış-
mış, Türkiye üstüne bilgi ve yorumlar toplamış ve bütün bunlar ışığında “Fırtınadan Önce 
Şark” kitabını yazmıştır. İstanbul’da Pera’da bir otelde kalan yazar, Saraydan şehrin en ücra 
köşelerine, Ayasofya’dan tekkelere kadar şehrin sokaklarını bitmez tükenmez bir enerjiyle 
dolaşmıştır.11 

Kitabına; “ben Türkiye’yi sevenlerdenim, bir ırk ya da din önyargısına kapılarak bu iyi niyetli ve 
cefakeş halkın hala Avrupa’da yaşıyor olmasından ötürü öfkeye kapılanlardan değilim. Türklerin 
bütün günahı Avrupa’yı en son işgal edenler olmaları, o yüzden hiçbir savaşta eksik olmayan 
şiddet ve yabanice hareketlerin hatırasının daha yeni olmasıdır. Eğer Avrupa’da yalnızca en eski 
çağlardaki yerleşik halkların torunlularının yaşaması, daha ileriki tarihlerde Asya’dan ya da Afri-
ka’dan gelmiş olan istilacı soyların oradan sürülmeleri gerekseydi, kıtamız ıssız kalırdı. Ben Türk 
insanını, kendisini yakından tanımış olan bütün yazarların ve sanatçıların duyduğu o özel sev-
giyle severim”12 diye başlayan satırlarından sonra “uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu’nda 
on dokuz ayrı soy yaşamakta. Türkiye diye adlandırılan bu kökenleri ve gelenekleri farklı insan 
topluluğunu sayılmayacak kadar çok mezhebe bölünmüş Müslümanlar, Museviler ve Hıristi-
yanlar oluşturmakta. Yine de Lamartine’in dediği gibi, geniş imparatorluğundaki tüm millet-

7 Hamsun, Andersan, sh. 109,110

8 Hamsun, Andersan, sh. 110

9 Hamsun, Andersan, age. sh. 110

10 Hamsun, Andersan, age. sh. 110

11 Vicente Blasco Ibaňez, Fırtınadan Önce Şark İstanbul 1907, sh. XX, İş Bankası Yay. İstanbul, 2007

12 İbanez, age. sh.6
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lerin arasında ilk sırada gelen ve en saygıdeğer olanı Türk’ün kendisidir”13 diye yazar. Onun bu 
yaklaşımı şehre nereden ve nasıl baktığının işaretlerini verir. Türklere önyargılı bakan yazar 
ve seyyahların aksine Osmanlı İstanbul’una İbanez, olumlu bakmakla yetinmez, ayrıca Türk-
lere önyargılı baktıkları için Batılı yazarları eleştirir. İbanez, kitabında; “Avrupa’nın her yanın-
da halk arasında yerleşmiş hayali bir Türk kavramı bulunmaktadır. Buna göre, Türk, elinden en 
büyük vahşet gelebilen, şehvetli bir barbardır; ömrünü bir yanında kesilmiş kelleler, bir yanında 
işveyle raks eden cariyeler ya da odalıklar arasında geçirmektedir”14 diye yazar ve ardından; 
“Türkiye’ye yolculuk eden tüm yazarlar bu milletin ne denli haksızca yargılanmış olduğunu gö-
rerek öfkelenmiştir. Türk insanı iyi yürekli ve dürüsttür. Huyunun yumuşaklığı hayvanlara karşı 
gösterdiği büyük saygıyla ortaya çıkar. Onlara kötü davrandığı görülmemiştir”15 der. 

Türklerin hasletlerini ardı ardına sıralayan İbanez, “Türk, insanların en dindarı”16dır diye yazar 
ve onların erdemleri üzerinde durur: “Konukseverlik, erdemlerinin en göze çarpanıdır. Türki-
ye’de, özellikle Avrupalıların doluşup da bizim ne menem bir şey olduğumuzu öğretmedikleri 
Asya tarafında, hiçbir köy yoktur ki tüm evrelerinde misafir odası, yani ‘yolcular için bir oda’ 
bulunmasın. Yolcu burada hiçbir ödeme yapmaksızın ve ev sahibi kendisinin kim olduğunu, 
görüşlerinin ne merkezde olduğunu araştırmak için en ufak ısrarda bulunmaksızın, bir gece-
lik barınağa kavuşur.”17 İbanez ayrıca; “Türkiye’de zaman zaman görülen ‘Hıristiyan’ kıyımları 
dinsel bir nedenden ileri gelmez. Hiçbir Türk kalkıp da Peygamber’in buyurduğu ibadet biçimi, 
Ermenilerin ayininden daha iyidir diye onları öldürmez. Öyle olsa saldırılar ibadethanelere yö-
nelirdi. Avrupa’da, dinsel bağnazlıkla siyasal çıkarın, niteliğini çarpıtarak sömürdüğü o kıyımlar 
yalnızca ekmek kavgasının sonuçlarıdır”18 diyerek Avrupa’da oldukça yaygın olan ‘Türklerin 
Gayri Müslimleri asıp kestiği’ şayiasına da inanmadığını belirtir. 

Kitabında yalnızca gezip gördüğü yerleri anlatmakla yetinmeyen İbanez, yeri geldiğinde 
Türklerin meziyetleri üzerinde durur ve açık yüreklilikle bunu ifade etmekten çekinmez. Ör-
neğin “kusurlarında bile efendi olan Türk, başkalarını korumaktan büyük zevk alır ve zekâtında 
cömerttir, ancak o yüzden hâkimiyete susamıştır ve direnç gördüğü yerde zâlimleşir. Nefreti bi-
riktikçe birikir, soyundan gelen gururu, kurnazlıkla efendisi haline gelmekte olan eski uşakları 
karşısında isyan eder. İşte o zaman Peygamber’in yüce dayanağı olan kılıca sarılır”19 diye yazar. 
Bir başka yerde ise; “Zavallı Türkiye! İnsan onu yakından tanıdıkça daha da çok seviyor, çünkü 
erdemlerini daha iyi değerlendiriyor ve hangi tehlikelerin tehdidinde olduğunu daha berraklıkla 
görüyor“20 der. İbanez, ilk şehri olan Madrid’ten yola çıkarak İstanbul’a bakar.“İstanbul’un bir 
caddesinde yürümek, neredeyse tıpkı bir Madrid caddesinde yürümek gibi oluyor”21 diye yazdık-
tan sonra İstanbul’u tasvir eder: “doğal konumu başka hiçbir şehirle kıyas kabul etmeyecek gü-
zellikteki dillere destan Constantinopla ya da Kostantiniye, aslında üç yerleşim öbeğinden olu-
şuyor: Bir tek kentsel bütün oluşturan Pera ve Galata; bir zamanların Bizans’ının yerini kaplayan 

13 Ibaňez, age. sh.6

14 Ibaňez, age. sh.6

15 Ibaňez, age. sh.7

16 Ibaňez, age. sh.7

17 Ibaňez, age. sh.7

18 Ibaňez, age. sh.9

19 Ibaňez, age. sh.10

20 Ibaňez, age. sh.10

21 Ibaňez, age. sh.11
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İstanbul ve Asya kıyısındaki Üsküdar22… İnsanlığın tarihinde en önemli üç şehir Atina, Roma 
ve Kostantiniye olmuştur. Eski Yunan insanlara düşünme sanatını, güzelliğe tapınmayı öğ-
retmişti, bugün hala onun verdiği derslerle yaşıyoruz. Roma’nın yasaları ve görenekleri hala 
modern hayatı düzenlemekte. İstanbul ise, eski dünya ile bugünkü arasında vazgeçilmez 
aracı olmuştur. Öyle ki, eğer o var olmasaydı, dünya en soylu kültür mirasından yoksun ka-
lacak, filozofl arın, şairlerin ve sanatçıların üç bin yıl önce bizim için tasarlayıp ürettikleri şeyleri 
bilemeyecekti.”23 

İbanez, bir yandan şehrin sosyal ve kültürel yaşamına analitik bakarken, diğer yandan ro-
mancılığının vermiş olduğu deneyimle şehri oldukça güzel tasvir eder, güçlü gözlemleriyle 
bir takım tanımlamalarda bulunur: “İstanbul’da geçmişten geriye hiçbir şey kalmamış; ama 
bu Müslüman görünümüyle de yine ne kadar güzel bir şehir! Büyüklükte onunla kıyaslana-
bilecek hiçbir şehir yoktur. İstanbul bir bakışta kucaklanabilir. Bu büyük Müslüman şehrinin 
tüm görkemini hayranlıkla seyretmek için, kano gibi hafif oynak bir kayığa binip Altın Boy-
nuz’un orta yerine varmanız ya da Galata Köprüsü’nde durmanız yeterlidir. Ünlü gezginlerin 
söylediğine göre, dünyanın hiçbir şehri insana böylesi bir büyüklük duygusu vermezmiş. 
Nüfusu bir buçuk milyon, ama dört-beş milyon olduğunu düşünmek işten bile değil.”24

Sonuç olarak baktığımızda 1830’larda İstanbul’a gelen Michaud ve Poujoulat, Sultan Mah-
mut döneminde yapılan reformları yakından görmüş yapılan şekilcilik olarak değerlendir-
dikleri bu devrimlerin başarılı olamayacağını daha o günlerde ifade etmişlerdir. Yine de İs-
tanbul’a 1899 gelen Knut Hamsun, Batı teknoloji karşısında karasabanla tarım yapıldığını 
görünce yıkılan imparatorluğun çatırtılarından bahsetmiştir. İbanez ise 1907 yılında geldiği 
İstanbul’da imparatorluğun hayranlık uyandıran noktaları üzerinde durmuş, yıkılan impa-
ratorluktan daha çok ondan geriye kalan görkemli yapılardan bahsetmiştir. Şehre içeriden 
bakanların göremeyeceği noktalar üzerinde duran bu beş seyyah, İstanbul’u anlatırken, her 
biri kendi öncül bilgileri ve ilk şehirlerinden yola çıkarak anlatmışlardır. Böylece bizim bakıp 
ama göremediğimiz noktalara dikkat çekmişlerdir.

22 Ibaňez, age. sh.12

23 Ibaňez, age. sh.13

24 Ibaňez, age. sh.15
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Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 
18. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da 
Okunan Edebî Kitaplar

Temel Öztürk
Prof. Dr. KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. tozturk61@gmail.com

Giriş

Kadı sicilleri yani Osmanlı mahkeme defterleri Osmanlı Devleti’nin en önemli hukuki belge-
leri arasında yer alır. Siciller, 16. yüzyılın yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Türk tari-
hinin sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki hayatının araştırılmasında vazgeçilmez kaynak-
lardır. Çeşitli vilayetler nezdinde günümüze kadar gelen bu siciller Trabzon için de oldukça 
büyük bir yekûnu kapsamaktadır.1

Konumuz açısından birinci el kaynak değeri taşıyan kadı sicillerindeki tereke kayıtları ise 
sosyo-ekonomik olması yanında kültürel açıdan oldukça zengin bir malzemeyi de kendi 
bünyesinde bulundurmaktadır. Tereke2 veya metrukât diğer adı ile muhallefat yahut kassam 
defterlerinin iktisadî ve içtimaî tarihimiz açısından önemi tartışılmazdır. Tereke ıstılahî ola-
rak; ölen bir kişinin para, eşya, mal, alacak-verecek çeşidinden geriye bıraktığı şeyler hakkın-
da kullanılan bir tabirdir. Bu yönleriyle tereke çalışmaları sadece iktisadî, sosyal ve kültürel 
tarihimize değil, biyografi araştırmalarına da katkılar sağlamaktadır. Bu noktada tereke, ölen 
kişilerin medenî halleri ve aile yapıları yanında hayat seviyeleri ve sosyal yönleri hakkında 
da bilgiler sunmaktadır.3

Tereke konusunu yakından ilgilendiren müsadere ise vezirlerle devlet erkânının ve memle-
ket zenginleriyle tanınmış kişilerin ölümünden sonra terekelerinin, bazen de hayatta iken 
mallarının devlet adına zapt edilmesi anlamında kullanılan bir tabirdir. Bu açıdan müsade-
reye konu olan mal varlığını terekeler oluşturmaktadır. Kadının terekeye normal yollardan 
müdahalesi, varislerden birinin başvurusu veya küçük yaştaki varislerin haklarının korunma-
sı üzerine olurdu. Kadının bir diğer müdahalesi ise ölenin devlete borcu olması dolayısıyla 

1 Kadı sicilleri ve Trabzon’a ait olanların toplamı hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Akgündüz (haz.), Şer'iye Sicilleri, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1998.

2 M. Z. Pakalın halk arasındaki bu kullanımın yanlış olduğunu ve doğrusunun “terike” olması gerektiğini ifade eder. Bkz. 
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 460-461.

3 Muhallefat defterlerinin önemi ve içerikleri hakkında geniş bilgi için bkz. Halil İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî 
Tarihi Kaynakları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, XV/1-4 (1953), s. 51-75; Ömer Lütfi Barkan, “Edirne 
Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgeler, III/5-6 (1966), s. 1-479; Said Öztürk, Askerî Kassama Ait 
Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1995; 
Hüseyin Özdeğer, 1463-1640 Yılları Bursa Şehri Tereke Defterleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1988. Ayrıca 
tereke kayıtlarının Osmanlı toplumsal tarihi açısından değeri ve tereke çalışmalarının geniş bir kaynakçası için bkz. Or-
lin, Sabev, “Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Değerli Kaynak Teşkil Eden Tereke ve Muhallefat Kayıtları”, Osmanlı Coğrafyası 
Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası-Bildiriler, I, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arşiv Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013, s. 259-272.
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terekesinin müsaderesi şeklinde gerçekleşirdi. Ayrıca askerîlere ait tereke, devlet tarafından 
her durumda müsadere edilirdi.4

Sicillerdeki terekeler üzerinden 18. yüzyılın ilk yarısında Trabzon’da okunan edebî kitapların 
tespiti yapılırken bazılarının isminin tam yazılmayışı veya eserin hangi yazara ait olduğunun 
belirtilmeyişi kitabın sınıfl andırılması ve tam künyesinin belirlenmesi açısından ciddi güç-
lükleri ortaya koymuştur. Böyle durumlarda benzer isimlerdeki eserler literatürde farklı ya-
zarlara ait olması sonucu her iki yazarın da eseri göz önüne alınarak değerlendirme yapılmış 
bunlardan edebiyatla ilgili olanlar çalışmada belirtilmiştir. İncelediğimiz tereke listelerinde 
edebî kitaplar konu açısından çalışmayı sınırlandırırken doğrudan alanla alakalı ve belli bir 
yazar veya mecmualar gibi yazar gurubu tarafından oluşturulmuş eserler yanında içeriği 
farklı olsa da türü itibariyle şiir ve mesnevi tarzında olduğu gibi edebiyatla alakalı olanlar 
da dikkate alınmıştır. Böylelikle tereke listelerinde rastladığımız lügat ve biyografi türündeki 
eserlerde bu çalışma minvalinde değerlendirilmiştir.

1. Trabzon’da Okunan Edebî Kitaplar

Trabzon bulunduğu coğrafi konumu itibariyle ulaşım noktası açısından tam bir kavşakta yer 
almakta deniz ve kara ulaşımıyla buraya rahatlıkla gelinebilmekteydi. Bu avantaj Trabzon 
açısından farklı bölge veya kültürdeki insanların buraya geldiğini gündeme getirdiği gibi 
aynı zamanda Osmanlı dünyasında mevcut kitapların da aynı şekilde buraya ulaşmasını 
sağlamaktaydı. Zira yapılan araştırmada Trabzon toplumu içerisinde okunan edebî kitap-
ların çoğunluğu ve çeşidi bunun kanıtını ortaya koymaktadır. Gerçi her ne kadar bunların 
birçoğu Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulsa da önemli bir kısmı da özel ilgi 
alanı çerçevesinde okuyucular tarafından temin edilmekteydi. Okuyucular ise bir ikisi hariç 
toplumun sıradan vatandaşları arasında yer almaktaydı. Böylece toplum bu minvalde tüm 
unsurlarıyla edebî bir kültürü oturturken okumak için seçtiği kitaplara da özen gösteriyordu.

Öte yandan Trabzon’da okunan edebî kitaplar şahıslar nezdinde burada bir kütüphanenin 
oluştuğunun da göstergesidir. Bilindiği üzere kültürümüzde önemli bir yere sahip olan 
kitap önceleri yazılı, daha sonraları basılı olarak hazırlanıp şahıs, vakıf veya diğer kurum 
kütüphanelerinde insanların istifadesine sunulmuştur. Özellikle Osmanlılar zamanında 
oluşturulan vakıf kütüphaneleri5 yanında şahıs kitaplıkları kitap kültürünün gelişmesine bü-
yük katkı sağlamıştır. Bu hususun tespiti yönünde şu ana kadar yapılan çalışmalar daha çok 
vakıf ve kurum kütüphaneleri yönünde büyük şehirler ölçeğinde oluşturularak taşradaki 
birikim göz ardı edilmiştir. İşte 1700-1750 arası Trabzon’da okunan edebî kitaplar hem taş-
radaki birikime hem de şahıs kitaplığı hakkındaki değerlendirmelere ışık tutmaktadır. Tespit 
edilebildiği kadarıyla aşağıda zikredilecek kitaplar bu vurgunun ana kaynağını oluşturmak-
tadır.

4 Muhallefatın kadı tarafından tespiti, taksimi ve tesliminde geniş bilgi için bkz. H. İnalcık, a.g.m.; Ö. L. Barkan, a.g.m.; H. 
Özdeğer, a.g.e. Müsadere hakkında geniş bilgi için bkz. Cavit Baysun, “Müsadere”, İA, VIII (1979), s. 669-673; Ahmet Taba-
koğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1985, s.295-298; Mehmed Ali Ünal, “Os-
manlı İmparatorluğu’nda Müsadere”, TDA, 49 (1987), s. 95-111; Klaus Röhrborn, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Müsadere 
ve Mutavassıt Güçler”, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi-I, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1979, s. 253-260; Tuncay 
Öğün, “Osmanlı Devleti’nde Müsadere Uygulamaları”, Osmanlı, VI, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 
372-380.

5 Bu konuda geniş bilgi için bkz. İsmail Erünsal, “İslam Medeniyetinde Kütüphaneler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam 
Tarihi, 14, ed. Hakkı Dursun Yıldız, Akçağ Yayınları, Konya 1994, s. 211-307; İsmail Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: 
Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1991; İsmail Erünsal, 
Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi ve Organizasyonu, TTK Yayınları, Ankara 2008.
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Tablo 1: 1700-1750 Arası Trabzon’da Okunan Edebî Kitapların Bilim Dallarına Göre Dağılımı

Ana Bilimler Bilim Dalları Kitabın Türü Kitabın Adedi

Arap Dili Bilimleri

Sarf Dil Bilgisi 1

Nahiv Dil Bilgisi 8

Lügat Sözlük 12

İslami Bilimlere 
Yardımcı Bilimler

Edebiyat

Mesneviler ve Şerhleri 32

Divanlar ve Şerhleri 11

Menkıbeler 3

Diğer Manzum Örnekler 8

Diğer Mensur Örnekler 7

Risaleler 6

Mecmualar 44

Toplam 132

Trabzon’da okunan edebi kitaplarının birkaçı hariç tümünün tam künyesi tespit edilmiştir. 
Bunlardan Şerh-i Mesnevî üzerine çok sayıda çalışma mevcut olduğu için listemizdeki eserin 
hangi yazara ait olduğu tam olarak belirlenememiştir. Diğerleri arasında isimleri üzerinden 
muhtemel konuları tespit edilebilirken kimlerin eseri olduğuna dair bilgi edilememiştir. Ay-
rıca Trabzon’da okunan mecmuaların çoğunun konuları belirtilmeyip bazılarının Farsça ve 
Türkçe oldukları vurgulanarak kaydedilmişlerdir. Böylece edebî bir tür olarak mevcut kayıt-
lardaki mecmuaların kime ait olduğu ve hangi konuları içerdiği tam olarak tespit edileme-
miştir. Bu husus doğrudan mecmuanın oluşumundan kaynaklanan bir özelliktir. Zira toplan-
mış, bir araya getirilmiş anlamına gelen mecmua, günümüz Türkçesinde dergi olarak karşılık 
bulur. Klâsik Türk edebiyatı ve el yazması eserler üzerine çalışanlar nezdinde ise mecmua, 
farklı türden eserlerin ya da farklı kişilere ait metinlerin, metin parçalarının bir araya geti-
rilmesidir. Mecmualarda toplanan eserler genellikle birbirleri ile ortak bir paydada buluşan 
veya benzerlikleri olan eserlerdir. Mecmuaların türlerine göre bazı tertip ve şekillere kavu-
şarak Araplar, Farslar ve Türkler arasında rağbet bulup farklı bir gelişim göstermesi ve çeşitli 
ilim dallarında müstakil bir telif türü özelliği kazanması ilk örneklerin ortaya çıkışından bir-
kaç asır sonra gerçekleşmiştir. Not defterlerinden meydana gelen özel mecmualar için böyle 
bir tarihin belirlenmesi zor görünmekle birlikte bunların Osmanlı dönemindeki gelişimine 
bakarak XV. yüzyıldan itibaren dikkat çekmeye başladıklarını, XVI. yüzyıldan sonra ise sayı ve 
çeşitlerinin iyice arttığını söylemek mümkündür.6

Öte yandan menkıbe ve risalelere yönelik kayıtların bazılarında da mecmulardaki gibi net 
bilgiler edinememekteyiz. Bunlardan menakıbnameler velîlerin daha çok kerametlerinin 
anlatıldığı eserlerin genel adıdır. Osmanlı devrinde padişah, sadrazam, vezirlerin hayatları-
na ve kahramanlıklarına dair yazılan eserlere de menâkıb adı verilmiştir.  Evliya menkıbeleri 
masal, efsane ve destan gibi olağan üstü olayların anlatıldığı edebî türler içinde değerlen-
dirilmekle birlikte konularının gerçek ve kutsal kişiler (velîler) olması, bunların yaşadıkları 
zaman ve mekânın bilinmesi, anlatılan olayın gerçek olduğuna inanılması, sade bir üslûpla 

6 Mustafa Uzun, “Mecmua”, DİA, 28 (2003), s. 265-268.
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yazılmış olmaları itibariyle diğer türlerden ayrılır.7 Risale ise edebî mektuplar ve belli konu-
larda küçük hacimli eserler için kullanılan bir terimdir.8 Bahsi geçen menkıbe ve risalelerden 
bazılarının hangi konularda oldukları ve yazarlarının kim olduğu tam olarak belli değildir. 
Zira çalışma dönemini kapsayan 18. yüzyıl ve bu yüzyıldan önce menkıbe ve risale alanında 
birçok çalışma söz konusudur. Bunların hangilerinin kayıtlarda kastedildiği tam net olmadı-
ğından çalışmada sadece isimleri zikredilerek geçilmiştir. Bu minvalde kayıtlarda tam tespiti 
yapılan kitapların isimleri ve künyeleri hakkında bilgi aşağıda aktarıldığı gibidir.

A. Arap Dili Bilimleri

Bu alandaki bilimler İslami bilimlerin temel aşamalarına hazırlık oluşturan bilim safhaların-
dan meydana gelmektedir. Medreselerde de bu amaçla okutulurlardı.

a. Sarf (Etimoloji)

Bu bilim dalında Arapça kelime türemeleri ve fiil çekimleri konuları yer almaktadır.

Esrâr-ı Arabiyye: Arap dili ve edebiyatı ile fıkıh ve kelâm âlimi olan Kemaleddin el-En-
bârî’nin etimolojik gramere dair eseridir.9

b. Nahiv (Formoloji)

Bu bilim dalında Arapçanın cümle yapısı ve kuruluş konuları ele alınmaktadır.

Kâfiye: İbnü’l-Hâcib’in Arap nahvine dair muhtasar eseridir. Bu eser Arap grameriyle alakalı 
ele alınmış üç temel eserin sonuncusudur. Bunlar içerisinde el-Mufassal adlı esere dayalı ola-
rak nahve dair konuları daha öz ve yalın bir şekilde anlatan eserdir. Osmanlı medreselerinde 
asırlarca ders kitabı olarak okutulan bu eser, günümüzde Arap nahvini eski metoduyla öğ-
reten eğitim kurumlarının vazgeçilmez kaynağıdır. Esere çok sayıda meşhur nitelikli şerh ve 
haşiyeler yazılmıştır.10

Misbah: Mutarrizî’nin Arap gramerine dair meşhur eseridir. Oğluna Arapça öğretmek ama-
cıyla Cürcanî’nin gramer kitaplarını ihtisar ederek meydana getirdiği ve tam ismine el-Mis-
bah fi’n-Nahv adı verilmiştir. Esere çok sayıda şerh yazılmıştır.11 Bu eser ismi ile listede iki tane 
kitap bulunmaktadır.

Molla Câmî: İbnü’l-Hâcib’in Arap gramerine dair el-Kâfiyesi’ne Abdurrahman-ı Câmî’nin 
el-Fevâ’idü’z-Ziyâ’iyye adıyla yazdığı ve daha çok kendi lakabıyla tanınan şerhtir. Bu eser bil-
hassa Osmanlı medreselerinde olmak üzere diğer İslam dünyasındaki medreselerde de ders 
kitabı olarak okutulmuştur. Hatta günümüzde bile eski sisteme göre Arapça öğreten kurum-
larda da ders kitabı olarak okutulmaktadır.12

Câmi'-i ‘İsâm: İsamüddin el-İsferâyânî’nin Molla Câmî şerhine olan haşiyesidir. Abdurrah-
man-ı Câmî’nin (Molla Câmî) oğlu Ziyâeddin Yusuf için İbnü’l-Hâcib’in nahve dair eseri olan 
el-Kâfiye üzerine yazdığı el-Fevâ’idü’z-Ziyâ’iyye adlı şerhine yapılan bu haşiyenin tam adı Hâ-

7 Bkz. Haşim Şahin, “Menâkıbnâme”, DİA, 29 (2004), s. 112-114.

8 Bkz. Rahmi Er, Mehmet Kanar, Mustafa Uzun, “Risâle”, DİA, 35 (2008), s. 112-116.

9 Hulusi Kılıç, “Enbârî, Kemâleddin”, DİA, 11 (1995), s. 172.

10 Hulusi Kılıç, “el-Kâfiye”, DİA, 24 (2001), s. 153-154.

11 M. Sadi Çöğenli, “Mutarrizî”, DİA, 31 (2006), s. 376.

12 H. Kılıç, “el-Kâfiye”, s. 153.
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şiyetü’l-‘Isam ‘ale’l-Câmî’dir. İsferâyînî, haşiyede hocası Câmî ile Câmî’ye haşiye yazan Abdül-
gafûr-ı Lârî’ye sık sık eleştiriler yöneltmiştir. Medreselerde büyük ilgi gömüş olan haşiyenin 
birçok baskısı yapılmıştır.13

Enmûzec Şerhi: Zemahşerî’nin Mufassal adlı nahiv alanındaki Arapça gramerine aynı alan-
da Sadullah Sadeddin el-Berdaî’nin yazdığı şerhtir.14

Nahiv Cümlesi: İbnü’l-Hacib’in el-Kâfiye’si medrese eğitiminde Nahiv Cümlesi olarak tanın-
maktadır.15 Bu eser Arap nahvine dair muhtasar bir eserdir.16

Zav: Miladi 1285 yılında vefat eden Tacüddin Muhammed b. Muhammed el-Esferâyânî tara-
fından Mutarrizî’nin Misbah adlı eser üzerine yazdığı şerhtir. Tam adı ez-Zav ale’l-Misbah olan 
bu eser Osmanlı medreselerinde çokça okutulmuştur.17

c. Lügat (Sözlük)

Sıhah-ı Cevherî: Miladi 1009’dan önce öldüğü tahmin edilen ve Arap dil âlimi olan Ebû Nasr 
İsmail b. Hammâd el-Cevherî’nin en meşhur eseridir. Asıl adı Tâcü’l-lügâ olarak da bilinen 
bu eser, Sıhahu’l-Lügâ, es-Sıhah fi’l-Lügâ veya kısaca es-Sıhah isimleriyle de belirtilmektedir. 
Tertip açısından Arapça sözlükçülük tarihi açısından bir çığır açan bu eser, sadece sahih ke-
limeleri ihtiva etmesi açısından da ayrı bir önem taşır. Yazıldığı günden bugüne kadar esere 
çok sayıda tekmile, zeyl, şerh, tenkit ve tercüme gibi çalışmalar yapılmıştır.18

Firişteoğlu: Miladi 1418’den sonra vefat ettiği tahmin edilen İbn Melek Hanefi fıkıh âlimi 
ve lügat yazarı olmakla beraber dindar ve fazilet sahibi olması dolayısıyla Firişte lakabıy-
la tanınmaktadır. Bu müellife ait olan bu eserin tam adı Firişteoğlu Lügatı’dır. Eser en eski 
Arapça-Türkçe sözlüklerden biridir. 22 bölümden meydana gelen eserin büyük bir kısmında 
Kur’an’da geçen 1528 Arapça kelimenin Türkçe karşılığı verilmektedir.19

Lügat-ı İzzî: Lügat konularını inceleyen bu kitap filleri harf sayısı ve türüne göre tasnif eder. 
Müellifi İzzeddin Abdulvahhab bin İbrahim ez-Zencanî’dir.20

Lügat-ı Çelebi Farisî: Osmanlı Edebiyatında, Farsça öğretimi için hazırlanmış çok sayı-
da manzum Farsça-Türkçe sözlük vardır. Bunların en eskilerinden biri de Lami‘î Çelebi’nin 
(Ö.1532) yazdığı Tuhfe-i Lami‘î’dir. Bu eserde 600’e yakın kelime ve kısa cümlenin Türkçe kar-
şılıkları, belirli bir sistematik çerçevesinde verilmiştir.21

Lügat-ı Ahteri: Arapça-Türkçe sözlüktür. Kanuni döneminde Ahterî mahlaslı Muslihiddin 
Mustafa b. Şemseddin Karahisârî tarafından yazılmıştır.22

13 İsmail Durmuş, “İsferâyînî, İsâmüddin”, DİA, 22 (2000), s. 517.

14 Mehmet Sami Benli, “el-Mufassal”, DİA, 30 (2005), s. 369.

15 İsmail Durmuş, “Nahiv”, DİA, 32 (2006), s. 306.

16 H. Kılıç, “el-Kâfiye”, s. 153-154.

17 Dursun Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, I (2002), s. 290.

18 Hulusi Kılıç, “Cevherî, İsmâil b. Hammâd”, DİA, 7 (1993), s. 459.

19 Mustafa Baktır, “İbn Melek”, DİA, 20 (1999), s. 175-176.

20 Bkz. Ahmet Özel, “Zencânî, İzzeddin”, DİA, 44 (2013), s. 253-254.

21 Lâmi’î Çelebi, Lâmi’î Çelebi ve Lügat-ı Manzumu (Tuhfe-i Lâmi’î), der. İbrahim İmran Öztahtalı, Gaye Kitapevi, Bursa 2004.

22 Ahteri Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebir, haz. Harun Tuncer, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2014.
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Şerh-i Şahidî: Sûdî-i Bosnevî’nin 1598’den önce oluşturduğu sözlük alanındaki çalışmasıdır.23

Lügat-ı Vankulu: Adı Mehmed olup Van’da dünyaya geldiği için Vanî nisbesini kullanmış 
ve daha çok Vankulu lakabıyla tanınmış olan müellifin Cevherî’ye ait es-Sıhah adlı Arapça 
sözlüğünü tercüme ettiği eseridir. Asıl adı Tercüme-i Sıhâh-ı Cevherî’dir. 28 ana bölüm ve 28 
alt bölümden oluşan bu eser baş tarafına bir risale ekleyen ve mukaddime yazan İbrahim 
Müteferrika tarafından basılan Türkiye’deki ilk kitaptır.24

Lügat-ı Mirkat: Yazarı belli olmayan bu eser tereke uygulaması konusunda hazırlanmış bir 
sözlüktür.25

B. İslâmî Bilimlere Yardımcı Bilimler

a. Edebiyat

Bu alanda tespit edilen kitaplar içerisinde en fazla yeri mecmualar tutmaktadır. Ancak az 
yukarıda mecmualar, risaleler ve menkıbeler hakkında kısa bir bilgi verildiğinden burada 
ayrıca zikredilmeyeceklerdir. Zaten çoğunun yazar ve konusu tespit edilemediğinden Tablo 
1’de zikredildiği gibi belirlenmiştir. Sadece kitap listelerinde mecmua olarak ifade edilenler 
Tablo 2’deki tasnife göre yeri geldiğinde aşağıda izah edilecektir.

a. a. Mesneviler ve Şerhleri

Bostân: 1292’de vefat eden İranlı şair Sa'di’nin ünlü Farsça mesnevisidir. Şairin isimlendir-
mediği sonraları onun Gülistan eserine uygunluk sağlaması amacıyla “güzel kokulu bahçe” 
anlamına gelen Bostan ismi verilmiştir. Eser bir mukaddime ve on bölüm halinde düzenlen-
miştir. Her bölüm bir başlık ismi taşımaktadır. Eserde dikkat çeken bölümler adalet, ihsan, 
tevazu, kanaat, rıza, terbiye, şükür, tövbe ve münacat ile ön plana çıkmaktadır. Sa'di çeşitli 
kaynaklardan derlediği hikâyeler, bizzat şahit olduğu olaylar ve başkalarından dinlediği ri-
vayetlerle eseri oluşturmuştur.26

Şerh-i Bostân: Sa‘di-i Şirazi’nin Bostân adlı eserine yapılan şerhlerden biridir. Bunlar arasında 
en dikkat çekeni Boşnak asıllı Osmanlı âlimi olan Sûdî Bosnevî’nin yazdığı şerhtir. Yazar ön-
ceki şerhleri beğenmemiş ve onların da hatalarını ortaya koyan bu şerhi tanzim etmiştir.27

Gülistan: 1292’de vefat eden Sa'di-i Şirazî’nin ünlü Farsça eseridir. Edebi bir eser olarak sekiz 
bölümden oluşmaktadır. Eserin yazılış sebebini anlatan bir önsözden sonra padişahların hal 
ve hareketlerini, dervişlerin ahlakını, kanaatin faziletini, susmanın faydalarını, aşk ve gençli-
ği, güçsüzlük ve ihtiyarlığı, terbiyenin etkisini ve sohbet adabını konu almaktadır. Bölümler 
günlük olaylarda sıkça karşılaşılan konular ve bunlardan ahlaki sonuçlar çıkarılabilen beyit-
lerle işlenmektedir. Yazıldığı tarihten itibaren büyük rağbet gören eserin nüshası binlerce 
kütüphanede yer almaktadır. Gülistan’ın şerh ve tercümelerinin yanında taklitleri de yazıl-
mıştır.28

23 Bkz. Hasan Ekici, “Bosnalı Atfî Ahmed Efendinin Şerh-i Tuhfe’si ve şerh Metodu”, Külliyat, 2 (2017), s. 19-36; Hasan Ekici, 
Bosnalı Atfî Ahmed Efendi’nin Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî’si (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin), Doktora Tezi, Adıyaman Üniversi-
tesi, Adıyaman 2017.

24 Mustafa S. Kaçalin, “Vankulu”, DİA, 42 (2012), s. 513.

25 https://www.nadirkitap.com/el-yazma-mirkat-lugati-1153-kitap6348552.html (13.10.2017).

26 Adnan Karaismailoğlu, “Bostân”, DİA, 6 (1992), s. 307-308.

27 Muhammed Aruci, “Sûdî Bosnevî”, DİA, 37 (2009), s. 466.

28 Tahsin Yazıcı, “Gülistân”, DİA, 14 (1996), s. 240-241.
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Şerh-i Gülistan: Boşnak asıllı Osmanlı âlimi ve şarihi olan Sûdî Bosnevî tarafından Sa'dî-i 
Şirâzî’nin eserine yapılan şerhtir.29

Şerh-i Dîbâce: Bu eser daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nak-
şibendi Şeyhi Lâmiî Çelebi tarafından Sa‘dî-i Şirâzi’ye ait eserin dibacesinin şerhidir. Eserin 
tam ismi Şerh-i Dîbâce-i Gülistan’dır.30

Nigâristân: Muînüddîn-i Cüveynî’nin Gülistan’ın taklidi olarak yazdığı eserdir.31 Ayrıca Gülis-
tan’a Kemalpaşa-zade tarafından nezire olarak yazılan eserin ismi de Nigaristan’dır.32

Bahâristân: Sa'di’nin Gülistan’ı örnek alınarak Abdurrahman Câmî tarafından yazılmış Far-
sça ahlaki ve edebî bir eserdir.33 Ayrıca Hüseyin Baykara’ya da ithaf edilen bu eser, muhte-
vası açısından Gülistan’dan farklılık gösterir. Bir mukaddime, sekiz bölüm ve bir hatimeden 
meydana gelir. Bu eser Osmanlı döneminde okutulan birkaç Farsça eserden biridir.34 Molla 
Câmî’nin günümüzde baskıları yapılan ahlak açısından en önemli eseridir. Sekiz bölüm ola-
rak düzenlenen Bahâristân, Şark’ta sözün söyleniş gayesi olan “hikmet” esası üzerine otur-
tulmuştur. Gayesi, Allah’ı tanıma ve bilme yolunda nasihat vermektir. Kibrin kötülüğünden 
cömertliğin erdemine kadar Peygamber ahlakına ait temel unsurlar masal-hakikatler içeri-
sinde dile getirilir. Tasavvuf ehlinin üzerinde konuşup düşündüğü en temel konu “derviş ve 
aşk” anlatılırken incelik ve derinliğe ait bütün sınırlar zorlanır.35

Şem'î Şerh-i Bahâristân: Molla Câmî’nin meşhur Bahâristân isimli eserine Şem'î’nin yaptığı 
şerhtir.36

Şerh-i Mesnevî: Bilindiği üzere Mesnevi Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin tasavvuf anlayışını 
içeren İslam kültürünün en önemli eseridir. Bu haliyle eserin Anadolu’da Farsça ve Türkçe 
birçok şerhleri yapılmıştır. Trabzon’da okunan ahlak kitapları nezdinden bu şerhlerden han-
gisinin kast edildiği tam olarak tespit edilememiştir.37

Mecâlis-i Farisî: Yedi Meclis adını taşıyan bu eser de Mevlâna’nın çeşitli zamanlarda kür-
süden ve toplantılarda verdiği yedi vaazın yazılmasından oluşmaktadır. Eser, muhtemelen 
Mevlâna’nın Şems’le karşılaşmalarından (29 Kasım 1244) önce verdiği vaazların oğlu Sultan 
Veled veya başkaları tarafından dikte edilmesiyle bir araya getirilmiştir. Kitabın bazı bölüm-
lerinde Sultan Veled’in İbtidânâme adlı mesnevîsinden de beyitlere rastlanması bu eserin 
Sultan Veled tarafından oluşturulduğu veya bazı tashihler yapıldığı intibaını vermektedir. 
Yine, ilk bölümde (Meclis) Şems’in Makâlât’ından bazı hikâyelerin aktarılması; Şems’le karşı-
laştıktan sonra da Mevlâna’nın bir veya birkaç kez vaaz verdiği hususunda bize ışık tutmak-
tadır.38

29 M. Aruci, a.g.m., s. 466.

30 Günay Kut, “Lâmiî Çelebi”, DİA, 27 (2003), s. 96.

31 T. Yazıcı, a.g.m., s. 241.

32 İlyas Çelebi, “Kemalpaşazâde-Eserleri”, DİA, 25 (2002), s. 246.

33 Ömer Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, DİA, 7(1993), s. 98.

34 Ömer Okumuş, “Bahâristân”, DİA, 4 (1991), s. 470-471.

35 Molla Câmî, Baharistan, haz. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, İstanbul 2002.

36 Mehmet Halil Erzen, “Şem'î Şem'ullah’ın Şerh-i Tuhfetü’l-Ahrâr’da İzlediği Şerh Metodu”, Turkish Studies, 9/12 (2014), s. 
260.

37 Geniş bilgi için bkz. Semih Ceyhan (2004). “Mesnevî”, DİA, C. 29, s. 330-332.

38 Bkz. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mecâlis-i Sab’a: Yedi Öğüt, çev. Mehmet Hulusi, Kırkambar Yayınları, İstanbul 2001.
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Şah u Gedâ: Taşlıcalı Yahyâ’nın 1000 beyit civarındaki mesnevisi şairin kendi tecrübesinin 
ürünü olup beşerî aşktan ilâhî aşka geçişi anlatan bir hikâyeyi konu alır. 1537’de yazıldığı 
tahmin edilen eser tamamen yerli olması sebebiyle hayli ün kazanmış, konusunun İstan-
bul’da geçmesi dolayısıyla ayrıca orijinal kabul edilmiştir.39

Mantıku’t-Tayr: 1220 yılında vefat eden Feridun Attar’ın Farsça tasavvufi mesnevisidir. 5000 
beyti aşan eser 31 bölümden meydana gelmektedir. Yazar eserde tasavvufi ahlaki çerçevede 
vahdet-i vücud inancını anlatmıştır. Attar bu inancı eserinin tayr kelimesi karşılığı olan kuşla-
rın dilinden temsili bir tarzda hikâye etmiştir.40

Gülşen-i Râz: Şebüsterî’nin tasavvufi mesnevisidir. Tasavvufi aşkı özellikle tasavvufi mecaz-
ları ve sûfîlerin bu mecazlardan kastettikleri manaları anlamak için başvurulması gereken 
en önemli kitaptır.41

a. b. Divanlar ve Şerhleri

Câmi' Divan: Molla Câmî’nin meşhur divanıdır.42

Divan-ı Şâhî: Bayezid’in Şâhî mahlasıyla yazdığı şiirleri, Türkçe ve Farsça şiirlerinden oluşan 
bir divanı vardır. Şiirlerinde saltanat arzusu, aşk, günahlarından bağışlanması için yakarış 
konularını işler. Babasından aff ını dilemek için yazdığı şiirleri ve babasının yine şiir olarak 
verdiği karşılıklar meşhurdur. Divanının iki el yazma kopyası Millet Kütüphanesi Ali Emirî 
koleksiyonunda bulunur.43

Hayalî: Hayâlî’nin tek eseri divanıdır. Bazı kaynaklar kendisinin divanını bizzat tertip etmedi-
ğini, hatta Kanûnî bir defasında divanını görmek istediğinde divanın onun şiirlerini toplamış 
olan Vefalı Şeyhzâde Ali Çelebi’de bulunabildiğini kaydederler. Bununla beraber bazı şiir-
lerinde bizzat divan tertip ettiğini belirten ifadeler bulunmaktadır. Ali Nihad Tarlan’ın neş-
rettiği divanında bazı şiirleri eksik kaydedilmiş, İznikli Hayâlî Çelebi ve Revânî gibi şairlerin 
şiirleri onun şiirleriyle karıştırılmış olsa da mevcut olanlar şairin kudretini göstermek için 
yeterlidir.44

Şâhidî: 1470 yılında Muğla’da doğan İbrahim Şâhidî’nin aynı mahlasıyla yazdığı divanıdır. 
Tam bir nüshası bulunmayan Divanda iki kaside, bir terciibent, üç muhammes, iki tahmis, bir 
müstezat, seksenden fazla gazel, dört kıta, bir rubai ve yedi beyit mevcuttur. Şâhidî’nin hece 
vezniyle yazılmış bir şiiri vardır.45

Nihânî Divanı: Nihânî ismindeki Kastamonulu olan bu divan şairinin doğum tarihi bilin-
memekle beraber 1546’da hayatta olduğu bilinmektedir. Hayatına dair müşahhas bir bilgi 
yoktur. Latîfî daha önce kadı olan şairin bir müddet mesleğini icra ettikten sonra takva yollu 
şiirler yazdığını bildirmektedir. Gelibolulu Âlî mükemmel divan sahibi olduğunu belirtir.46

39 Bkz. Bayram Ali Kaya, “Taşlıcalı Yahyâ”, DİA, 40 (2011), s. 157.

40 Geniş bilgi için bkz. H. Ahmet Sevgi (2003). “Mantıku’t-Tayr”, DİA, C. 28, s. 29-30.

41 Geniş bilgi için bkz. H. Ahmet Sevgi (1996), “Gülşen-i Râz”, DİA, C. 14, s. 253-254; Mahmûd-ı Şebüsterî (2015). Gülşen-i 
Râz, çev. Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

42 Bkz. Ömer Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, DİA, 7(1993), s. 97. 

43 Filiz Kılıç, Şehzade Bayezid “Şahi” hayatı ve Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.

44 Cemal Kurnaz, “Hayâlî Bey”, DİA, 17 (1998), s. 5-7.

45 Mustafa Çıpan, “İbrâhim Şâhidî”, DİA, 38 (2010), s. 273-274.

46 Bkz. M. Dursun, Nîhanî Divanı: İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
1990.
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Divân-ı Rahmî: Miladi 1567-68 yıllarında vefat eden Bursalı divan şairinin eseri olan ve ya-
kın zamana kadar varlığı bilinmeyen bu divanın tek nüshası Milli Kütüphanededir.47

Divan-ı Mecmua: XVII. yüzyıl şairi asıl adı Mehmet olan Edirneli Nazmi tarafından yazılan 
divandır.48

Divan-ı Bâkî: Devrinde sultanü’ş-şu‘ara olarak anılan Bâkî’nin şöhreti ve eserleri Anadolu 
ve Rumeli’yi aşarak Azerbaycan’a, İran’a, Irak’a, Hicaz’a ve Hint sarayına kadar ulaşmıştır. En 
önemli eseri Divan’ıdır. Bu Divan, 4508 beyitlik, en önemli eseridir. Bâkî, divanını, ilk defa Ka-
nunî Sultan Süleyman’ın isteğiyle onun sağlığında tertip etmiştir. Daha sonra yazdığı yeni şiirleri 
de ilave edilerek değişik tarihlerde divanın yeni ve farklı tertipleri ortaya konulmuştur.49

Divan-ı Sabri: XVIII. Yüzyılda Mehmet Emin Sabri tarafından oluşturulan edebî tarzdaki di-
vandır.50

Mektub Divanı: Nâbî’nin mizahi mektup şerhleriyle yazdığı divandır.51

Şerh-i Hâfız: Sûdî-i Bosnevî’nin Hâfız-ı Şirazî’nin divanı üzerine yazdığı şerhtir.52

a. c. Menkıbeler

Tercemetü’ş-Şeyh: Şeyh Senûsî’nin Abdülkadir Geylani (k.s.) hakkında yazdığı menakıb-na-
medir. Tasavvuf ve ahlakla ilgili edebî bir eserdir. Tam adı Tercemetü’ş-Şeyh Abdilkadir’dir.53

Menâkıb-ı Mevlana: Lokmani Dede tarafından hazırlanan tasavvuf alanında Hz. Mevla-
na’nın menakıbı hakkında bilgi içermektedir.54

Menâkıb-ı Evliya: Kimin olduğu tespit edilemeyen eser muhtemelen evliyaların menkıbe-
leri hakkında bilgi veren tasavvufi edebî bir eserdir.

a. d. Diğer Manzum Örnekler

Kasîde-i Bürde: İslam dünyasında biri Ka‘b b. Züheyr diğeri Mısırlı Sûfî Muhammed 
Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için yazdığı olmak üzere iki meşhur kaside bulunmaktadır. Bun-
lardan Bûsîrî’ninki kadar İslam dünyasında meşhur olan ve çok okunan, üzerine şerh yazılan 
başka bir kaside daha yoktur. On bölümden oluşan kaside nefisten şikâyet, Hz. Peygamber’e 
övgü, doğumu, mucizeleri, Kur’an’ın fazileti, miraç mucizesi ve çeşitli konulardan meydana 
gelmektedir.55

47 Fatih Tığlı, “Rahmî”, DİA, 34 (2007), s. 421-422; Turan Boranoğlu, Bursalı Rahmi Çelebi Divanı’nın Tahlili, Basılmamış Yük-
sek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 1997.

48 Bkz. Fahrünnisa Bilecik, Divan Mecmualarında Edirneli Nazmî (İnceleme-Metin-İndeks), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni-
versitesi, İstanbul 1991.

49 Mehmet Çavuşoğlu, “Bâkî”, DİA, 4 (1991), s. 540-541.

50 Bkz. Hikmet Feridun Güven, Mehmed Emin Sabri Divan-ı Sabri ve Tuhfe-i Sabri, Gazi Kitapevi, Ankara 2014.

51 Bkz. Abdülkadir Dağlar, “Nâbî’nin Mizahi Bir Mektup Şerhi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji 
Dergisi, 18/1 (2011), s. 195-222.

52 Bkz. Ahmed Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Divan-ı Hâfız-ı Şirazî, Matbaatü’l-Kübra, Bulak 1829.

53 Süleyman Uludağ, “Abdülkâdir-i Geylânî”, DİA, 1 (1988), s. 237.

54 Lokmani Dede, Menakıb-ı Mevlana, haz. Halil Ersoylu, TDK Yayınları, Ankara 2001.

55 Mahmut Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, DİA, 24 (2001), s. 568-569; Kenan Demirayak, “Kasîdetü’l-Bürde”, DİA, 24 (2001), s. 566-
568.
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Üftâde: Hazret-i Pir Muhammed Muhyiddin Üftade tarafından sade bir dille yazılan şiirleri-
nin toplandığı divandır. Bu şiirlerin büyük bir kısmı ilahi olarak da okunmaktadır. Bu şiirler 
Bursalı Mehmet Tahir tarafından bastırılmıştır.56

Kasîde-i Bürde Şerhi (Türkî): Gerek Ka'b b. Züheyr’in gerekse Bûsîrî’nin Kasidetü’l-Bürde’si 
üzerine birçok Türkçe şerh yazılmıştır. Bunlar arasında bahsi geçen eserin ismini taşıyan 
iki önemli şerh vardır. Bunlardan biri Ka'b b. Züheyr’in eserine Türkçe şerh yazan ve ismi 
Şerh-i Kaside-i Bürde olan Nişancı Abdurrahman Abdi Paşa’ya57 diğeri de Bûsîrî’ninin Kasî-
detü’l-Bürde adlı eserine Türkçe şerh yazan ve ismi Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhi Hediye olan 
Ruscuklu Mehmet Hayri’ye aittir.58

Lâmi‘î: Edebi âlim Lâmi‘î Çelebi’nin oğluna tavsiyeler tarzında bıraktığı ve tam ismi Letaif-i 
Lâmi‘î olan eserdir.59

Vuslatnâme: İran’ın ünlü mutasavvıf ve şairi Feridüddin Attar’ın İran edebiyatına yönelik 
eseridir.60

a. e. Diğer Mensur Örnekler

Hümâyun-nâme: 1543’te vefat eden Alâeddin Ali Çelebi’nin Kelile ve Dimne tercümesidir. 
Yirmi yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Yazar eserdeki masal ve hikâyeler dizisi içinde bir ahlak 
sistemi kurmuştur. Böylece Türk edebiyatına ahlaki, içtimai ve siyasî terbiyeye yönelik nasi-
hat düşüncelerle örülmüş çekici bir masallar kitabı kazandırılmıştır.61

Tazarru'ât-ı Münacât: Bu eser muhtemelen 1486’da vefat eden Sinan Paşa’nın tasavvufi 
münacat türünde çığır açan eseridir. Mensur olan bu eserin içerisinde yer yer manzumeler 
de bulunmaktadır. Tasavvufi bir mahiyet taşıyan eser hikâye, kıssa ve nasihatlerle bezenmiş-
tir.62

Ruznâme: Günlük tarzında yazılmış, bilhassa padişahların faaliyetlerinin kaydedildiği 
eserlerdir. En meşhuru IV. Murad’ın Revan ve Tebriz Seferine ilişkin Ruznâmesidir.63

Bu grupta konu ve yazarlarını tespit edemediğimiz diğer eserler de şunlardır: Hikâyât, 
Hikâyât-ı Farisî, Türkiyât ve Evrak-ı Perişanî.

a. f. Risaleler

Risale-i Sinan Paşa: Mutasavvıf, devlet adamı ve Türk nesir kurucusu olup aynı zamanda 
İstanbul’un ilk kadısı olan Hızır Bey’in oğlu olan Sinan Paşa’nın (1437 Bursa-1486 İstanbul) 
asıl adı Risale-i Ahlak olarak isimlendirilen tasavvuf alanındaki edebî eseridir.64

56 Nihat Azamat, “Üftâde”, DİA, 42 (2012), s. 282-283; Muhammed Muhyiddin Üftade, Divan-ı Hazret-i Üftade, yay. Arzu 
Meral, Revak Kitabevi, İstanbul 2012.

57 K. Demirayak, a.g.m., s. 568; Fahri Çetin Derin, “Abdi Paşa, Nişancı”, DİA, 1 (1988), s. 75.

58 M. Kaya, a.g.m., s. 569.

59 G. Kut, a.g.m., s. 97.

60 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Ferîdüddin”, DİA, 4 (1991), s. 98.

61 Ömer Faruk Akün, “Alâeddin Ali Çelebi”, DİA, 2 (1989), s. 315-318.

62 Aylin Koç, “Sinan Paşa”, DİA, 37 (2009), s. 230.

63 Bkz. IV. Sultan Murad’ın Revan ve Tebriz Seferi Ruznâmesi, haz. Yunus Zeyrek, Ankara 1999.

64 A. Koç, a.g.m., s. 230-231.
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Bunun dışında listelerde konu ve yazarlarını tespit edemediğimiz; Risale, Türkî Risale, Farisî 
Risale isminde çalışmalar da mevcuttur. 

a. g. Mecmualar

Mecmû‘a-i Kasâid ve Hikâyât: Muhammed Kâmili Efendi’nin XV. yüzyılda yazıya aktardığı 
dokuz manzum halk hikâyesidir. Muhammed Kâmilî Efendi’nin Mecmû‘a-i Kasâid ve Hikâyat 
adlı mecmuasında genel anlamda hikâyat mecmualarına örnek olabilir. Fakat içeriği bakı-
mından sadece hikâyat mecmuası demek de doğru değildir.65

Mecmû‘a-i Gazeliyât: XVI. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen ve müellifi belli olmayan bir şiir 
mecmuasıdır.66

Bahsi geçen mecmualar dışında konularını ve yazarlarını tespit edemediğimiz ancak isimle-
ri üzerinden bu gurupta değerlendirdiğimiz diğer mecmualar da şunlardır: Mecmû‘a, Mec-
mû‘a-i Kasâid ve Hikâyât, Türkî Mecmû‘a, Mecmû‘a-i Farisiye, Mecmû‘a-i Kebir, Mecmû‘a-i Lügat, 
Mecmû‘a-i Gazeliyât, Mecmû‘a-i Resâil, Mecmû‘a-i Perişân.

Tablo 2: 1700-1750 Arası Trabzon’da Okunan Edebî Kitapların Yazarları  67 

Kitabın Adı Kitabın Yazarı Kitabın Adedi Kadı Sicilindeki Yeri67

Esrâr-ı Arabiyye Kemaleddin el-Enbâr 1 1907/49
Kâfiye İbnü’l-Hacib 1 1907/49
Misbah Mutarrizî 2 1907/49
Molla Câmî Abdurrahman-ı Câmî 1 1907/49
Câmi'-i ‘İsâm İsamüddin el-İsferâyânî 1 1907/49
Enmûzec Şerhi Sadullah Sadeddin el-Berdaî 1 1901/23
Nahiv Cümlesi İbnü’l-Hacib 1 1907/49

Zav
Tacüddin Muhammed b. 
Muhammed el-Esferâyânî

1 1907/49

Sıhah-ı Cevherî
Ebû Nasr İsmail b. Hammâd 
el-Cevherî

1 1907/49

Firişteoğlu İbn Melek 1 1907/49
Lügat-ı İzzî İzzeddin Zencânî 1 1888/52
Lügat-ı Çelebi Farisî Lâm‘î Çelebi 1 1885/94; 1901/23

Lügat-ı Ahteri
Muslihiddin Mustafa b. 
Şemseddin Karahisârî

1
1866/39; 1885/94; 
1888/51

Şerh-i Şahidî Sûdî-i Bosnevî 1 1906/6
Lügat-ı Vankulu Vanî Mehmed Efendi 2 1906/6; 1907/49
Lügat-ı Mirkat - 1 1901/24
Lügat - 1 1885/94
Lügat-ı Müntehab - 1 1893/23
Lügat-ı Farisî - 1 1906/6

65 Makbule Közleme, “Muhammed Kâmili Efendi’nin Mecmûa-i Kasâid ve Hikâyât Adlı Eseri Üzerine”, Gazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Dergisi, 4/10 (2017), s. 262-279.

66 Bkz. Duygu Karagöz, Mecmûa-i Gazeliyat (Milli Kütüphane 06 HK319/1) Metin-İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkara-
hisar 2013.

67 Bu sütunda taksim işaretinden önceki sayı kadı sicilinin, sonraki sayı ise sayfa numarasının rakamını vermektedir.
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Bostân Sa'di-i Şirazî 4
1866/39; 1888/52; 
1901/23; 1907/31

Şerh-i Bostan Sûdî-i Bosnevî 2 1885/94; 1888/52 

Gülistan Sa'di-i Şirazî 10

1874/13; 1874/54; 
1885/94; 1888/51; 
1893/23; 1901/23, 24; 
1901/26 

Şerh-i Gülistan Sûdî-i Bosnevî 2 1906/6

Şerh-i Dîbâce Lâmi‘î Çelebi 5
1895/78; 1901/23; 
1906/6; 1907/31

Nigâristân Muînüddîn-i Cüveynî 1 1907/31
Bahâristân Abdurrahman Câmî 2 1888/51; 1907/31
Şem'î Şerh-i Bahâristân Şem'î 1 1906/6
Şerh-i Mesnevî - 1 1888/52
Mecâlis-i Farisî Sultan Veled 1 1901/24
Şah u Gedâ Taşlıcalı Yahyâ 1 1907/31
Mantıku’t-Tayr Feridun Attar 1 1901/23
Gülşen-i Râz Şebüsterî 1 1907/49
Câmi' Divan Molla Câmi' 1 1907/31
Divan-ı Şâhî Bayezid 1 1888/51
Hayâlî Hayâlî 1 1885/94; 1910/26
Şâhidî İbrahim Şâhidî 1 1885/94; 1906/30
Nihânî Divanı Nihânî 1 1901/23
Divân-ı Rahmî Bursalı Rahmi 1 1907/49
Divan-ı Mecmua Edirneli Nazmi 1 1888/52
Divan-ı Bâkî Bâkî 1 1885/94
Divan-ı Sabri Mehmet Emin Sabri 1 1885-94
Mektup Divanı Nâbî 1 1888/52
Şerh-i Hâfız Sûdî-i Bosnevî 1 1906/6
Tercemetü’ş-Şeyh Şeyh Senûsî 1 1901/23
Menâkıb-ı Mevlana Lokman Dede 1 1888/51
Menâkıb-ı Evliya - 1 1885/94

Kasîde-i Bürde
Ka'b b. Züheyr/
Muhammed Bûsîrî

3 1885/94; 1906/6

Üftâde Muhammed Muhyiddin Üftade 1 1866/39
Kasîde-i Bürde Şerhi 
(Türkî)

Nişancı Abdurrahman Paşa 1 1901/23-24

Lâmiî Lâmi‘î Çelebi 2 1893/23; 1907/31
Vuslatnâme Feridüddin Attar 1 1907/46
Hümâyun-nâme Alâeddin Ali Çelebi 1 1885/94
Tazarru'ât-ı Münacât Sinan Paşa 1 1885/94
Ruznâme - 1 1888/51
Hikâyât - 1 1885/94
Hikâyât-ı Farisî - 1 1888/52
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Türkiyât - 1 1917/15
Evrak-ı Perişanî - 1 1906/30
Risale-i Sinan Paşa Sinan Paşa 1 1901/23
Risale - 3 1888/52
Türkî Risale - 1 1901/23
Farisî Risale - 1 1901/23

Mecmû‘a - 26
1885/94; 1901/23, 24; 
1906/6, 30; 1910/26

Mecmû‘a-i Kasâid ve 
Hikâyât

Muhammed Kâmilî Efendi 1 1874/13

Türkî Mecmû‘a - 10 1893/23; 1901/23, 24
Mecmû‘a-i Farisiye - 8 1888/52; 1901/23
Mecmû‘a-i Kebir - 1 1885/94
Mecmû‘a-i Lügat - 1 1885-94
Mecmû‘a-i Gazeliyât - 1 1885/94
Mecmû‘a-i Resâil - 1 1885/94
Mecmû‘a-i Perişân - 1 1901/23

Sonuç

Yukarıda açık dökümünü verdiğimiz kitapların yazımında kullanılan dili göz önünde bulun-
durduğumuzda bu kitapları bulunduranların Farsça ve Arapçayı bildiğini söyleyebiliriz. Bu 
kitapların çoğu Arapça olup bunları dil yönünden Farsça olanlar takip etmektedir. Okuyu-
cular metinlere vakıf olabilme noktasında kütüphanelerinde en eski Arapça-Türkçe sözlük-
lerden biri olan Firişteoğlu’nu bile bulundurmaktadır. Bu yönde listelerde Arapça ve Farsça 
sözlükler oldukça fazla sayıdadır. Ayrıca kitaplar içerisinde az sayıda da olsa Vankulu Lügatı 
ve Türkî Kaside-i Bürde Şerhi gibi Türkçe kitaplar da yer almaktadır.

Tereke listelerindeki kitap isimlerinin kaydı noktasında ortaya çıkan sorunlar, tespit ettiği-
miz listelerde de kendini göstermektedir. Bu eserlerin tespiti sırasında dönemin kâtibinin 
kayıtları çok açık tutmaması bazen eserin isminin yanlış yazılacağı gibi eksik yazılmasına da 
vesile olmaktadır. Haliyle listeyi hazırlayan kâtibin bu yönde tam bir hassasiyet gösterme-
diği söylenebilir. Zira ismini tam olarak tespitte zorlandığımız veya listedeki yazım kuralları 
çerçevesinde okumaya çalıştığımız fakat müellifl eri ve konuları hakkında bilgi edinemedi-
ğimiz eserlere ilişkin de böyle bir hassasiyetin gösterilmediği ifade edilebilir. Buna ilişkin 
benzer bir durum kitaplar arasındaki Kasîde-i Bürde adlı eserde karşımıza çıkmaktadır. Yine 
birçok eserin isim künyesinin tam yazılması yerine sadece ilk kelimeleri listede kaydedilmiş-
tir. Mesela aslı Letâif-i Lâmi‘î olması gereken Lâmi‘î Çelebi’nin eserinin ismi muhtemelen 
kâtip tarafından sehven sadece Lâmi‘î olarak kaydedilmiştir. Gerçi her ne kadar kâtibin 
kayıt aşamasında tam bir hassasiyet göstermediği yorumları akla gelse de listedeki mevcut 
kitaplar dönemin Trabzon toplumunda halkın kültürlü ve okumaya meraklı olduğunu orta-
ya koymaktadır. Çünkü özel bir kütüphane oluşturan bu okuyucular, temin ettiği kitapları 
okumak amaçlı olarak kütüphanelerine aldıkları aşikârdır.

Edebî eserler konusunda terekelerini incelediğimiz kişilerin seçici mahiyette önemli sayıla-
cak derecede eserleri bulundurmaları onların sosyal kesim içerisindeki statülerini de düşün-
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dürtmektedir. Zira bu derece zengin bir kitap birikimini muhtemelen ilimle uğraşan veya 
bu yönde ciddi eğilimleri olan kişiler kütüphanelerinde bulundursa gerektir. Ancak tereke 
sahipleri üzerinde yaptığımız incelemeler muhtemelen konunun edebiyat olmasından da 
kaynaklı olarak farklı bir sonucu ortaya koymaktadır. Buna göre kitap toplayan tereke sa-
hiplerinin çoğunun hiçbir resmi görevi ve unvanı olmadığı halkın içerisinden kişiler olduğu 
görülmektedir. Bunlar arasında sadece Trabzon Valisi Üçüncüoğlu Ömer Paşa (TŞS, No: 1907, 
49) ve Trabzon Müftüsü Maraşî Hasan Efendi ibn Abdülaziz (TŞS, No: 1910, 26) yönetim kad-
rosu arasında zikredilebilir.

Trabzon halkının kitap toplaması ve bulundurması bir ayrıcalık olduğu gibi, sahip olduk-
ları kitapların konuları bir dereceye kadar onların eğilim ve ilgisini de belirlemektedir. Bu 
yönde Trabzon’da en fazla okunan edebî kitapları arasında Sa'di-i Şirazî’nin Gülistan’ı ve 
Lami‘î Çelebi’nin bu eserin dibacesine yazdığı şerhtir. Edebî konuda yüzü aşkın farklı kitap 
türünün okunması halkın bu konudaki öğrenme isteği yanında edebî hassasiyetini de or-
taya koymaktadır. Bilhassa Gülistan ve şerhleri yanında konularına tam vakıf olamadığımız 
mecmualar oldukça talep görmektedir. Edebî kitapların içeriği siyasetten tasavvuf, biyogra-
fi ve ahlaki konulara kadar farklı çeşitleri ihtiva etmektedir. Bunlar içerisinde özellikle top-
lumun sosyal dengesini muhafaza için öğütler tarzındaki edebî çalışmalar ahlaki dünyayı 
etkileyen bir unsur olarak daima teşvik edilirdi. Öte yandan okunan edebî kitaplar aynı za-
manda eser yazarlarının görüşleriyle karşılıklı bir iletişimi de ön plana çıkarmaktadır. Yazar-
lardan en fazla Sa'di-i Şirazî, Abdurrahman-ı Câmî, Sûdî-i Bosnevî, Lâmi‘î Çelebi, Sina Paşa, 
İbnü’l-Hacib ve Feridun Attar tercih edilmektedir. Aslında dönemin Trabzon’unda okunan 
yazarlar kendi dönemleri içerisinde bir ekol oluşturmuş ve zamanına eserleriyle damga 
vurmuş meşhur edip, mutasavvıf ve âlimler arasında yer almaktaydı. Bunlar içerisinde az 
yukarıda zikrettiklerimiz yanında İbn Melek, Ka'b b. Züheyr, Muhammed Muhyiddin Üftade, 
Bâkî, Nâbî ve İbrahim Şâhidî, gibi nice değerli âlimin yer aldığını görmekteyiz. Trabzon’da 
bu değerli şahsiyetlerin eserleri üzerinden yapılan okumalar farklı bakış açılarının da görül-
mesine ve okuyucu kitlesinin geniş bir ufka sahip olmasına zemin hazırlamıştır. Bahsi geçen 
yazarların ileri düzeydeki eserlerinin okunmasıyla bu husus netlik kazanmaktadır. Bu yönüy-
le Trabzon halkının edebî alanda farklı konuda farklı yazarlara ait çeşitli kitapları kitaplıkla-
rında bulundurmaları onların okumaya meraklı, kültürlü ve bilhassa edebî donanımı en üst 
seviyede kazanabilme eğilimi olan bir yapıda olduklarını göstermektedir. Zira taşra olarak 
sadece edebî konuda bile bu derece kabarık bir kitap listesini yanlarında bulundurmaları 
bunun açık bir göstergesidir.
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Sahnenin Dışındakiler’de 
İstanbul Manzaraları

Fazıl Gökçek
Prof. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Abdullah Uçman, Dergâh dergisinin 325. sayısındaki yazısında, Orhan Okay’ın 3 Aralık 2010 
tarihinde İSAM’da verdiği “Tanpınar’ın İstanbul’u” başlıklı konferansta, “Sahnenin Dışındaki-
ler’de İstanbul Manzaraları” adıyla bir makale yazılabileceğini söylediğini naklediyor. Bu bil-
dirinin konusunu bu bilgiden yola çıkarak seçtim. Böylece hem Orhan Okay’ı anmaya vesile 
olmak hem de bir bakıma hocanın bir vasiyetini yerine getirmek istedim. Elbette bu esere 
ve eserde anlatılan İstanbul’a Orhan Okay’ın her türlü ayrıntıyı içine alan dikkatiyle bakama-
dığım için ortaya çıkacak olan metin onun beklentisini karşılamayacaktır, bunu baştan itiraf 
etmeliyim.

Bilindiği gibi Türk edebiyatında özellikle Mütareke ve Milli Mücadele dönemleri İstanbul’u 
son derece olumsuz bir yaklaşımla ele alınmıştır. Aslında Tevfik Fikret’in “Sis”iyle başlayan 
olumsuz İstanbul imajını Yahya Kemal’in dağıtma çabasına bir bakıma Mütareke ve Milli 
Mücadele yıllarında yaşananlar ket vurmuştur. Yakup Kadri’nin Sodom ve Gomore, Kemal 
Tahir’in Esir Şehrin İnsanları ve Mithat Cemal’in Üç İstanbul romanları bu bağlamda ilk akla 
gelen eserlerdir. Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında da zaman Mütareke ve 
Milli Mücadele dönemi İstanbul’udur, fakat bu romanda Tanpınar, İstanbul’u, “sahnenin dışı” 
olarak nitelese de diğer yazarlar gibi olumsuz bir imajla çizmemiştir. Sahnenin Dışındaki-
ler’de her şeye rağmen İstanbul’un bizim medeniyetimizin başkenti olduğunu hissederiz.

Sahnenin Dışındakiler’de, romanın kahramanı olan ve çocukluğu İstanbul’da geçen Cemal, 
altı yıl uzak kaldıktan sonra tekrar bu şehre geldiğinde, bir gün Darülfünuna giderek Ede-
biyat Fakültesi’nde Yahya Kemal’i dinler. Sınıfta yanı başında “saçları birbirine karışık, göz-
leri melankoli ile etrafa bakan zayıf bir çocuk vardı[r]. Cemal’e “şair olduğunu, fakat henüz 
hiçbir şiir yazmadığını büyük bir saff etle söyle[r].1 Cemal’in sözünü ettiği bu çocuk aslında 
Tanpınar’ın kendisidir. Bu tarih tam da onun Yahya Kemal’in öğrencisi olduğu tarihle örtüş-
mektedir. Sahnenin Dışındakiler’de Cemal’in şahsında kişileştirdiği bu genç, Yahya Kemal’in 
görüşlerinin etkisinde İstanbul’a bakar. Gerçekte de Tanpınar, Yahya Kemal’in öğrencisi ol-
duktan sonra kendi medeniyetimize ve bu medeniyetin başkenti İstanbul’a daha başka bir 
dikkatle bakmaya başlamıştır. Her ne kadar romanda onun aracılığıyla kendisine benzeyen 
bir genç “şair”den söz etse de, elbette bu bir retorik oyunudur, eserde Tanpınar’ın düşünce-
lerini temsil eden karakter Cemal’dir. Dolayısıyla Sahnenin Dışındakiler’i roman kahramanı 
Cemal aracılığıyla Tanpınar’ın mütareke İstanbul’una ilişkin gözlemleri olarak okuyabiliriz. 

1 Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 2. bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, Mayıs 1990, s. 252. Alıntıların sayfa numaraları bu baskıya 
aittir. 
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Mütareke dönemi İstanbul’unu anlattığı bir denemesinde Tanpınar, Yahya Kemal’in öğrenci-
si olduğu bu yıllarda, bir grup arkadaşıyla birlikte onunla bir çeşit şahsi dostluk da kurdukla-
rını söyler ve derslerin dışında “boş odalardan birine” çekilerek kendisini dinlemeye devam 
ettiklerini, “bazan da İstanbul içinde, onunla yapıldığı zamanlar sürprizleriyle âdeta hakiki 
bir keşif olan gezintilere” çıktıklarını belirtir.2 Buradan hareketle Sahnenin Dışındakiler’deki 
Mütareke İstanbul’una ilişkin gözlemlerde Yahya Kemal’in tesirinin bulunduğunu da kabul 
etmek gerekir. 

Romanda anlatıcı konumunda bulunan ve hatıralarını nakleden Cemal, aslen İstanbullu-
dur. İşgalden önce ailesiyle birlikte Ege’ye gitmiş, “M.” ile kısalttığı bir şehirde yaşamış, altı yıl 
sonra İstanbul’a Tıbbiye tahsili için dönmüştür. “Altı senelik bir gurbetten sonra” İstanbul’a 
geldiği için etrafına “hususi bir dikkatle” bakar. (s. 19) Ve şehri hiç de bıraktığı gibi bulmaz, 
“insanlar değişmiş, hayat değişmiş, evler, sokaklar ihtiyarlamış, yıpranmış gibi”dir. (s. 19) 

Cemal’in çocukluğu Şehzadebaşı civarındaki Elagöz Mehmet Efendi Camii’nin bulunduğu 
mahallede geçmiştir. Bu cami romandaki en önemli mekân, “her şeyi ve bütün hayatı etra-
fında toplayan merkez”dir. (s. 27) “On yedinci asır başında yapılmış çok şirin bir eser” (s. 19) 
olan bu caminin yıkılmış olması Cemal’i üzer, fakat bu yıkılışta onun etrafında yaşayan in-
sanların da sorumluluğunun bulunduğunu düşünür. “Ayakta kalması, yıkılmaması için hiçbir 
gayrette bulunmadığıma göre bu teessürümden fazla bahsetmeğe hakkım yok” sözleriyle 
bir özeleştiride bulunur.3 (s. 19) 

Yıkılan eserlerin yanında küçülen evler de Cemal’in dikkatini çeker. Onun Mütareke dönemi 
İstanbul’una ilişkin gözlemlerinden biri de evlerin ölçüsündeki bu değişimdir. İmparator-
luk küçüldükçe evler de küçülmüştür. Özellikle 93 Harbi sonrasında Sofya, Vidin, Filibe gibi 
yerlerden gelen ailelerin “kutu gibi”, “iki bakla bir nohut”, “şöyle idaresi kolay” (s. 25) gibi ta-
birlerle evlerin ölçülerindeki bu değişimi ifade edişleri bir çeşit yeni durumu kabulleniş ve 
kayıpların acısının ağırlığını hafifl etme çabası olarak yorumlanır. 

Cemal’in İstanbul’a ilişkin bir başka gözlemi, bugün de yaşattığımız bir uygulamanın kök-
lerinin eskiye dayandığını gösteriyor. O da birtakım mahallelerin toptan yenilenmesi ame-
liyesidir:

“İstanbul mahalleleri yirmi otuz senede bir çehre değiştire değiştire yaşarlar ve gü-
nün birinde park, bulvar, yol, sadece yangın yeri, “hâlî arsa”, geleceğe ait çok zengin 
ve iç açıcı bir proje olmak üzere birdenbire kaybolurlar. Dedelerimiz ahşap ev de-
nen şeyi icat ettikleri gün bu imkânı bize hazırlamışlardır. Tarihte ve bilhassa felse-
fedeki “sebep ve netice” davasının bu en iyi misalidir. Böylece tâ beş asırdan beri 
biz son derece “imarcı” bir millet olmaya hazırlanmış olduk. İstanbul mahallelerini 

2 “İstanbul’un Fethi ve Mütareke Gençleri”, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yayınları, ss. 158-163.

3 Romanda Elâgöz Mehmet Efendi Camii olarak geçen bu caminin asıl adı Karagöz Mehmet Efendi Camiidir. Tanpınar, 
“İbrahim Paşa Sarayı Meselesi” başlıklı yazısında bu camiden söz eder: “İbrahim Paşa Hamamı’nı ve Karagöz Mehmed 
Efendi camii gibi tam on yedinci asır başından kalma bir şâheseri feda ederek açtığımız bulvarın iki yanı boş duruyor…” 
Yaşadığım Gibi, s. 182-183. Burada camiyi feda ederek açıldığı belirtilen bulvar Atatürk Bulvarı’dır. Orhan Okay, “Semt 
hakkında romanda geçen bu teferruatlı tasvir, ilk çocukluk intibalarından çok, Tanpınar’ın bir süre okuduğunu bildiği-
miz Vefa İdadisi’nde öğrenciliği yıllarındaki gözlemlerinden gelmiş olmalıdır” der. (Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Dergâh Yayınları, İstanbul, Şubat 2010, s. 47.) Yine Orhan Okay’ın kitabından Ahmet Tetik’ten naklen 
(Ahmet Tetik, “A. H. Tanpınar’ın Askerliği ve Milletvekilliğine Ait Belgeler”, Kitap-lık, nr. 81, Mart 2005) Tanpınar’ın 1928 
yılında askerlik için doldurduğu tercüme-i hal varakasına babasının bu mahallede oturduğunu yazdığını öğreniyoruz: 
“Babamın adı Hüseyin Fikri’dir. Mütekaiddir. İstanbul Şehzadebaşı Karagöz Mahallesi 36 numarada oturur.” Okay, a. g. e., 
s. 48. 
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her nesil için yeni baştan denebilecek şekilde vücuda getiren bu yirmi otuz senelik 
merhaleleri tarihî hadiseler hazırlar. Nitekim hadiseler sıkışınca bu gelişmenin de 
yürüyüşünü o nispette arttırdığını hepimiz görmüşüzdür.”4 (s. 21)

Günümüzde de “kentsel dönüşüm” adı altında aynı uygulamayı sürdürüyor oluşumuz, Ce-
mal’in ahşap malzemeyle açıkladığı bu durumun malzemeden bağımsız olduğunu göster-
mektedir. 

Sahnenin Dışındakiler’de şehrin dış görünüşüne yönelik bu dikkatlerin yanında sosyal hayata 
ve gündelik yaşantıya ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler de vardır. Bu bakımdan Cemal’in dik-
katini şehirdeki ikilik çeker. Bir tarafta yoksulluk ve perişanlık, diğer tarafta ölçüsüz zenginlik 
ve çılgınca eğlenceler vardır. Cemal bir gün tramvayla Köprü’ye inerken Beyazıt’a gelince 
çarşıdan geçmek arzusuna karşı koyamaz ve “orada tesadüf ettiği şey, İstanbul’un ne kadar 
içten yıkıldığını gösteri[r]”. Gördüğü, hâli vakti yerinde bir adam olan eski komşuları Asaf 
Bey’in hanımının, kızlarının işlediği çeyiz takımlarını “dövünerek ve ağlayarak” satmasıdır. 
Asaf Bey, “kalpten ve kederden” ölmüş, ev satılmış, kızları da birbiri ardından veremden öl-
müşlerdir. (s. 165). Bu tablo ona İstanbul’un gerçek yüzünü gösterir. Fakat diğer taraftan 
savaşı, daha doğrusu işgali fırsata çeviren gözü açıklar da vardır. “İşgal ordularının şehre 
döktüğü para, kazanç şekillerini alt üst etmiş, refah seviyesi tasavvur edilmeyecek derecede 
el değiştirmiş”tir. İşgalci askerlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yeni işler çıkmıştır ve 
“biraz atılgan, cerbezeli yahut değerlere karşı az çok kayıtsız insanlar bu işlere sarılmışlar, 
kaybedilmesi kazanılması kadar kolay servetler elde etmişlerdi[r].” (s. 257) Bu kadar kolay 
yoldan elde edilen servetler beraberinde ölçüsüz harcamaları da getirmiş ve şehrin özellikle 
Beyoğlu kesimi büyük bir eğlence mekânına dönüşmüştür. Beyoğlu esasen eskiden de bir 
Avrupai muhit ve biraz eğlence mekânıdır. Fakat şimdi bu muhit çevresiyle birlikte genişle-
miş, hatta İstanbul’un geleneksel hayatın yaşandığı semtleri bile ona katılmıştır: 

“Beyoğlu büsbütün tanınmaz hale gelmişti. Birdenbire kendisine eklediği Sirke-
ci’den Tepebaşı’na oradan tâ Osmanbey’e ve Şişli’ye kadar alaturka ve alafranga 
çalgılı, hiç olmazsa bir gramofonla müşterilerini eğlendiren bir yığın eğlence yeri 
açılmıştı. Fakat asıl civcivli yer Tepebaşı’yla Taksim arasında idi.

Yetmiş çeşit milletten insanın hep birden eğlendiği bu birkaç yüz metre uzunlu-
ğundaki cadde, kendi tevekkülünün ve ıstırabının gecesine kapanmış eski İstan-
bul’un yanı başında bugünün egzotik romanlarında hikâyesini okuduğumuz bir 
nevi Şanghay veya Singapur gibi asıl maddesine çok derinden yabancı, haşin, 
köksüz ve gürültülü parlıyordu. Fakat İstanbul’un neresi eğlenmiyordu? Üsküdar 
iskelesinin hüzünlü manzarası birdenbire bir şehrayin olmuş, Kadıköy, iskeleden 
başlayan bir yığın eğlence yeri ve barla dolmuştu. Mühürdar bahçesi, -o zamanlar 
Moda, bugünkü gibi parlamamıştı- çalgısıyla, eğlencesiyle İstanbul’un en uzak yer-
lerinden müşteri çekiyordu.” (s. 257-258)

4 Tanpınar Beş Şehir’de, İstanbul’un asıl iç manzarasını yaptığını söylediği bu sivil mimarinin yok oluşundan yakınır: “Yazık 
ki bu sivil mimariden pek az şey kaldı. Fetihten sonra ilk yerleşmelerin zaruri acelesi ile yeni mahalleler ahşap yapılmıştı. 
II. Bayezıt’ın ilk saltanat yılındaki büyük zelzelenin ve onu takip edenlerin verdiği korku, iktisadî buhranlar, bu tarzın 
sonuna kadar devamına sebep oldu. –İstanbul daima fakiri bol bir memleketti.- Gariptir ki biz İstanbul’u tahta binalarla 
doldurduğumuz ve bunu şehre yerleşmek sandığımız devirden bir iki asır evvel Garp şehirleri işi kârgir binaya dök-
müşlerdi.” Beş Şehir, Dergâh Yayınları, 24. bs., İstanbul, Şubat 2008, s. 158. Bu ifadelerde ahşap mimarinin güzelliği ve 
kaybından duyulan üzüntü ile Batı’nın kâgir binalarına duyulan gıpta bir aradadır. Bu da bize Tanpınar’ın bu konuda bir 
çeşit kararsızlık veya ikilik yaşadığını gösteriyor. Romanın kahramanı Cemal’de de bu ikilik kendini belli eder.
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Bu noktada romanda Yahya Kemal’i temsil ettiğini bildiğimiz İhsan’ın, Beyaz Rusların İstan-
bul’un, özellikle Beyoğlu’nun çehresini değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesinin altını çiz-
mek gerekir. İhsan, bu durumu İstanbul’a yeni gelmiş olan Cemal’e anlatırken, okur olarak 
Cemal’le birlikte bu değişimin iyi mi kötü mü olduğu konusunda tereddüde düşeriz. Öyle 
sanıyorum ki Tanpınar, kendisinin de yaşadığı bir tereddüdü bu şekilde ifade etmek iste-
miştir. İhsan bir yandan Beyaz Rusların gelir gelmez şehrin hayatına girmelerini, çok şeyi 
değiştirmiş olmalarını, kadınların çalışmaya başlamaları ve “hiçbir zaman istifade edeme-
yecekleri içtimai hürriyeti” tanımalarını “Şu iki üç senede aldığımız yolu tabiî zamanda elli 
senede geçemezdik” diyerek olumlu bir gelişme gibi anlatır. Öte yandan bu yaşananların 
“müthiş bir kriz” olduğunu söyleyen de odur. (s. 198) Cemal, İhsan’dan ayrıntılarını dinlediği 
ve kendi gözlemleriyle de teyit ettiği İstanbul’un eğlence hayatına ilişkin tabloyu yorumla-
makta zorlanır.

Cemal’in “Fakat bu eğlenen İstanbul’un yanı başında çok bahtsız, mustarip bir İstanbul daha 
vardı” cümlesiyle başlayan, savaş sırasında el değiştiren servetle içtimai hayatın nizamının 
bozulduğuna ilişkin değerlendirmeleri, şehrin aynı anda yaşanan iki türlü hayatı arasındaki 
çarpıcı karşıtlığı gözler önüne serer. Beş altı yıl öncesine kadar “payitahtın asıl hayatını yapan 
bütün bir orta sınıf” yok olmuştur. Bu insanlar bugün “tahtadan kutu gibi evlerde” yaşama-
ya çalışmaktadırlar. Bunlar “her ne pahasına olursa olsun haysiyetini muhafaza etmeye, ço-
cuklarını okutmaya, karısını, kızını iyi giyindirmeye, temiz kıyafetle gezmeye, misafir kabul 
etmeye, şu ve bu vesile ile sağa sola, aile şerefiyle mütenasip hediye vermeye mecbur insan-
lar”dır ve “gözyaşlarını içlerine akıtarak” yaşamaktadırlar. (s. 258) Buna karşılık eskinin “daha 
az refahlı sayılanlar”ı, “ekmeğini her gün kazanmaya mecbur olanlar”ı bugün “yeni başlayan 
bir yığın meslekle” zengin olmuşlardır. 

Cemal’in bakış açısıyla bir karşılaştırma da işgal askerleri ile İstanbul’un yerli halkı arasında 
yapılır. Kandilli’yi işgal eden Fransız askerlerinin nöbet değiştirmeye giderken takındıkları 
ciddilik Cemal’e gülünç görünür, buna karşılık iskele civarındaki kahvelerde oturan halkın 
asaleti bir çeşit teselli gibidir:

“Kandilli’yi Fransızlar işgal etmişti. Biz iskeleye çıktığımız zaman küçük meydanda 
bir manga Fransız askeri galiba nöbet değiştirmeye gidiyorlardı. Bu askerlerin, bir 
itisafı, bir haksızlığı yaparken takındıkları ciddiliğe ister istemez şaşırdım. Biz belki 
zayıftık; fakat silahsız bir şehir ortasında bu ciddilikleriyle onlar gülünçtüler.

İskelenin etrafındaki kahvelerde, bu kahvelerin önlerindeki alçak iskemlelerde, 
tıpkı vapurdakiler gibi, bir yığın yarının şüphesi ve korkusu bakışlarında 
toplanmış insanlar oturmuşlar, dalgın dalgın etrafa bakıyorlar yahut birbirleriyle 
konuşuyorlardı. Bunlar mağlup kafi lesiydi. Ve sade insan eliyle hazırlanan talihleri 
ile öbürlerinin yanında ne kadar asildiler.” (s. 166)

Tevfik Bey’in, Boğaz’da kayıkla yapılan gezintide okuduğu gazeli Cemal, “bu toprakta, bu 
şehirde yaşayanların sesi[ni], kendi medeniyetimizin sesi”ni duyurmak olarak niteler. (s. 181) 
Bu da işgal güçlerine karşı yapılmış bir harekettir ve adeta, mağlup da olsalar bu şehrin asıl 
sahibinin kimler olduğunu ilan eden bir sestir. Bu sahiplerin arasında Rum kürekçiler Yani ve 
İstratos da vardır, onlar da diğerleriyle beraber ağlamaklı olurlar. 
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Tanpınar’ın Beş Şehir’de de İstanbul’un “hiçbir törenin kaydetmediği, buna rağmen hiç de-
ğişmeyen bir sürü merasimi”5 arasında saydığı satıcı sesleri, bu romanda da dilencilerin 
yanık sesleriyle birlikte Cemal’in çocukluğuna ait izlenimler arasında karşımıza çıkar. (s. 69, 
120) Beş Şehir’le Sahnenin Dışındakiler arasında başka pek çok ortak nokta da vardır, fakat 
bu bildiride “sahnenin dışı” olan İstanbul’un Mütareke döneminde bu romanda nasıl tasvir 
edildiğini göstermek istediğimiz için böyle bir karşılaştırmaya gitmeyeceğiz.

Sonuç olarak Sahnenin Dışındakiler belli bir tarihî dönemde İstanbul’un gerek fizikî portre-
siyle ve gerekse sosyal hayatıyla yansıtıldığını gördüğümüz bir romandır. Bir İstanbul yazarı 
olan Tanpınar’ın bu şehri anlattığı deneme niteliğindeki eseri Beş Şehir ile Yaşadığım Gibi 
kitabında toplanan bazı yazılarından ve Huzur romanından farklı olarak Sahnenin Dışında-
kiler’de İstanbul, “görünmeyen sahne” olarak romanda yer alan Anadolu’nun gölgesi altın-
dadır. Ancak Türk edebiyatında diğer birçok örneğinde gördüğümüz Anadolu ile İstanbul 
arasında bir karşıtlık söz konusu değildir. Tanpınar’ın biraz da Yahya Kemal etkisiyle açıklaya-
bileceğimiz İstanbul sevgisi bu karşıtlığa izin vermemiştir.
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Klâsik Türk Şiirinde Şehir ve Kır 
Karşılaştırması

Namık Açıkgöz
Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Klasik Türk şiirinde duygu, imge kurgulaması ve kelime hazinesi, şehir merkezlidir. Geniş bir 
tabirle klasik Türk şiirinin bir şehir şiiri olduğunu söylemek mümkündür. Şehir şiirinin karşı-
sında ise kırsallığın ağır bastığı bir şiir geleneği vardır. İki şiir geleneği, şiir tekniği bakımın-
dan benzer teknikleri kullanırsa da imge kurgulamasında ve kelime hazinesinde farklılaşan 
bir nitelik ve özellik gösterir. Fakat bu iki gelenek birbirinin karşıtı değil, tamamlayıcısıdır.

Klasik şiirde duygu, haslet, nitelik işlemesi ve mazmun/imge kurgulaması, şehir beşerî ilişki-
lerinde olduğu gibi daha girift ve daha inceliklidir. Kısacası, kelime işçiliği daha çok düşünü-
lerek kurgulanmıştır; kır sosyal zeminli şiir, doğaçlama veya doğaçlamaya yakın kurgulama 
ile söylenmiş ve başarısını bu ânî olmaya borçludur.

Kır-şehir farklılığı, kilim ve halıdaki motifl erde de görülür. Kırsal kesimi yansıtan kilim motif-
leri, yoğun işçiliği ve hassas çizgi zihniyetine dayanmadığından düz ve kırıktır. Bunun yanın-
da şehri yansıtan halı motifl eri, yoğun işçiliği ve hassas çizgi zihniyetine dayandığından, eğri 
ve dairesel çizginin hâkim olduğu motifl erdir.

Benzer farklılık, kırsalı yansıtan türkülerle, şehri yansıtan şarkıların nota, ritm ve kompozis-
yon farklılığı gösteren şarkılar arasında da vardır.

Kilim-halı ve türkü-şarkı arasındaki farklılık mental bir farklılıktır ve bu farklılık insan davra-
nışlarına da görülmüştür ki, “kırsal”ı “kenar” ile tesmiye eden Nâbî, 17. asırda, 

Kenârın dilberi, nâzük de olsa nâzenîn olmaz

diyerek bu davranış farklılığına dikkat çekmiştir.

Kırsallığın yansıdığı şiirde kuşların hep konduğu pınar çok zikredilirken, şehri yansıtan şiirde, 
havuzlar zikredilir. Daha geniş bir tespitle klasik gelenek şairlerinin tabiat ile ilgili kurgula-
malarında bağ-bağçe, çemen, lâlezâr, gül-zâr, gülistan gibi kelimeler, mekân itibariyle şehre 
ait mekânlardır. Şairler imge kurgulamalarında pastoral zevk için bu mekânlara ait kelimeleri 
kullanırlar. 

Bu tespitler çerçevesinde klasik şiirde kırsallık-kentsellik mukayesesi yapılırken, insan tipo-
lojisine bağlı davranışlar ve mekân merkezli bir mukayese yapılmalıdır.1

1 Konuyla ilgili olarak 2013 yılında popüler bir yazı neşretmiştim: Namık Açıkgöz, Klasik Şair ve Şehir, Bizim Külliye, Elazığ 
2013, S. 56, s. 47-49)
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İnsan Tipolojisine Bağlı Davranışlar

Klasik Türk şiirinde, şehri, İstanbul temsil eder. Gelenekte, İstanbul dışındaki Bursa, Edirne, 
Diyarbakır, Erzurum, Urfa gibi herhangi bir şehre mensubiyet için “şehrî” tabiri kullanılmaz; 
bu adlandırma, sadece İstanbul’da doğup büyüyen şairler için kullanılır. 

15. yüzyıl şâirlerinden Necâtî Bey (Ö. 1509), aşağıdaki beytinde, lâleyi kır çiçeği, gülü ise şehir 
çiçeği olarak tasavvur ederek, kır ve şehir insanının davranış kalıplarındaki farklılığa şöyle 
dikkat çeker:

Taşradan geldi çemen mülkine bîgâne diyü
Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler.

Nacâtî Bey, bir şehir-kır mukâyesesi manifestosu mâhiyetinde olan bu beytinde, şehri gül ile 
temsil ederken, kırsalı lâle ile temsil etmekle, aslında bir sosyal yapı mukâyesesi de yapmak-
tadır. Taşra, yani kırsal kesime ait olan lâlenin, gül sohbetine katılamamasının sebebi, Necâtî 
Bey’e göre, gülün incelmiş zevkleri, lâlenin de işlenmemiş zevkleri sembolize etmesi ve bu 
ikisinin bir arada bulunmasının zorluğudur.2 

Bireysel hayatının önemli bir kısmını Urfa ve Halep’te geçiren Nâbî, yukarıda bir mısraı zik-
redilen beytinde taşra-İstanbul mukayesesini, insan davranışları üzerinden şöyle mukayese 
eder:

Bilen hâk-i Sitanbuldur rüsûm-ı şîve vü nâzı
Kenârın dilberi nâzik de olsa nâzenîn olmaz

Şair bu beytinde, bireysel davranışlara yansıyan “şive vü naz”ı bilenlerin İstanbul toprakların-
da yetişenler olduğunu; taşralıların davranışlarında bir nezâket olsa da İstanbullular kadar 
nâzenîn olamayacaklarını ifade eder. 

16. yüzyıl şairlerinden Zâtî (1471-1546), kırsallık-kentsellik farklılığını biraz keskin bir ironi ile 
tavsif ederken, kırsallıkla kentselliği dil üzerinden kurgular ve şehir kültürünün yaratılmasın-
da Farsça’nın etkisine işaret ederek şöyle bir beyit söyler: 

Âşıklara kûyunda “be-rev” didi adûlar
Şehre giricek Türk iti Fürsî ulur ey dost 

Zâtî bu beytinde, Farsça bilmeyi o dönemin entelektüel düzeyinin bir göstergesi olarak zik-
rederken, köpeğe benzettiği rakiplerin Türkçe “Def ol!..” demeyip Farsça “be-rev (Günümüz 
farsçasında ‘boro’)” demelerinin şehir ortamında olacağını söyler. 

Edirneli Nazmî (Ö. 1555) ise köylülük ve şehirliliği hal ve hareketteki kabalık-incelik (zarîf 
olmak) açısından şöyle ifade eder:

Alışmaz rûstâî birle hergiz 
Zarîf olub ola ol kes ki şehrî 

Nazmî’ye göre bir şehirli ile bir köylü (rustâî), davranışlarındaki farklılıklar yüzünden birbir-
lerine alışamazlar. 

Fuzûlî (1483-1556), şâir şöhretinin ancak şehirlerde gerçekleşebileceğini belirttiği aşağıdaki 
beytiyle, şâirin habitanın söyleyen ve dinleyen-okuyan açısından şehir olduğunu ifade eder:

2 Şair, bu beytinde sadece lâlenin kırsalı, gülün de kentsel sembolize etmesi üzerinden bir kurgulama yapmıyor; lâlenin 
önce, gülün sonra açtığını ve güllerin açtığı zamanda lâlenin mevsiminin geçtiğine de işaret ediyor.
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Tabî’at şöhre-i şehr olmağa meyl-i tamâm itdi
Ne pinhân eyleyem sevdâ beni rüsvâ-yı ‘âm itdi

Yaradılışının şöhreti ancak şehir gibi kalabalık yerleşim birimlerinde sağlamakla mümkün 
olacağını belirten Fuzûlî, bu tavrının onu halka rezil ettiğini söyleyerek şiir, şâir ve şehir ara-
sındaki habitatik ilişkiye dikkat çeker.

Mesele aşk ve âşık olunca, klasik şairler, bu konuda da kırsallık-kentsellik ilişkisi veya farklılığı 
üzerinde durmuşlar ve zaman zaman keskin bir hiciv üslubu ile kırsallığı eleştirmişlerdir.

Nef’i (1572-1635) de, Fuzulî gibi, aşk konusunda “şöhre-i şehr” olma konusuna dikkat çeke-
rek şöyle der:

Benem âşık ki rüsvâlıkta tuttu şöhretim şehri
Yazanlar kıssa-i Mecnûn’u hep yabane yazmışlar 

Nef’î’nin bu ifadesine göre, şehir ve aşk-âşıklık arasında yoğun bir ilişki vardır ve âşık için zor-
luk, insanî ilişkilerin daha yoğun ve daha ince esaslara göre tanzim edildiği şehirde, yaşadığı 
aşk ile meşhur olmak, insanı psikolojik olarak daha çok etkiler. Beytinde şehir-yaban (“kırsal” 
ve “başkası” anlamlarıyla yapılan oyunu) mukayesesi yapan Nef’î, aşkı yaşamanın sosyal do-
kusu ve mental yapısı daha yoğun olan şehirde yaşamanın zorluğuna rağmen, insanların 
aşk hikâyesini kırda yaşayan Mecnûn’a izafe ederek yazdıklarını söyler. Burada şehir nüfusu-
nun çokluğu ve aşk rüsvalığını duyan insan sayısının fazlalığını zikreden Nef’î, buna rağmen, 
aşk hikayesini, az insanın yaşadığı kırsal kesimde yaşayan Mecnûn’a izafe edilmesini eleştirir.

Aşkın sembolü olan geleneksel şahsiyetlerin yaşadıkları mekân ile klasik şairlerin idealize 
ettiği şehir arasındaki gerilimi, alaycı bir dille ifade eden şairler de vardır. Mesela 16. Yüzyıl 
şairlerinden Hayâlî Bey (1500-1557), dergah ile sembolize ettiği şehirliliği ve nezaketi, dağ 
ve çöl insanı olduğunu söylediği Ferhad (Kûhken) ve Mecnûn’un bilemeyeceğini şöyle ifade 
eder:

Kanda bilsün şâh-ı ‘aşkuñ dergehi âdâbını
Kûhken bir tag eri Mecnûn yaban dîvânesi

Görüldüğü gibi, beyitte, aşk şahının dergahının âdâbı ile şehir temsil edilmiş ve bu tür 
mekânların âdâbını; yani kurallarını ve nezaketini dağ eri olan Ferhâd ve “yaban dîvânesi 
Mecnûn”un bilemeyeceği söylenmiştir. Dikkat edilirse, bu beyitte dağ ve yaban (kırsal) kar-
şısında şehri temsil eden “dergâh” vardır.

Erbilli Nusret (18. yy), nezaket ifade eden “âdâb” üzerinden, Ferhâd ve Mecnûn ile ilgili biraz 
daha acımasız bir kurgulama yapar:

Işkun âdâbını Ferhâd ile Mecnûn ne bilür
Birisi dağ ayusudur biri sahrâ delüsü 

Beyitte, bilinmesi gereken şey, “aşkın âdâbı”dır. Şaire göre, Ferhâd gibi dağda, Mecnun gibi 
çölde olanlar bu nezaketi; yani inceliği bilemezler. Biri ayı gibi kaba-sabadır; diğeri de delidir. 

Aşk konusunda şehir-kır farklılığına Fuzûlî, kırsalı temsil eden Mecnûn mukayesesi ile daha 
nitelikli bir şekilde dikkat çeker:

Menüm tek olabilmez şöhre-i şehr-i belâ Mecnûn 
Kabûl eyler mi bu rüsvalığı her kim ki âkildür 

Mecnûn (çılgın) ile âkil (aklı başında) gerilimi üzerinden kurguladığı bu beytinde Fuzûlî, şe-
hirde aşık olmanın belâsını vurgulayarak, Mecnûn’a âdetâ “Çölde aşık olmak kolay, gücün 
varsa şehirde âşık ol!”…” demektedir. 
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Hal ve hareketlerdeki kabalık-incelik farkının yanı sıra, Nâbî, kırsallıkla kentselliği kol gücü ve 
bilgi açısından şöyle karşılaştırır:

Hünerün var ise bir şehrde bir ârif bul
Yohsa her karyede bir nice bahadır bulunur

Nâbî (1642-1712)’nin bu tespitine göre, kol gücünü kullanan insanlar, nüfusları az olsa bile 
her köyde bulunur; asıl hüner, nüfusu çok olan şehirlerde irfan sahibi birinin bulmaktır.

Hamdullah Hamdi (1449-1503), servinin ince şehir oğlanı, sanevberin ise yaban eri olduğu-
nu; bu yüzden ince şehir oğlanı olan servinin, kaba saba yaban eri olan serviye baş eğmeye-
ceğini şöyle ifade eder:

Kaddine serv gibi sanavber baş egmedi 
Bu ince şehr oglanıdur ol yaban eri

Mekân

Mekan ve Bitkiler

Klasik Türk şiirinde, kırsallığı temsil eden semboller azdır. En yaygın bitkiler, ar’ar (yabani 
servi), sanevber (çam ağacı), nesteren, nesrin (yabani gül), lâle-gelincik gibi ağaç ve çiçek-
lerdir. Bunun yanı sıra yabani kuşlar da mazmun kurgulamasına yardımcı olursa da kırsal-
lık-kentsellik mukayesesinde hayvanlar kullanılmaz. Ayrıca, yukarıda da ifade edildiği gibi, 
kırsal kesimin pınar’ına karşılık şehrin havuzları vardır ama bu farklılık da şiirlerde vurgulan-
maz. 

Behiştî (15.yy), şu beytinde lâleleri, çölde ordu düzeni alan kızılbaşlara (Lalenin renginden 
dolayı “kızılbaş” demektedir.) benzetir ve amaçlarının şehri feth etmek olduğunu belirtir: 

Sahrâda surh-ser gibi cem‘ oldı lâleler
Niyyetleri budur ki gelüp şehri alalar

Emrî (Ö. 1575), kırsallık sembolü olarak sanevber (çam ağacı)’i kullanırken, sevgilinin boyuna 
öykünen sanevberin şehirliler tarafından ocakta takıldığını şöyle söyler:

Sanevber kaddine öykündi Emrî 
Getürüp şehre yakdılar ocağa

Mekân ve Işık

Bir mukâyese unsuru olarak kullanılmasa da, bazı beyitlerde, şehir ile beraber ışık ve aydınlık 
bol mikdarda kullanılır. Işık unsuru olarak daha çok ay (mâh, hilâl, kamer) ve güneş (mihr), 
çerağ, kullanıldığı görülür. Aşağıdaki beyitlerde bu durum görülmektedir:

Hûb-rûlar içre ey dil mâh kim şehrî geçer 
Sora varsan ol güneş yüzliyle hem-şehrî geçer (Revanî)
Seyr ederken şehri meh-rûlarla ol meh şevkden 
Çarh urur burc-ı kamerde mihr-ile seyyâreler (Hecrî) 
Dil geşt ider cemâlüñi şevkuñla dâgı var 
San şehri tolanur bir ışıkdur çerâgı var (Gelibolulu Sun’î)
Güneş ruhsâruŋa öykünse nola ger füsûn içre
Kamer şehre yeŋi gelmiş müsâfirdür gözi baglu (Bursalı Rahmî)

Şehir-ışık ilişkisi ayrı bir incelemeyi gerektirdiğinden, bu çalışmada birkaç örnek vermekle 
iktifâ edilmiştir. 
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Sonuç

Mekândan başka, klasik şairler beşerî tavır itibariyle de şehirli bir tavır sergilerler. Onlara 
göre şehir, daha girift ve daha zor ama daha rafine bir hayatı temsil eder. Bu düşüncede 
olan Necâtî, kır çiçeği lâlenin şehir çiçeği olan güllerin sohbetine sokulmadığını söylerken 
Nef’î, kırsala göre daha kompleks bir yapı arz eden şehirde, kendi aşkının şöhret bulduğunu, 
Mecnun’un aşkının ancak kırsal kesimde kalacağını söyler. Diğer taraftan Nâbî, kırsallığı kol 
gücüyle, şehri ise beyin gücüyle vasfedip bahadırın her köyde bulunabileceğini ama esas 
önemli olan meselenin şehirlerde ârif kişi bulmak olduğunu söyler.

Kırsallık-kentsellik karşılaştırması yapan klasik şairler, şehir-kır/köy karşılaştırmasında o ka-
dar ileri gitmişlerdir ki, kendilerinin aşkı ile karşılaştırdıklarında, klasik aşkın ve âşığın sem-
bolleri olan Mecnun ve Ferhad’ı kırsal kesime mensup oldukları için küçümserler. Bunda, 
zevk işlenmişliğinin tesiri olsa gerektir. 

Klasik şâirler, gelişme ve imge beslenmesi ortamı olarak kırsallı değil, şehirli olmalarıyla dik-
kati çekerler. Şehrin rafine zevki ve imge kurgulamasıyla söyledikleri şiirlerin muhatabı da 
yine rafine duygularıyla şehirlilerdir. Çeşitli kelime havzalarından aldıkları kelimeleri, sente-
tize ve rafine bir zevk ile işleyen şâirler, kelime hazinesi, imge kurgulaması, mekân, beşerî his 
ve haslet itibâriyle, tamamen şehirli insanların zihniyet ve duygularını anlatırlar. Bu yüzden, 
başta da ifade edildiği üzere, klasik Türk şâiri, bir şehir şâiri; şiir de şehir şiiridir. 
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Klasik Türk Edebiyatında İstanbul’a Has 
İki Manzum Tür: 
Sâhilnâmeler ve Mesâirler

Yunus Kaplan
Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
 yunuskaplan80@mynet.com.

Giriş

Klasik Türk edebiyatında şehirleri konu edinen bazı nazım türleri bulunmaktadır. Bu türler, 
Osmanlı coğrafyasındaki çok farklı şehirler için kaleme alınmış olsalar da uzun bir süre Os-
manlı’nın başkentliğini yapmış olan İstanbul’un şehirler arasında ayrı bir yeri vardır. İstanbul 
sahip olduğu tabiî, coğrafi ve tarihî güzellikleriyle her zaman divan şairlerine ilham kaynağı 
olmuştur. Divan şairleri çeşitli vesilelerle İstanbul’un sahip olduğu bu özellikleri ya şiirlerin-
de bir bölüm veya beyit hâlinde dile getirmişler ya da tamamen bu şehri anlattıkları müsta-
kil eserler kaleme almışlardır. 

Bazı şehirler sahip oldukları bazı özelliklerle tarih boyunca insanlar için diğer şehirlere göre 
daha fazla rağbet görmüştür. Sahip olduğu tabii güzellikleri, kültürel birikimi, iklim şartları, 
coğrafî, ve tarihî birikimiyle tarih boyunca insanlar için önemli bir cazibe merkezi olan şe-
hirlerden biri de İstanbul’dur. Bu şehirde yaşayanlar kendilerini mutlu hissederek böyle bir 
şehirde yaşamanın ayrıcalığının farkında olmuşlardır. Bu yüzden insanların İstanbul’a karşı 
sevgi duyguları artmış ve bu şehrin sakinleri veya yolu bu şehirle kesişen kişiler bu duyguları 
sürekli dile getirmişlerdir (Kaplan 2015: 148).

İstanbul’un divan şairlerinin gözünde ayrıcalıklı bir yere sahip olmasının temelinde de hem 
devletin başkenti olması hem de sahip olduğu çeşitli özellikler itibariyle diğer şehirlerden 
farklılık göstermesidir. Bu yüzden toplumun her kesiminde olduğu gibi İstanbul’da doğup 
büyüyen, burada yaşayan veya bir vesileyle yolu İstanbul’a düşen divan şairleri için de bu 
şehrin çok ayrı bir yeri vardır. Yaşamış oldukları veya gezip gördükleri şehirler ile bunların 
sahip oldukları bazı özellikleri değişik vesilelerle şiirlerinde sıkça dile getiren divan şairleri, 
yazmış oldukları eserlerde İstanbul’a karşı hislerini de dile getirmekten geri durmamışlardır. 
Bu hisler, beyitlerde olduğu gibi müstakil şiirler veya eserlerde de dile getirilmiştir. Bunlar 
arasında akla ilk gelen eserler İstanbul’un güzellikleri, esnaf güzellerinden ve toplumsal 
yapısından bahseden şehrengizlerdir. Şehrengizler dışında İstanbul hakkında yazılmış bir 
diğer tür ise İstanbul’un sahildeki körfez, iskele ve beldelerinden bahseden sâhilnâmelerdir. 
Ancak sâhilnâmeler, tamamen İstanbul’dan bahseden -özellikle de Boğaziçi’nden- bir tür 
oluşuyla şehrengizlerden ayrılır (Kaplan 2015: 148).
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Osmanlı coğrafyasında bulunan birçok şehir ve yerleşim biriminin konu edinildiği bu türler-
de yer isimleri çeşitli anlam ilgileri içinde kullanılmış, özellikle tevriye, mecaz ve cinas sanat-
larıyla farklı çağrışımlara vesile olmuştur.1 Beyit ve bazı manzumeler şeklinde sıkça karşımıza 
çıkan bu kullanımlar, sadece yerleşim yerlerinin isimleriyle sınırlı kalmış, ayrıntılı mekân tas-
virlerine pek yer verilmemiştir. Büyük çoğunluğu Osmanlı coğrafyası sınırları içinde olan ve 
daha fazla yerleşim yerinin konu edinildiği bilâdiyye veya belde-nâme olarak adlandırılan 
manzumeler bu tarzda kaleme alınmıştır.

İ. Hakkı Aksoyak, klâsik Türk edebiyatında şehirler veya coğrafi  mekânlar için yazılmış şiirleri 
iki ana gruba ayırmıştır: 

1. Bir şehri öven veya yeren manzum metinler: Şehrengizler ve bir şehri gazel, kaside vb. 
gibi nazım şekilleriyle anlatan manzumeler.2

2. Bir belde, sahil, mahalle veya mesire yerlerinin adlarının birden çok anlamlarından yarar-
lanılarak yazılan müstakil şiirler: Bilâdiye, sâhilnâme, semtiye ve mesâir (Aksoyak 2016: 
250-51).

Klâsik Türk edebiyatında içinde yaşanılan coğrafyanın ayrıntılarıyla canlı bir tablo hâlinde 
işlendiği eser örneklerine önceki yüzyıllarda da rastlansa da bu türlerdeki eser sayısı 17. yüz-
yıldan itibaren artmıştır. Bu eserlere konu olan şehirler içinde hem payitaht hem de kültür ve 
sanatın neşv ü nema bulduğu Osmanlı’nın en önemli kültür merkezi olan İstanbul’un ayrı bir 
yeri vardır. 17. yüzyıldan önce ağırlıklı olarak şehrengizlerde3 ve bazı şiirlerde ana hatlarıyla 
karşımıza çıkan İstanbul’un, bu yüzyıldan sonra farklı türdeki eserlerde adeta semt semt, 
sokak sokak hatta sahip olduğu mimarî yapılarına kadar ayrıntılarıyla işlendiğini söylemek 
mümkündür.

Örneğin 1132/1719-20 tarihinde Rûhî mahlaslı bir şair tarafından İstanbul-nâme adıyla 350 
beyitlik mesnevi nazım şekliyle bir eser kaleme alınmıştır. Bu eserde İstanbul’un şair üzerin-
de bıraktığı etkiden, Boğaz ve denizden, Anadolu ve Rumeli yakasındaki tarihî yapılardan, 
yalılardan, yerleşim yerlerinden ve camilerden bahsedilmiştir.4

1 Bu konuyla ilgili örnek bir çalışma için bk. İsmail Arıkoğlu, “Divan Şiirinde Şehir Adlarının Tevriyeli Kullanımı Aydın-Tire 
Örneği”, Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, 2008. s. 137-144.

2 Klasik Türk edebiyatında şehirleri konu edinen bu tarzda kaleme alınmış pek çok şiir bulunmaktadır. Bunlara verilebile-
cek bazı örnekler şunlardır: Mihrî (öl. 1514-15) Lâdik için bir murabba (Gemici, 1990: 512-17); Helâkî (öl. 1572-73/1575-
76?) İstanbul ve Galata için bir murabba (Çavuşoğlu, 1982: 30-31); Celâl-zâde Mustafa oğlu Mahmûd (öl. 1596’dan sonra) 
Konya, İstanbul ve Edirne için gazeller (Erdoğan, 2012); Nergisî (öl. 1635) Saraybosna için kaside (Selçuk, 2014); Birrî 
Mehmed Dede (öl. 1716) Manisa için kaside (Erkul, 1992: 199-201); Malatyalı Necâtî (öl. 1894’ten sonra) Malatya Aspozi 
ve İstanbul için birer murabba (Yekbaş, 2015); Ârifî (öl. 1895) Kütahya için iki gazel ile Pesendî (öl. 1913) Kütahya için bir 
gazel ve bir müseddes (Güler, 1996); Karamanlı Aynî (öl. ?) Konya ve Antalya için birer gazel (Mermer, 1997); Şeyhülislâm 
Yahyâ (öl. 1644) Bağdat, İstanbul, Edirne ve Halep için gazeller (Kavruk, 2001: 67, 219, 335, 406); Ravzî (öl. 1660’den 
sonra) Dukakin için murabba (Aydemir, 2009: 63-64); Vahîd Mahtûmî (öl. 1723-33) Edirne-Akpınar için müseddes (Kah-
raman, 1995: 449); Makedonyalı Saîd (öl. ?) Kalkandelen, Gostivar, Serakin ve Palçiste için gazel ve murabbalar (Aydemir, 
2013); Feyzî Efendi (öl. 1771-72) Bursa için gazel (Karagöz, 2004: 352-53); Halepli Edîb (öl. 1748?), Halep için iki gazel 
(Mum 2004, 249, 252); Yümnî (öl. ?) Edirne için bir gazel (Kaplan, 2015: 144-45); Prizrenli Şem’î (öl. 1529-30) ise Bursa için 
iki gazel (Karavelioğlu, 2005: 90-91) kaleme almıştır.

3 İstanbul hakkında Cemâlî, Azîzî, Fakîrî, Fikrî, Kıyâsî, Nüvîsî, Sâfî, Tab’î, Veysî, Taşlıcalı Yahyâ gibi şairler şehrengiz yazmıştır. 
Daha geniş bilgi için bk. Barış Karacasu, “Türk Edebiyatında Şehrengizler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 5, s. 
10, 2007, s. 259-313.

4 Bu eser hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. Orhan Aydoğdu, “İstanbul Hakkında Bilinmeyen Bir Mesnevi: İstanbulnâme”, 
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7 Fall 
2009, s. 158-186.
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Bu bağlamda klasik Türk şiirinde İstanbul’a münhasır olarak yazılmış olan iki tür karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlar, sâhilnâmeler ve mesâirnâmelerdir. 

Klasik Türk Edebiyatında Sâhilnâmeler

Sâhilnâmeler, divan şiirinde İstanbul sahilleri ile buralardaki yerleşim bölgelerinin topluca 
anlatıldığı şiirlerin genel adıdır. Edebiyatımızda örneklerine az rastlanan şiir türlerinden olan 
sâhilnâmelerin, genellikle mesnevi nazım şekliyle yazıldıkları görülür. En dikkat çekici yan-
ları gerçekçi bir anlatıma sahip oluşlarıdır. Sahilnâmeler, daha çok Galata’yı anlatarak başlar. 
Sonra Rumeli kıyısından Karadeniz’e kadar Boğaz’daki sahiller, köyler ve iskeleler kısa kısa 
tanıtılıp bunların tasvirleri yapılır. Kavaklar’dan Anadolu yakasına geçilip Umuryeri’nden iti-
baren Fenerbahçe ve Adalar’a uzanılır. Böylece bu şiirlerde 50’yi aşkın sahil bölgesi tanıtılmış 
olur (Pala 1995: 460).

Sâhilnâmelerin önemi, bizim şimdi unuttuğumuz veya adını değiştirdiğimiz bölgelerin eski 
şekilleri hakkında tarihî bilgiyi içermesinden gelir. Sanatlı bir üslûp ile birer beyit içinde ele 
alınan Boğaziçi’nin yerleşim alanları, daha çok adları ile yakından ilgili kelime oyunları, ci-
naslar ve sanatlar vasıtasıyla cazip yerler haline getirilir. Yeri geldikçe semtlerin orijinallik-
lerinden, insanlarından, sosyal yapısından, coğrafî durumundan, havasından, suyundan vs. 
özelliklerinden kısaca bahsedilip buraların tanıtımı yapılır (Pala 1995: 460-61).

“Sâhilnâme” kelimesinin bir terim olarak ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı 
müphemdir. Ancak bu adlandırmada bu türün ilk örneği olan Fennî Efendi’nin yazmış ol-
duğu eserin önemli bir rolünün olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu konu hakkında bir de-
ğerlendirmede bulunan Nihat Öztoprak, bu adı ilk defa kimin kullandığının bilinmemesiyle 
birlikte Hafız Hüseyin Ayvansarayî’nin, Hadîkatü’l- Cevâmi’ adlı eserinde ondan “Fennî Efendi 
Merhûmun Sâhilnâmesi” diye bahsettiğini yine Sâhilnâme’nin matbu nüshasının “Sâhilnâ-
me-i Merhûm Fennî” başlığını taşıdığını dile getirdikten sonra bu manzumenin Osmanlı Mü-
ellifl eri’nde “savâhil-nâme”, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’de ise “Sâhilnâme-i Fennî” şeklinde 
anıldığını belirtir (2005: 13).

Klasik Türk edebiyatında ilk sâhilnâmeyi 18. yüzyıl şairlerinden Fennî (öl. 1158/1745) kaleme 
almıştır. Fennî, 63 beyitlik mesnevi nazım şekliyle yazdığı bu eserinde Galata’dan başlaya-
rak Boğaziçi’nde iskelesi bulunan 63 sahil beldesini anlatmıştır. Yazdığı bu şiirle sâhilnâme 
geleneğini başlatan Fennî, aynı zamanda sâhilnâme yazma geleneğinin prensiplerini de 
ortaya koymuştur. Fennî Dîvân’ında başlıksız olan bu manzume, bilhassa konusu itibariyle 
dönemin şair, âlim ve sanatkâr devlet adamları arasında çok tutulup basılmaya ve nazireler 
yazılmaya kalkışılınca bir isimle anılma ihtiyacı hissedilmiş ve böylece “sâhilnâme” adı kulla-
nılmaya başlanmıştır (Öztoprak 2005: 12-13).

Fennî, bu manzumesinde Boğaziçi’nin Rumeli ve Anadolu sahillerindeki beldelerini tavsif 
eder. İlk beyitten itibaren her beyitte bir beldeden söz etmek suretiyle toplam 63 beyitte 63 
beldeyi anlatır. Beldeleri işlerken önce Rumeli sahilinin güney kesiminden Galata ile başlar, 
kuzeye Değirmenlik’e kadar gider, oradan karşı sahile Anadolu yakasına geçip Hünkâr İske-
lesi’nden başlayarak kuzeyden güneye doğru iskele yerlerini işleyerek Fenerbahçe’ye kadar 
gelir ve son olarak Adaları tasvir etmek suretiyle manzumesini bitirir. Buralardaki beldele-
rin isimleri şöyledir: Galata, Mumhane, Tophane, Salıpazarı, Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe, 
Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutkaryesi, Arnavutköyü Akıntısı, Hasankalfa, Bebek, 
Kayalar, Hisar, Şeytan Akıntısı, Baltalimanı, Mirgun, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, 
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Kefelikaryesi, Sarıyar, Rumeli Hısnı, Karataş, Fener, Soğuksu, Kavak, Umuryeri, Değirmenlik, 
Hünkâr, Yalıköy, Beykoz, Sultaniye, İncirli, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Körfez, Hisar, Göksu, 
Küçüksu, Kandilli, Vaniköy, Kulelibahçe, Çengel, Beylerbeyi, İstavroz, Kuzguncuk, Öküzlima-
nı, Üsküdar, Şemsipaşa, Şerefabad, Ayazma, Salacak, Kızkulesi, Kavakbahçesi, Haydarpaşa, 
Kadıköy, Fenerbahçe, Adalar (Öztoprak 2005: 14).

Klasik Türk Edebiyatında yazılmış olan ikinci sâhilnâme ise yine 18. yüzyıl şairlerinden Derviş 
Hilmî Dede (öl. 1767-68)’ye aittir. Derviş Hilmî Dede’nin sâhilnâmesi, mesnevi nazım şekliyle 
ve aruzun “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” kalıbıyla yazılmış olup toplam 62 beyittir.

Derviş Hilmî Dede de bu şiirinde Boğaziçi’ndeki sahilleri ve yerleşim yerlerini anlatmıştır. 
Önce Galata’dan başlayarak Avrupa yakasındaki sahilleri anlatmış, ardından da Anadolu ya-
kası sahillerine geçmiştir. Anadolu yakasında ise Karadeniz kenarındaki Hünkâr İskelesi’n-
den başlayarak Marmara Denizi kıyısındaki Fenerbahçe’ye kadar olan yerleri anlatmıştır. Şair, 
her beyitte bir yeri anlatmak üzere Boğaziçi’nin her iki yakadaki toplam 62 yerin tasvirini 
yapmıştır. Metinde belli bir sıra gözetilerek tasviri yapılan bu yerler şunlardır:

Galata, Mumhane, Tophane, Salıpazarı, Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe, Beşiktaş, Ortaköy, 
Kuruçeşme, Arnavutköyü, Hasankalfa, Bebek, Kayalar, Hisar, Şeytan Akıntısı, Baltalimanı, 
Mirgun, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Kefeli Köyü, Sarıyer, Rumeli Hisarı, Karataş, 
Kumluca, Fener, Soğuksu, Kavak, Umuryeri, Değirmenlik, Hünkâr İskelesi, Yalıköy, Beykoz, 
Sultaniye, İncirli, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Kavacık, Körfez, Kanlıdere, Anadolu Hisarı, 
Göksu, Küçüksu, Kandilli, Vaniköy, Kuleli, Çengel, Beylerbeyi, İstavroz, Kuzguncuk, Öküzlima-
nı, Üsküdar, Şerefabad, Kavak, Kızkulesi, Salacak, Haydarpaşa, Kadıköy, Fenerbahçe.

Şimdilik bilinen üçüncü ve son sâhilnâme ise bir başka 18. yüzyıl şairi İzzet Efendi (öl. 1797-
98)’ye aittir. Kaside nazım şekliyle ve aruzun “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” kalıbıyla ya-
zılmış olan bu manzume toplam 65 beyittir. İzzet Efendi bu kasidesinin 12. beytinden 61. 
beytine kadar Galata’dan başlayarak Boğaziçi sahillerindeki toplam 65 yer adını zikretmiştir.

İzzet Efendi de tıpkı Fennî ve Derviş Hilmî Dede gibi Galata’dan başlayarak önce Boğaziçi’nin 
Avrupa yakası sahillerinden Karadeniz tarafına doğru olan yerleri anlattıktan sonra, 
Karadeniz’den başlayarak Marmara Denizi’ne doğru Anadolu yakasındaki yerleri anlatmıştır. 
Yine metindeki sıralamaya göre adından bahsedilen yerler şunlardır: Galata, Mumhane, 
Tophane, Salıpazarı, Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe, Beşiktaş, Karabali, Kılıç İskelesi, Ortaköy, 
Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, Hisar, Balta, Mirgune, Hasankalfa, Kayalar, Şeytan Akıntısı, 
İstinye, Yeniköy, Kalender, Tarabya, Büyükvadi, Kefeli Karyesi, Kırım, Sarıyer, Karataş, Fener, 
Değirmenlik, Hünkâr İskelesi, Tokat, Yalıköy, Soğuksu, Beykoz, Çeşmebaşı, Paşabahçe, 
Çubuklu, Kavak, İncirli, Sultaniye, Kanlıca, Körfez, Anadolu, Kandilli, Göksu, Vaniköy, Çengel, 
Kuleler, Beylerbeyi, İstavroz, Çamlıca, Kuzguncuk, Öküzlimanı, Üsküdar, Şemsipaşa, Balaban, 
Ayazma, Salacak, İhsaniye, Harem İskelesi, Haydarpaşa, Kadıköy ve Fenerbahçe.

Fennî, İzzet Efendi ve Derviş Hilmî Dede’nin sâhilnâmelerinde geçen yer isimleri karşılaştırıl-
dığında birbirleriyle ortak ve farklı yönler dikkatleri çekmektedir. Bu üç sâhilnâmede geçen 
yer isimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Yer İsmi Fennî İzzet Hilmî Yer İsmi Fennî İzzet Hilmî
Adalar + - - Karabali - + -
Anadolu Hisarı + + + Karataş + + +
Arnavut Köyü + + + Kavacık - - +
Arnavutköyü Akıntısı + - - Kavak + + +
Ayazma + + - Kavak Bahçesi + - +
Balaban - + - Kayalar + + +
Baltalimanı + + + Kefeli Köyü + + +
Bebek + + + Kılıç İskelesi - + -
Beşiktaş + + + Kırım - + -
Beykoz + + + Kızkulesi + - +
Beylerbeyi + + + Körfez + + +
Büyükdere + - + Kuleli + + +
Büyükvadi - + - Kumluca - - +
Çamlıca - + - Kuruçeşme + + +
Çengel + + + Kuzguncuk + + +
Çeşmebaşı - + - Küçüksu + - +
Çubuklu + + + Mirgun + + +
Değirmenlik + + + Mumhane + + +
Dolmabahçe + + + Ortaköy + + +
Fener + + + Öküzlimanı + + +
Fenerbahçe + + + Paşabahçe + + +
Fındıklı + + + Rumeli Hısnı + - +
Galata + + + Salacak + + +
Göksu + + + Salıpazarı + + +
Harem İskelesi - + - Sarıyer + + +
Hasankalfa + + + Soğuksu + + +
Haydarpaşa + + + Sultaniye + + +
Hisar + + + Şemsipaşa + + -
Hünkâr İskelesi + + + Şerefabad + - +
İhsaniye - + - Şeytan Akıntısı + + +
İncirli + + + Tarabya + + +
İstavroz + + + Tokat - + -
İstinye + + + Tophane + + +
Kabataş + + + Umuryeri + - +
Kadıköy + + + Üsküdar + + +
Kalender - + - Vaniköy + + +
Kandilli + + + Yalıköy + + +
Kanlıca + + + Yeniköy + + +
Kanlıdere - - + Toplam 63 65 62

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere eldeki üç sâhilnâmede karşımıza çıkan yer ismi sa-
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yısı toplamda 71’dir. Bunlardan 52 yer ismi her üç sâhilnâmede de ortaktır. Ortak olan bu 
yerler şunlardır: Galata, Mumhane, Tophane, Salıpazarı, Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe, Be-
şiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköyü, Hasankalfa, Bebek, Kayalar, Hisar, Şeytan Akıntısı, 
Baltalimanı, Mirgun, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kefeli Köyü, Sarıyer, Karataş, Fener, Soğuksu, 
Değirmenlik, Hünkâr İskelesi, Yalıköy, Beykoz, Sultaniye, İncirli, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, 
Körfez, Anadolu Hisarı, Göksu, Kandilli, Vaniköy, Kuleli, Çengel, Beylerbeyi, İstavroz, Kuzgun-
cuk, Öküzlimanı, Üsküdar, Kavak, Salacak, Haydarpaşa, Kadıköy, Fenerbahçe.

Hem Fennî hem de İzzet Efendi’nin tasvirini yaptıkları Şemsipaşa ve Ayazma’dan Derviş 
Hilmî Dede bahsetmemiştir. Arnavutköyü Akıntısı ve Adalar sadece Fennî’nin sâhilnâme-
sinde; Balaban, Çamlıca, Çeşmebaşı, Harem İskelesi, İhsaniye, Kalender, Karabali, Büyükvadi, 
Kılıç İskelesi, Kırım ve Tokat İzzet Efendi’nin; Kanlıdere, Kavacık ve Kumluca ise sadece Derviş 
Hilmî Dede’nin sâhilnâmesinde bulunmamaktadır.

Sâhilnâmelerde adı geçen yer isimlerinin coğrafi, tarihî veya kentsel özelliklerinden çok, bu 
yer isimlerinin kelime anlamları veya söyleyiş özelliklerinden hareketle bazı imajlar oluştu-
rulmuştur. Ancak şairler bu yer isimleri ve çevrelerinden bahsederken adı geçen yerlerin 
belirgin özelliklerini de ön plana çıkarmışlar, bu isimleri bazen kelime anlamlarıyla, bazen 
yer isimleriyle bazen de her iki anlamı da aksettirecek şekilde tevriyeli kullanmışlardır. An-
cak bunlar arasında tevriyeli kullanımların ağırlıkta olduğunu söylemek mümkündür. Her 
üç şairde de karşımıza sıkça çıkan bu tevriyeli kullanıma “Salacak” güzel bir örnek teşkil et-
mektedir:

Fennî, “Ey gönül! Sevgilinin vuslatını gördüğünü (vuslatına kavuştuğunu) zannetme; kor-
kum odur ki o senin kavuşma işini yarınlara (ahirete) bırakacak” diyerek bu kelimeyi hem 
salmak fiili hem de yer ismi olacak şekilde tevriyeli kullanmıştır:

Vuslatın gördi kıyâs eyleme ey dil elyak
Havfum oldur seni ferdâlara yârın Salacak  (Fennî, b. 57)

İzzet Efendi de “Sofi yine ihsanlarda bulunulacağını duyunca İhsâniye sahilini mesken tut-
muş.” diyerek bu kelimeyi tevriyeli kullanmıştır:

Salacakdur yine gûş eyledi sûfî ihsân
Eylemiş sâhil-i İhsâniyeyi şimdi me’âb  (İzzet Efendi, b. 57)

Derviş Hilmî Dede ise aynı şekilde tevriyeli kullanımı tercih edip “Müjde efendim, buraya 
gelip kalınca bizi bugün de ayrılığa salacak dediler.” diyerek bu kelimeyi hem salmak, gön-
dermek hem de yer ismi olacak şekilde kullanmıştır:

Didiler müjde’fendüm bunda gelüp kalacak
Ya ne vardı bizi ferdâya bu gün de Salacak  (Hilmî, b. 59)

Anadolu, Kanlıca, Çubuklu, Tarabya, Sarıyer, Soğuksu, Vaniköy, Şerefâbâd, Kavak, Küçüksu, 
Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Öküzlimanı ve Üsküdar isimlerinin geçtiği beyitlerde de 
buna benzer tevriyeli kullanımlar dikkat çekmektedir.

Yer isimlerinin kullanımlarında yer ismini oluşturan kelimelerin anlamları ile bu kelimelerle 
yakın veya zıt anlam ilişkisi içinde olan kelimelerin de kullanıldıkları görülmektedir. 

Bu anlamda “Tazeler ile Yeniköy’deki eski demler akla geldikçe gönlün derdini yeniler.” diyen 
Fennî, Yeniköy kelimesindeki yeniyle anlam ilgisi çağrıştıracak şekilde “yenilemek, taze, eski” 
kelimelerini aynı beyit içinde kullanmıştır:
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Gelicek yâda dilüñ togrısı derdin yeñiler
Tâzeler ile Yeniköydeki eski demler  (Fennî, b. 21)

“Rint olan, Yeniköyde eski adet yapamaz. Hiç kimse kalender gibi ney ile saz çalamaz.” diyen 
İzzet Efendi de beytini yeni ile eski arasındaki anlam zıtlığı üzerine kurgulamıştır:

Yeniköyde idemez rind olan eski ‘âdet
Çalamaz kimse Kalender gibi nây ile rebâb  (İzzet Efendi, b. 33)

“Biz âşıklara Hicaz eylesek o şehnaz eyler. Neşe ehli ahengine uymayarak ne yapmaktadır?” 
diyen Hilmî Efendi, Tarabya’yı ihsas ettirdiği aşağıdaki beyitte “erbab, tarab, hicaz, uşşak, şeh-
naz, uymak” gibi anlamca birbiriyle uyumlu olan musiki terimlerini bir arada kullanmıştır:

Biz hicâz eylesek uşşâka o şehnâz eyler
Uymaz âhengine erbâb-ı Tarab ya n’eyler  (Hilmî, b. 22)

Sâhilnâmelerde tanıtımı yapılan yerlerin veya sahil beldelerinin belirgin özellikleri üzerinde 
de durulmuştur. Örneğin Bebek, Beylerbeyi, Çengelköy, Göksu, İstavroz, Hisar, Mirgûn (Emir-
gan), Sultaniyye, Çubuklu, Şerefâbâd, Körfez, Şemsipaşa ve Kızkulesi’nin ortak özellikleri eğ-
lenme, mesire, zevk ve safa sürülen yerler olmalarıdır.

Sâhilnâmelerden hareketle Arnavutköyü’nün; tellakları, şerbeti ve ciğer kebabıyla meşhur 
olduğu anlaşılmaktadır:

Arnavud köyüne geldikde yanaşdı dellâk
Arnavud şerbetin içdi cigerin itdi kebâb  (İzzet, b. 25)

Yetişüp terli bir içim su gibi dellâklar
Arnavudköyine gitsün nedür o nâ-pâklar  (Hilmî, b. 12)

Takılup ardına âl ile rakib-i na-pâk
Arnavud Karyesine gitmiş o şûh-ı dellâk  (Fennî, b. 11)

İncirli; kavunu ve karpuzu bol olan genç-yaşlı herkesin rağbet ettiği bir yerdir:

Kavunu karpuzu çok sâhil-i İncirlinin
Hayli zen-dost yeridir ‘azm idiyor şeyh ile şâb  (İzzet, b. 43)

Bunlar dışında Kadıköyü kuzu eti kebabıyla, Kefeliköyü ise çamuruyla meşhurdur:

Ehl-i ‘irfâna safâ sâhil-i Haydar Paşa
Kadı köyünde pişirirsin kuzu lahm ile kebâb  (İzzet, b. 59)

Çamurı çok güzeli yayka kurı çekme emek
Kana düşsün götürür pâk Kefeli Köyine dek  (Hilmî, b. 24)

Zâhidâ gezme zokâklarda tehî sîne sîne
Çamurun çünki kurı git Kefeli Karyesine  (Fennî, b. 24)

Klâsik Türk Edebiyatında Mesâirler

Klâsik Türk şiirinde İstanbul’a münhasır nazım türlerinden bir diğeri de mesâir-nâmelerdir. 
Mesîre kelimesinin çoğulu olan ve gezecek, görecek yerler, gezinti yerleri anlamına gelen 
mesâir kelimesine istinaden mesâir-nâme olarak adlandırılan bu türü, mesîre yerlerini çeşitli 
kelime oyunlarıyla anlatan şiirler olarak tanımlamak mümkündür. Eldeki metin sayısı son 
derece sınırlı olan bu türün ilk örneğini, 18. yüzyıl şairlerinden Vahyî-zâde Şeyh Feyzullah 
Efendi (öl. 1729) kaleme almıştır. 
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Feyzullah Efendi’nin, Mesâir’i 43 beyitlik bir kasidedir. Şiirinin ilk iki beytinde kaleminden 
İstanbul ve çevresine mahsus olan mesire yerlerini anlatmasını isteyen şair; Eyüp’ten baş-
layarak Alibeyköy, Çavuşköyü, Çamlıca, Kâğıthane, Beyoğlu, Galata, Beşiktaş, Arnavutköy, 
Sarıyer, Kandilli, Kanlıca, Beykoz ve Üsküdar gibi İstanbul’un 54 mesire yeri hakkında bilgiler 
verir (Aksoyak, 2016: 245-58).

Klâsik Türk şiirinde mesâir türündeki ikinci şiir ise yine 18. yüzyılda yaşadığı anlaşılan Hıfzî 
(öl. ?) mahlaslı bir şaire aittir. 61 beyitten müteşekkil olan bu Mesâir’in, ilk beytinin kafiye 
şemasından hareketle kıt’a-i kebîre nazım şekliyle yazıldığını söylemek mümkündür. Aruzun 
remel bahrinin “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” kalıbıyla yazılan bu şiir, tek ses benzerliğin-
den oluşan mücerred kafiyeye sahiptir.

Hıfzî, Mesâir’inin ilk beş beytinde padişahın gezinti yerleri ve sahil kenarlarında konakladığı 
kasırları anlatmak niyetinde olduğunu ifade ettikten sonra her beyitte bir ya da iki mesi-
re veya kasır ismini zikretmiştir. Şair, bu yerleri zikrederken belli bir düzeni de göz önün-
de bulundurmuştur. İlk önce Topkapı ve buradaki Yalı Köşkü ile İncili Köşk’ün tavsifiyle şiire 
başlamış, ardından Boğaz’ın karşısına Anadolu yakasındaki Üsküdar’a geçmiştir. Üsküdar ve 
çevresindeki bahçe ve kasırları tavsif ettikten sonra kuzeye doğru çıkarak Anadolu yakası sa-
hilindeki bahçe ve kasırlar ile en son Beykoz ve çevresini anlatmıştır. Buradan Avrupa yakası-
na geçen şair, kuzeydeki Sarıyer’den başlayarak güneye doğru Baltalimanı, Bebek, Beşiktaş, 
Dolmabahçe gibi sahil kenarındaki yerleri tavsif ettikten sonra Beyoğlu Karaköy’den Haliç 
Körfezi’ndeki Kasımpaşa, Sütlüce, Kâğıthane ve çevresindeki mesire alanlarını anlatmış; en 
son Eyüp ve çevresindeki bahçe ve kasırlardan bahsettikten sonra şiirini tamamlamıştır.

50 mesire ve kasrın tavsif edildiği bu şiirde adı geçen yerler sırasıyla şunlardır: 

Mesire yerleri: Topkapı, Üsküdar, Fenerbahçe, İstavroz, Beylerbeyi, Kule Bahçesi, Kandilli, 
Göksu, Körfez, Çubuklu, Sultâniyye, Beykoz, Hünkâr, Tokat Bahçesi, Macar Bahçesi, Kavak, 
Sarıyer, Baltalimanı, Bebek, Şeytan Akıntısı, Hasan Kalfa, Dolmabahçe, Tersane Bahçesi, Ka-
raağaç Bahçesi, Ümmüddünya ve Boğaz.

Köşk ve kasırlar: Şerefâbâd, Yalıköşkü, İncili Köşk, Mehmed Paşa Kasrı, Ferahâbâd, Âsafâbâd, 
Şevkâbâd, Kasr-ı Emîn, Feyzâbâd, Hümâyûnâbâd, Neşatâbâd, Gülşenâbâd, Devletâbâd, Be-
şiktaş Kasrı, Emnâbâd, Kurşunlu Mahzen Kasrı, Şinâver Kasrı, İmrahor Kasrı, Sâdâbâd, Hur-
remâbâd, Hüsrevâbâd, Bahâriyye Kasrı, Vâlide Yalısı ve İşretâbâd.

Hıfzî’nin Mesâir’i, bahsetmiş olduğu mekânlar itibariyle Feyzullah Efendi’nin Mesâir’inden 
farklılık gösterir. Çünkü Hıfzî, padişahlara mahsus olan ve has bahçe olarak adlandırılan me-
sire yerlerinin ve kasırların tavsifini yapmış; Feyzullah Efendi ise mesire yerlerinde herhangi 
bir sınırlamaya gitmemiş, ayrıca kasır ve köşklerden de bahsetmemiştir.

Her iki mesair de muhteva açısından karşılaştırıldıklarında bazı yerlerin hem Hıfzî’nin hem 
de Feyzullah Efendi’nin mesâirlerinde ortak kullanıldığı görülmektedir. Bu yerler şunlardır: 
Beşiktaş Kasrı, Beykoz, Boğaz, Çubuklu, Dolmabahçe, Fenerbahçe, Göksu, İstavroz, Kandilli, 
Kavak, Körfez, Sarıyer, Sultâniyye, Tersane Bahçesi, Tokat Bahçesi ve Üsküdar.

Klasik Türk şiirinde yer adları cinas, tevriye, tenasüp, tezat gibi edebî sanatlar ve bazı maz-
munlarla birlikte çeşitli çağrışımlarda bulunulacak şekilde kullanılmıştır. Bu kullanımlarda 
şehrin veya bahsedilen yerin gerçekçi tasvirlerle birlikte belirgin özellikleri üzerinde durul-
duğu da görülür. Mesâirlerde de sâhilnâmelerde olduğu gibi ele alınan yerler, fizikî özellik-
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lerinin öne çıkarıldığı tasvirlerden daha çok çeşitli anlam ilgisi ve çağrışımlarla birlikte kul-
lanılmış olsa da zaman zaman yerleşim yerlerinin belirgin özellikleri üzerinde de durulduğu 
görülür. Mesâirlere göre Çubuklu, Beykoz, Dolmabahçe, Beylerbeyi zevk ve safa sürülen 
önemli gezinti yerleridir.

Bu kullanımlarda yer isimleri daha çok tevriye, tenasüp ve tezat ilişkisi içinde olan kelimeler-
le birlikte kullanılmıştır. Mesâirlerde bu tarzlarda karşımıza çıkan kullanımlara aşağıda birkaç 
örnek aşağıda verilmiştir. 

“Eyüp sabrıyla sırlarıma bağlamıştım. Nice kötü kişilerle onlar isyan etmişler.” diyen Feyzul-
lah Efendi, hem ‘Eyyûb’ hem de ‘kem er’ kelimelerini beyit içerisinde hem gerçek hem de 
mecaz anlamını çağrıştıracak şekilde kullanmıştır:

Sabr-ı Eyyûb ile esrâruma pend itmiş idüm
Niçe kem erler ile eylemiş anlar ‘isyân   (Feyzullah Ef., b. 4)

Şair aşağıdaki beyitte ise “Kavuşma içkisini ümit edenler yanlışa düştü. O periye benzeyen 
güzel, böyle bir tasarrufl a iyilikte bulunur mu hiç?” derken “galata düşmek” ifadesinde 
tevriye yapmıştır:

İden ümmîd-i mey-i vaslını düşdü galata
O perî böyle tasarrufl a ider mi ihsân   (Feyzullah Ef., b. 13)

Hıfzî Efendi de “O nazlı fidanı bu havalarda görmek için aşkın yeli kavağın başında hâlâ eser.” 
diyerek kavak kelimesini hem bir ağaç türü hem de yer ismi olacak şekilde tevriyeli kullan-
mıştır:

Görmek içün bu hevâlarda o nahl-i nâzı 
Eser ‘aşkın yeli başında Kavagın hâlâ   (Hıfzî, b. 24)

Sonuç

Klâsik Türk edebiyatında şehirleri konu edinen nazım türleri içinde yer alan ve özellikle 18. 
yüzyıldan itibaren örneklerine rastlanan sahil-nâmeler ve mesâirleri İstanbul’a özgü bir tür 
olarak tanımlamak mümkündür. Örneklerine az rastlanan bu iki tür, sahip oldukları muhteva 
ve bu muhtevanın ele alınması itibariyle birbirlerine büyük bir benzerlik gösterir.

İstanbul Boğazı’nı ve Boğaz’ın iki yanındaki sahillerin, yerleşim beldelerinin ve iskelelerin çeşitli 
özellikleriyle anlatıldığı sâhilnâmelerin sayısı son derece sınırlı olup şimdilik Fennî, İzzet Efendi 
ve Derviş Hilmî Dede’nin bu türdeki eserleri elimizdedir.

Mesairler ise İstanbul’daki mesire yerleri ve bunların sahip oldukları çeşitli özellikleri dile 
getiren manzumelerdir. Bu türdeki eser sayısı da son derece sınırlı olup şimdilik Vahyî-zâde 
Şeyh Feyzullah Efendi ve Hıfzî olmak üzere bu türe ait sadece iki şairin eseri elimizdedir.

Klasik Türk edebiyatının renkli ve ilgi çekici türlerinden olan bu iki türde de İstanbul’un sahip 
olduğu tabiî, coğrafi ve tarihî birtakım özellikler üzerinde durulmuştur. Şairler bu özellikleri 
dile getirirken sanatlı söyleyişlerle birlikte çeşitli mazmunlar ve edebî sanatlardan da istifade 
ederek okur zihninde farklı muhayyilelerin inkişafına ve edebî zevkin teminine zemin hazır-
lamışlardır. Böylece hem içinde yaşadıkları coğrafyaya kayıtsız kalmamışlar hem müşahede 
ettikleri güzellikleri şiirlerine aksettirmişler hem de örneğine nadir rastlanan bu türleri tercih 
ederek şairlikleri üzerinden hünerlerini sergilemişlerdir. Böylece yaşamış oldukları dönem-
deki İstanbul’un sahip olduğu bazı özellikleri kayıt altına alarak geçmiş ile gelecek arasında 
önemli bir köprü vazifesi görmüşlerdir.
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Şehirler İçinde Bursa 
Şairler İçinde Tanpınar

Mehmet Narlı
Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, mnarli@balikesir.edu.tr

Giriş: Kuramsal Çerçeve/Çözümleme Yöntemi

Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman adlı şiiri, kendi içinde yenilikleri 
bulunan bir yöntemle çözümlenmektedir. Yöntemin temel birimlerini bir tablo biçiminde 
gösterebiliriz: 

1.Metin

2. Metnin Dış Bağlamı 3.Dış Yapı 4.İç Yapı 5.Dil Düzeyleri

Biyografi Biçimsel Sistem Söyleyen Özne Pratik Düzey

Dönem Ses Sistemi Söylenen Varlık Simgesel Düzey

Poetika Görsel Sistem İmgesel Düzey

Özetlemek gerekirse, “metin dış bağlamı”, metnin kime ait olduğu, bu kimliğin hangi nite-
likleri ve özellikleri taşıdığı, çağdaşları içinde hangi farklılık ve benzerlikleriyle belirginleştiği 
bağlamındaki bilgileri ve tartışmaları içerir. Bir metnin dış ve iç yapısıyla, tematik sistemi ile 
ilgili yapılacak değerlendirmelerin, ulaşılacak yorum ve yargıların, bir metnin kendi içinde-
ki bağlamlarının yanında bir dış bağlamla da ilişkilendirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. 
“Kim” merkezinde sorulan soru, sadece birey olarak bir sanatçıyı ifade etmez. Bir metni var 
eden bireysel veya sosyal özneyi kasteder. 

Her varlığın olduğu gibi her metnin de bir “dış yapı”sı vardır. Bu yapı, metin dediğimiz bü-
tünlüğün sistemlerini kuran öğeleri ifade eder. Bir metnin bir biçimi sesi ve görsel ögeleri 
vardır. Bir şiir metninin birimlerine, dize yapısına “biçimsel sistem” diyebiliriz ve bu sistemin 
geleneksel bağlarını ve yeniliklerini çözümleyip yorumlayabiliriz. “Ses sistemi”, metninle kur-
duğumuz seslendirme ilişkisi sonucunda fiziki bir etki olarak duyduğumuz uyumlulukların 
adıdır. Kafiyeyi, aliterasyonu, redifi içerdiği gibi anlatımın ritmine katkı sağlayan birimleme 
düzeneğini, tahkiye yapısını da içerir. Metinle kurduğumuz sessiz ve sesli ilişki boyunca mu-
hayyilemizde oluşan görüntüleri, görsel sistem olarak adlandırabiliriz. 

Her varlığın olduğu gibi her metnin bir de “iç yapı”sı vardır. Bir şiir metninin iç yapısı genel 
olarak tematik sistemin kurulduğu yapıdır. Bu yapının hiç değişmeyecek iki ögesi vardır: Bi-
rincisi metinde konuşan/anlatan varlıktır; ikincisi söylenen/anlatılan varlıklardır. Bu sistemi 
“söyleyen özne” ve “söylenilen varlık” şeklinde adlandırıyoruz. Söyleyen özne ve söylenilen 
varlık tekil veya çoğul olabilir. Özne ya kendini ya varlıkları veya hem kendini hem varlıkları 
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söyler. Söyleyen öznenin kimliği, dilsel, kültürel nitelikleri söylenen varlıkların niçin ve na-
sıl söylediklerinde etkindir. Söylenen varlıklara eklenilen bütün nitelikler, söyleyen özne ile 
muhatap öznelerin arasında neredeyse sınırsız işaret ve anlam alanı meydana getirir.

Tematik sistemin çözümlenmesi “dil düzeyleri”nde gerçekleşir. Dilin en azından pratik düzey, 
simgesel düzey ve imgesel düzey olmak üzere üç katmanı vardır. Katmanlar birbirinden ko-
puk değil birbirinin içine girmiş birbirini var eden katmanlardır. 

1. Metin

Bursa’da bir eski cami avlusu, Bu hayâle uyur Bursa her gece,
Küçük şadırvanda şakırdıyan su; Her şafak onunla uyanır, güler
Orhan zamanından kalma bir duvar... Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Eliyor dört yana sakin bir günü. Başındayım sanki bir mucizenin,
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü Su sesi ve kanat şakırtılarından
İçinde gülüyor bana derinden. Billûr bir âvize Bursa’da zaman.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Ve mimarîlerin en ilâhisi. Duyduk bir musikî gibi zamandan

Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Bir zafer müjdesi burda her isim: Fetih günlerinin saf neşesini
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim Aydınlanmış buldum tebessümünle.
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın. İsterdim bu eski yerde seninle
Güvercin bakışlı sessizlik bile Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Muradiye, sabrın acı meyvası, Havayı dolduran uhrevî âhenk..
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, Bir ilâh uykusu olur elbette
Türbeler, camiler, eski bahçeler, Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Şanlı hikâyesi binlerce erin Belki de rüyâsı bu cetlerin,
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin Beyaz bahçesinde su seslerinin.
Nakleder yâdını gelen geçene.

(Tanpınar 2002:68)
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2. Metin Bağlamı: Tanpınar/Şehir ve Şiir/Cumhuriyet Dönemi Şairlerinde Şehir1 

Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat tarihçisi, romancı, eleştirmen ve şair olarak Cumhuriyet 
döneminin en etkili isimlerinin başında gelir. Bu etki sadece onun bütün bu alanlarda eser 
vermiş olmasına bağlı değildir. O, edebiyat tarihi, edebiyat, tarih, toplum, gelenek, moder-
nlik ilişkisi bağlamında biraz Yahya Kemal’in bakış açısına bağlı kalarak ama daha çok ken-
di özgünlüğü içinde getirdiği tartışmalarla da etkilidir. Roman ve şiirin nitelikleri açısından 
önemli farklıklar ortaya koysa da kendi bütüncül poetikasını belirleyen “devam”, “mukave-
met”, “an”, “murakebe” “müzik” gibi değişmez kavramları vardır. Bu yazının problemi şiir oldu-
ğu için onun şairlik özelliklerine biraz daha değinmemiz gerekir. 

Tanpınar, felsefî alanda Bergson sezgiciliğinin, poetik olarak da Brémond’un izah ettiği Saf 
Şiir anlayışının izlerini taşıyan entelektüel bir ortamın içindedir. İlk şiirlerini de bu eğilimin 
izlerini yansıtan Dergah dergisinde yayınlar. Hemen hemen bütün hececi cumhuriyet şa-
irlerinde az veya çok görülen sembolist etki Tanpınar’da daha fazladır. Şiirinin Baudelaire, 
Mallarmé, Valery kolundan geldiğini söyleyen Tanpınar, poetikasının temellerini “asıl este-
tiğim Valery’yi tanıdıktan sonra 1928-1930 yıllarında teşekkül etti. Bu estetiği veya şiir an-
layışını rüya kelimesi ve şuurla çalışma fikirleri etrafında toplamak mümkündür yahut da 
musıkî ve rüya” (Tanpınar 1992:570) şeklinde özetler. Tanpınar için şiir, uyku ile uyanıklık 
arasında şuurlu sezişten doğar. Aslında bu seziş de, bir rüya halidir: “uyanık bir gayret ve 
çalışma ile kurulan bir rüya”. Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim kolundan gelir Tanpınar. Onların 
tanıdığı Saf Şiiri daha iyi anlamıştır kuşkusuz. Haşim’in “şair ne bir hakikat habercisi ne de bir 
vazı-ı kanundur” şeklindeki sözü, Tanpınar’da devam eder. O da şairi “büyük mefkûrelerin 
bir peygamberi, cemiyet hayatının bir havarisi” olarak görmez. Şiir “her türlü menfaat 
endişesinden uzak gayesini yalnız kendinde bulan bir mükemmeliyet”tir. Şiirin ayrı ayrı 
unsurları olduğu düşünülemez, mükemmel bir terkip olmak zorundadır. Şiirde kafi ye, vezin 
gereklidir. Fakat şiirdeki ahengi sağlayanın sadece bunlar olduğu düşünülemez; gerçek 
ahenk “derunî ahenk”tir. Bu ahenk, ruh hallerinin ve dilin tekrar edilemez birleşimidir. 
Tanpınar, biçimin sınırlarına da inanır. Bu biçim mısra düzenlerinin değişmezliğinden, 
kafi yeleniş şekillerinden öte bir mecburiyettir. Varlığın biçimsiz olarak algılanmanın, varlığı 
birbirinden ayırırken biçimden ayrı düşünmenin imkânı yoktur. Biçim olmadan üslup olmaz, 
üslup olmadan da sözün diğer sözlerden farkı kalmaz. Tanpınar’da şiiri besleyen, nesneye, 
kültüre, hatta kozmolojik bilgiye ulaşmada uyanıklık veren bir güç de müziktir. “Musıkî 
giydirilmiş zamandır” diyen Tanpınar, geleneğin içindeki kültürün, zekanın, sanatın müzikte 
sezilebileceğini belirtir. Tanpınar, “zaman”ı Bergson’un etkisiyle, tarihsel, fi ziksel bir akış 
olarak değil, bir bütünlük olarak algılar. Bu bütünü, “Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün 
dışında/ Yekpare geniş bir anın/ parçalanmaz akışında” mısralarında anlaşıldığı gibi “an” 
olarak adlandırır. Bu “an” varlıkla ve varlıkta somutlaşır. 

Şairin yaşamak istediği veya şiiri besleyen yer bağlamında kırsala ve doğal mekânlara 
yöneliş, zaman zaman güçlü bir akım halini almış görünse bile, Cumhuriyet dönemi şairi ve 
şiiri şehirlidir. İstanbul’u, yapısal ve kültürel değişime uğratan, modern yaşama biçimlerine 
göre yeniden biçimlendirmeye çalışan “yenileşmenin” çocuğudur. Milli 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 

1 Şehir ve şiir ilişkisi için bu alıntıları da yaptığımız şu kaynağa bakılabilir: Mehmet Narlı, Şiir ve Mekan, Akçağ Yayınları, 
2007 Ankara
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görüntüsü verirler. Bu görüntü içinde yansıyan Anadolu ve Anadolu şehirleri varsa da, bu 
yerler, şairi etkileyen, biçimlendiren yerler olarak görünmekten çok, milli ideolojinin duyarlık 
alanları olarak yansırlar. Elbette bu iki durum, Cumhuriyet dönemi şairi ve şiirinin mekânsal 
arka planını göstermek için yeterli değildir. Şehirlerin, düşünceyi, davranışı, karakteri ve 
bunlara bağlı olarak şiirsel muhayyileyi etkilemesini, değişen İstanbul ve kurulan Ankara 
bağlamıyla sınırlandırmak son derece hatalı ve eksik bir temellendirme olur. Nitekim 
1920’den 1950’lere kadar yazılan şiirlerde, şehir mekânına duyulan sevgi ve bağlılık; 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. Örneğin, kimi şairler, şehri, medeniyetin eşyaya sinmiş hali ola-
rak görürken; kimi şairler, şehri, doğal ve sıradan yaşamakların 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. Cumhuriyet dönemi şairleri, isteseler de istemeseler de, zaman zaman şeh-
re söylenip dursalar da, modernleşen şehirlerin içinde olduklarının farkındadırlar. Bu farkın-
dalık, şairleri, ruhsal ve günlük yaşamalar açısından şehre bağlar; diğer bir söyleyişle şairle 
şehir, birleşerek, çekişerek, dönüşüm sürecini birlikte gerçekleştirirler. Bu açıdan bakıldığın-
da, Modern Batı şairleri ile şehirleri arasında görülen mahkûmluk, isyan ve kaos durumları, 
şehirli Cumhuriyet şairlerinin şiir-şehir ilişkilerinde de görülür. 

Kuşkusuz bütün bu farklılıklar içinde, Cumhuriyet dönemi şiirinde ortak mekânsal anlatım-
lar, simgeler ve imgeler tespit edilebilir. Çünkü şehir her şeyden önce şair için şehir, yaşama, 
düş görme, kaçma, katlanma, korkma, sığınma, âşık olma, ayrılma, hatırlama ve tasarlama 
gibi insanın her türlü halini ve hayalini içinde tutan bir mekândır. Bu mekânlar, bazen Bau-
delaire’nin Paris’i, Joyce’nin Dublin’i, Kavafis’in İskenderiyesi, Yahya Kemal’in İstanbul’u gibi, 
geçmişi şimdide yaşatan, şimdiyi düşsel bir alana aktaran kutsal bir enerjiye dönüşebilirler 
bazen de Ülgener’in dediği gibi, bütün manevi değerleri kütle ahlakı derekesine indiren 
(Ülgener 1981: 106) modern yığışmalar olarak görünebilirler. Ama her halükarda, bir yaza-
rın dediği gibi, “kentin insan ruhundaki izleri sanat eserlerinde gizlidir. (Ağaoğlu 1997: 75) 
Mesela Berman’a göre, Baudelaire, şehrin modernleşmesinin, hemşehrilerinin ruhlarının 
modernleşmesini nasıl esinlediğini ve zorladığını göstermiştir (Berman 2005: 202). Yahya 
Kemal’e göre Türk toprağı ve şehri, eski edebiyatta yoktur; yeni edebiyatta ise çok soluk bir 
durumdadır. (Beyatlı 1988: 146) etmemiştir. 

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. Hem deneme ve hatıralarının hem de şiirlerinin en geniş, en canlı dama-
rı, İstanbul’un aktığı damardır. Tanpınar’a göre, historicité (tarihîlik)nin ehemmiyetini, mazi 
karşısında ruhî bir esarete düşmeden bizde ilk fark eden (Tanpınar 2001: 28) kişi Yahya Ke-
mal’dir. Yahya Kemal’in şiirinde bütün şehirler İstanbul’da birleşir ve İstanbul, sonsuza kadar 
sevilecek aziz bir sevgilidir; çünkü ruhsal, estetik ve kültürel olgunluğunu tamamlamış bü-
tün bir Türk-İslam medeniyetinin birleştiği, hayat bulduğu yerdir. Onu görenler, onun semt-
lerinde dolaşanlar, ruhlarını yaratan medeniyetin soluğuyla yaşarlar. “Bir iklimin manzarası, 
mimarisi ve halkı arasında halis ve tam bir ahenk varsa, orada gözlere bir vatan tablosu gö-
rünür. Farzı muhal olarak, Türklüğün, yeryüzünde, güzellik namına başka bir eseri olmasay-
dı, yalnız bu şehir, onun nasıl yaratıcı bir kudrette olduğunu ispat etmeye kifayet ederdi” 
(Beyatlı 1988: 6). Kendini, kurduğu mekânlara sürgün eden veya kozmik mekânlardan yere 
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inmeyen Ahmet Haşim’in şiirlerinde, sevgi ve bağlılık duyguları bağlamında şehri bulmak 
mümkün değildir. Şiirleri tarandığında görülür ki, o, sevgi, bağlılık veya özlemle şehre yö-
nelmediği gibi, sevgilerini de şehirde yaşamıyor. Hatta bütün şiirlerinde kendini yaşanılan 
katı ve kalabalık şehir içinde mahkûm hissettiği sezilse bile, şikayet ve isyan düzleminde de 
şehirden pek söz açmaz. Hecenin ilk kuşak şairleri, özellikle henüz Anadolu’yu, işlenmemiş 
asıl yurt olarak görmeye başlamadan önce, İstanbul’u, güzel manzaralarıyla, içinde taşıdı-
ğı sevgilileriyle ortaya koyan şiirler yazarlar. Orhan Seyfi Orhon’un Sa’dabat adlı şiiri, son 
dönem Divan Şiirinde görülen “mesire yerleri eğlencesi ve güzelliği” geleneğinden farklı 
değildir. Halit Fahri’nin Koyda Mehtap adlı şiiri de, Orhan Seyfi’nin Sa’dabat’ından farklı de-
ğildir. Fakat Eyup Sırtında (Ozansoy 1939: 21) adlı şiirinde, bir değeri ve hatırayı hafızasında 
saklayan mekânlara karşı körleştiğini fark eder ve bir çeşit vicdan azabı duyar ama Eyup’ü bir 
medeniyeti fetihle tamamlayan maneviyatın merkezi olarak gören Yahya Kemal’den farklı ve 
yüzeyseldir. 

Cumhuriyet dönemi şairlerini İstanbul dışındaki şehirlere yönlendiren, Anadolu’yu do-
ğal güzellikleri, saf ve masum insanları ile şiirin tematik dünyasına çeken ilk etki, yirminci 
yüzyılın başlarındaki yabancı ve yerli Türkoloji çalışmaları, Ziya Gökalp milliyetçiliği ve Milli 
Edebiyat’ın ilkeleridir. Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları sırasında ve sonrasında, 
canlanan milli duygular, “Osmanlı İstanbul”unda değil, “Türkün Anadolu’sunda yankı bul-
maya başlar. Savaşların yaşandığı cepheler, savaşın komuta merkezi olan ya da cephelere 
asker yollayan şehirler, sevgi, coşku ve inanç merkezleri olarak parlarlar. Çanakkale, İzmir, 
Samsun, Erzurum, Kütahya, Afyon, Ankara, Maraş gibi şehirler, verilen mücadelenin bayrak 
şehirleri olarak, insanıyla, doğasıyla kurtuluşun ruhu olarak yansır ve vatan sevgisiyle birle-
şirler. İstanbul dışındaki şehirlerin yüceltilmesinde ikinci etki Cumhuriyetin getirdiği yenilik-
lerdir. Genel olarak Anadolu’yu daha simgesel olarak da Ankara’yı yeni bir Ergenekon olarak 
algılayan aydınlar, “devr-i sabık” düşüncesi içinde bütün bir geçmişi hem reddederler hem 
de olumsuz olarak eleştirirler. Milli Mücadele yıllarında daha çok padişah ve Mustafa Kemal 
tarafl arını belirtmek için kullanılan İstanbul-Ankara karşıtlığı yeni anlamlar kazanır. Deyim 
yerindeyse, Cumhuriyet aydınları için İstanbul, artık, uzun süren ömrünü biraz daha uzat-
mak için, birçok yanlışları ve hatta ihanetleri içinde ölüme yatan bir ihtiyar; Ankara ise, yeni 
sevdaların rüyasını gören bir delikanlıdır. İbrahim Alâettin Gövsa, Çanakkale İzleri adlı kita-
bında, Birinci Dünya Savaşı’ndaki Çanakkale savunmasının destanını yazmaya çalışır (Gövsa 
1989: 78). Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerinde, genellikle vatan sevgisi merkezinde herhangi 
bir şehir adı kullanılmaz; sevginin ve bağlılığın mekânı Anadolu veya vatandır. Şairin, kişisel 
yaşantısının merkezi elbette şehirdir ve elbette bu yaşantıyı ve bundan doğan duyguları 
anlattığı şiirlerinin görünmez fonu da şehirdir. Onun Çanakkale (Çamlıbel 1938: 47) adlı bu 
şiirinde de, Çanakkale, Türk milletinin yüksek azminin, iradesinin, cesaret ve fedakârlığının 
simgesi olarak yüceltilir. Salih Zeki, Mustafa Seyit Sütüven gibi şairlerde eski Yunan şehirleri 
görülür. Şiirlerindeki bütün simge ve görüntüler düşünüldüğünde, mekân isimleri ve mekâ-
nı saran renkler, heykel, mermer, bağ, şarap, tanrı, nergis gibi görüntü ve simgeler ortaktırlar. 
Bu durum, şiirlerin, ortak bilgi kaynaklarından beslendiklerini gösterir. Yahya Kemal, eski Yu-
nan’la kültürü inşa etme rüyasından çabuk uyanır ve bir fetih rüyasına dalarak “evine döner”. 
Cemil Meriç’e göre Tanzimat’tan beri sığınacak ada arayan Türk aydınının bir sürgünü de 
Nev Yunanîlik’tir. Bu sürgünlük adasında en fazla kalan da Salih Zeki’dir. Okunmadıkça bu 
menfaya kaçmış; kaçtıkça Yunan, onu öldürmüştür (Meriç 1993: 144). Şükûfe Nihal’in şiir-
lerinde de şehir bazı, etkileri, izleri ve anlamlarıyla görünür. Cumhuriyet döneminde birçok 
şairde olduğu gibi onda da, şehir, estetik bir düzenin yapıcısı, şairi kuran bir kültür ortamı 



390

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

veya modern hayatın vazgeçilmez mekânı olarak değil; bir yaşanmışlığın mekânı ve vatan 
duygusunun yansıması olarak görünür. Gayya kitabındaki Kaldırımdakiler (Başar 1930: 8) 
şiirinde, Necip Fazıl’dakine benzer bir şehirlilik, Mehmer Akif’inkine benzer bir sorumluk ve 
vicdan vardır.

Anadolu’daki birçok şehri dolaşan, yeni eğitim ve kültür anlayışına göre oralarda uğraş veren 
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 şehre şiir ya-
zan Tecer, bu şehirlerin hepsine de hayrandır. Adana Destanı’nında, (Tecer 2001: 145) Adana, 
mevsimleri, bereketli toprakları, sıralanmış dağları, çalışkan ve hovardaca insanlarıyla sevilir. 
Mersin Destanı’nında (Tecer 2001: 147) Mersin, limanıyla, istasyonuyla, portakal bahçele-
riyle, türküleriyle sevilir. Güzelleme’de (Tecer 2001: 149) İzmir, eski tarihlerden beri getirdiği 
güzelliğiyle, üzüm, incir, pamuk yetiştiren verimli topraklarıyla, her zaman insana neşe veren 
haliyle sevilir. Modern ve milli bir ülke hedefini gerçekleştirmek için Anadolu şehirlerine açık 
bir gönülle giden şairler, Anadolu’nun her köşesinin bir cennet olduğunu görürler. “Cennet 
Anadolu” tamlamasını motifl eştiren temel iki öge, doğal güzellik ve maddi potansiyeldir. 
Cumhuriyetin milli kalkınma hamlesi, özellikle bu iki ögeye dikkat etmiş; bu şehirleri adeta 
Osmanlı’dan soyutlayarak görmüştür. Tecer’in Konya şiiri bu temel bakış açısından birazcık 
uzaklaşır ve daha farklı simgesel bir dil kullanır. “Karatay’ı, ince minareyi, Alaattin Tepesini, 
Mevlana’yı uyanık gören Tecer, Bursa’da câmi avlusunda bütün Bursa’yı uyku ile uyanıklık 
arası bir halle yaşayan Tanpınar’a benzer. 

3. Dışyapı: Biçimsel Sistem/Ses Sistemi/Görsel Sistem

Bursa’da Zaman şiiri mısra sayıları eşit olmayan bentler halinde birimlenmiştir. Bu birimle-
menin tematik, ses ve görsel sistemlerle ilişkileri olabilir. İlk olarak caminin avlusunda otu-
ran ve murakabeye dalan bir özne göründüğüne göre, birimleme, bu öznenin hali tasvirine, 
duygu geçişlerine göre yapılmış olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında ilk birimin özneyi konum-
landırma, mekan ve duygu arasında oluşan bağı gösterme ile kapandığını söyleyebiliriz. 
İkinci birimden son birime kadar ise, her birim öznenin muhahyyilesine birer imge olarak 
yerleşmiş mekanlar ve onların işaret ettikleri, sezdirdikleri anlamlardan oluşur. Son birim ise 
öznenin kendi konumlandırmasını yeniden tanımladığı ve “sen” dediği öznenin nyokluğunu 
duyduğu birimdir.

Şiirin ses sisteminin en belirgin ögesi olan kafi yenin oldukça belirgin ses yükü taşıdığı 
görülür. Kafi ye örgüsünün geleneksel boyutu açıktır. Her iki mısra kendi aralarında 
kafi yelenmiş, mesnevi tarzı denilen manzum hikayelerde de çok kullanılan kafi ye örgüsü 
kullanılmıştır. Şiirin dışa dönük ve gürültülü bir sesi yok. Ayakta ve hararetle konuşan birinin 
sesinden çok, uyku ile uynaıklık arasında yavaş ama ritimle konuşan birinin sesi duyuluyor. 
Bunun böyle olması elbette şiirde bir hayal/murakebe halinin dile dökmesiyle ilişkilidir ama 
öznenin eşyayının ve mekanın hareketini değil niteliğini sayıklar gibi söylmesine de bağlıdır. 

Şiirin görsel sistemi, doğrudan varlıkların nesnel boyutlarının tasvir edilmesiyle oluşmaz. 
Oturan özne, cami, şadırvan ve sudan oluşan merkezi görüntü, diğer bütün varlıkların 
görüntülerini içine alır. Biz onları, öznenin muhayyilesinde izleriz. Bu da göster sistemin 
nesnel değil oldukça oznel bir düzlemde kurulduğu gösterir. Bir bakıma biz varlıkların 
görüntülerini öznenin muhayyilesinde anlam kazanmış olarak görürüz.
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4. İç Yapı (Tematik Sistem): Söyleyen Özne/Söylenen Varlık

Söyleyen Özne

Öznenin Konumu Öznenin Duyguları/Yargıları
Bir cami avlusundadır
Dalma/hayal (murakabe)
Bu murakabeden önce yanında birileriyle
Bursa’yı dolaşmıştır. Fakat “sen” dediği
birinin yanında olmasını arzulamaktadır
Muaradiye, sabrın acı meyvasıdır
Türbeler, camiler, bahçeler binlerce erin
şanlıhikayesidir
Bursa, her gece bu hayale uyumaktadır.
Özne sanki bir mucizenin başındadır.
Bursa’da zaman billur bir avizedir.
Çinilere sinmiş Kur’an sesini duymuştur.
Sen dediği biriyle baş başa son uykusu uyumayı
arzulamkatadır.
Bu uyku bir ilah uykusu olacaktır.
Belki de bütün bunlar cedlerin rüyasıdır.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü içinde varlıklar
sanki kendisine gülüyor
Sanki içinde bulunduğu ve her şey geçmiş
zamanın ve taşlarda gülen rüyanın sihrini yaşıyor
Herşeyde sonsuz bir devam vehmi çınlıyor

Söylenen Varlık

Bursa

Madde Mana
Cami Avlusu- Şadırvan-Su

Duvar-Çınar-Türbe

Orhan

Mimari

Serviler-Güller

Billur avize-Renk-Işık

Muradiye

Zafer

Taşlarda gülen rüya

Devam vehmi

Kur’an sesi

Ahenk

Hüzün

Rüya-Hayal
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5. Dil Düzeyleri/Paratik Düzey/Simgesel Düzey/İmgesel Düzey

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. Onun Beş 
Şehir adlı kitabının, bu gülümsemenin ışığında yazıldığı söylenebilir. Eşyanın gülen yüzü, 
bazen şehirlerin manzaraları içinde hafızayı harekete geçirerek, bugünle dün arasına bir 
mahşer kurar. Huzur romanı da bu mahşerden doğar. “Şehir, bir terbiyenin ve zevkin etrafın-
da teşekkül eden müşterek bir hayattır. Mimarî, bu hayatın asıl üslubunu yapar. Vakıa, dün 
olduğu gibi, artık orkestra şefi vazifesi görmez ama, yine de varlığını hissettirir. Ona doğru 
yürüdükçe, hayat o memlekete mahsus bir renk kazanır (…) Biz mukavemet fikrini kaybet-
tik. Çünkü mukavemet demek, yeniye karşı sırtını çevirip oturmak demek değildir. Mukave-
met her an uyanık olmak demektir; ön siperdeki nöbetçi bölüğü gibi. Bizim mukavemetimiz 
yok. Ne eskiye ne yeniye, hiçbir şeye mukavemet edemiyoruz. Bilir misin ki biz şehrin sahi-
bi, değiliz. Sadece içinde oturuyoruz; devletin veya belediyenin misafirleri gibi” (Tanpınar 
1993: 163). Tanpınar, hocası ve dostu Yahya Kemal ile İstanbul’u karış karış gezerken, denizi-
ne, tepelerine, surlarına, câmilerine, türbelerine, şehnişînlerine, cumbalarına bakarken, bir 
yandan Yahya Kemal’in delaletiyle, mekâna sinen, mekânın peteklerinde sıkıştırılmış olarak 
duran medeniyetin kolektif ruhunu duyar. Bir yandan da, kendisinin ne olduğunu nelere 
sahip bulunduğunu anlamaya; değişen içindeki değişmeyeni bulmaya yani kendini kurma-
ya çalışır. Yahya Kemal’in Aziz İstanbul’la peşine düştüğü medeniyet varlıklarını, Tanpınar, 
Beş Şehir’le, Huzur romanıyla, Bursa’da Zaman şiiriyle arar. Dolayısıyla, Aziz İstanbul ve Beş 
Şehir’i, nostaljik bir içe çekiliş olarak görenler elbette yanılırlar. Tam tersi bu kitapların her 
satırı, yaşanılan ve yaşanılacak olan zaman-mekân ilişkilerinde, olan ve olacak olan kayıpla-
rın işaretleriyle doludur. Her an “uyanık” olmak, mukavemet etmek, insanların ne olduklarını 
ve nelere sahip olduklarını bilmekle mümkün olur. Ancak bunu bilen insan yaşadığı şehir 
içinde bir mukavemet fikrine sahip olur. İstanbul, Bursa veya medeniyetin başka bir şehrin-
de oturmak, “bu günün yoksulluğu içinde, kahramanları, hatıraları, büyük mimarî abideleri, 
nesillerin sükûn ve ruhaniyet ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçları karşılayan olgun sanat eserlerini” 
bilmek demektir. Tersi durumda şehirli (medenî) olunamaz ve şehirli olamayan insan, mu-
kavemet düşüncesini kaybeder. Batının düşünce olgunluğuna yetişmek de, bize ait bir dün-
ya görüşümüzün, zevkimizin, sanat anlayışımızın olmasına bağlıdır. İnsan kendi, “âleminin 
sırrına vakıf olduğu derecede yekpare bir zamanın” devam ettiğini görür. Değişen insanın, 
devam edeni bilmesi gerekir. Yeni bir medeniyet kurmanın formülü budur: Devam ederek 
değişmek; değişerek devam etmek. Oğuz Demiralp, Tanpınar’ın bu modern muhafazakâr 
yapısı üzerinde dururken şöyle der: “Bir şeyin sürmesi, o şeyin bitmemesi demektir. Öyleyse 
değişimde değişmeyen bir merkez bulunmaktadır. Süreklilik düşüncesi iki boyutludur: Sü-
reklilik hem diakronik hem de senkroniktir. Hem zaman içinde sürmesi gereken özdür; hem 
de belirli bir zaman kesiminde bütün kültürel yapıyı biçimlendiren, türdeş kılan soluktur. 
Bu da Tanpınar’ın kültürden anladığı, doğayı kendine uydurma ve ‘maddeye’ kendi ‘ruhunu’ 
geçirme savının bir sonucudur” (Demiralp 1993: 61). Değişimi ya da modernleşmeyi, kitabî 
ve ideolojik bir yapılanma olarak görenler ne kadar millî olduklarını söylerlerse söylesin-
ler; “millî duyuş”a sahip olmazlar. Daha sonraları, modern sömürge ekonomisinin mekân 
algısının kültürel ve turistik olmasının etkileriyle, şehre, sadece eski mimari ve manzaralar 
şeklinde bir kimlik kazandırılması isteğinin yaygınlaşmış olması (son yirmi yıldır şehir tanı-
tımlarında vurgulanan özelliklere dikkat edildiğinde bu durum acıklı bir şekilde görülecek-
tir), Tanpınar’ın “mukavemet” düşüncesinin önemini ortaya koymuştur. Son Görüntü çağının 
başlamasından sonra ise mekân algısı neredeyse tüketebilecek malları sergileyen simgesel 
binalarda kilitlenip kalmıştır.
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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  (Tanpınar 2002: 68)

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, murakabede olduğu; 
bir geçiş (trans) anını yaşadığı fark edilir. İkinci resim, bu “an”ın nasıl başladığının ve neleri 
içine aldığının resmidir. Bu “an”, câmi avlusunda duyulan su sesiyle başlamıştır. Câmiye gel-
meden önce şehrin bütün mekânlarını dolaşan insan, su sesiyle birlikte, gördüğü mekânla-
rın dilini anlamaya, daha doğrusu içindeki estetik ve kültürel “nizam” arayışını, mekânların 
cevaplayabileceğini düşünmeye başlar. Şiirde her biri bir mısranın 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 buluştuğu yeni bir “iç hayat” oluştururlar. Bu iç hayatta duyulan ilk şey Türkün 
ruhudur. Bir kahramanlık 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” (Tanpınar 1979: 114). 
Câmi, türbesi, kubbesi ve çevresiyle, bu yekpare zaman içinde hafızayı ve muhayyileyi hare-
kete geçirir. “Yeşil türbe, yeşil câmi der demez, ölüm, muhayyilemizdeki çehresini değiştirir 
ve ‘ben hayatın susan, değişmeyen kardeşiyim; vazifesini hakkıyla yapan fâninin alnına bir 
sükûn ve sükûnet çelengi gibi uzanırım’ diye konuşur” (Tanpınar 1979: 117). 

Evliya Çelebi’nin, “sudan ibaret” gördüğü Bursa’dan söz eden herkes, dört bir yandan şırılda-
yan sudan söz etmeden geçmemiştir. Şadırvan, çeşme veya su, öncelikle, geçmişten gele-
ceğe akan değişmeyenin simgesidir. Değişmeyen, bu güne, tarihsel bir zaman dilimi olarak 
sarkmaz; değişmeyen, “rüya ile hakikatin el ele yürüdüğü çağların hikâyesi”dir. Tanpınar’da 
su, temel motifl erden biridir. Çünkü “suyun olduğu her yerde, muhakkak çiçeklerini, yarım 
kalmış türküsünü, saçlarının dağınık rüyasını bir ebediyete götüren Ofhelia vardır. Bu, su-
yun ve aydınlığın ölüm rüyasıdır. Aydınlıkta kabaran her suda Ofhelia’nın masalı mevcuttur” 
(Tanpınar 2000: 150). Shakespeare’in bir karakteri olan Ofhelia, Hamlet’in tuhaf ve kararsız 
davranışları karşısında çaresiz kalan; babasının öldürülmesinden sonra ırmakta şarkı söyle-
yerek suya gömülen bir kadındır. Nurdan Gürbilek, Tanpınar’daki Ofhelia göndermelerinin 
çokluğunu şaşırtıcı bulur. Ona göre, Ofhelia, babasızlığı, güzelliği, masumiyeti, cinneti ile 
Tanpınar’ı etkilemiştir. Ofhelia, kaybın aynı anda hem öznesi hem nesnesidir; yitiren ve yiti-
rilenle ilgili imgelerin her an yer değiştirerek etrafında kümelendiği sabit bir imgedir (Gürbi-
lek 2004: 99, 138). “Her şey(in) yerli yerinde” olduğu, estetik bir ruh nizamının peşinde olan 
Tanpınar ile bu ebedî ruh iklimini hiçbir şekilde yeniden diriltemeyen Tanpınar’ın ve şehri, 
değişerek gelen nizamın hafızası olarak algılamak isteyen Tanpınar ile mukavemet düşünce-
sinin kaybolduğunu gören Tanpınar’ın, Ofhelia ile ilgisi açıktır. Ayrıca “ledunnî bir rüya gibi 
etrafı dolduran Bursa’nın dört bir tarafından çınlayan su sesleri”, zamanın üç çizgisini birden 
veren tılsımlı bir aynadır.

Kime ait olduğu tam olarak bilinmeyen, ama Bursa’nın fethi yıllarını anlattığı bilinen bir on 
beşinci yüzyıl beyitinde “velayet salup halka suya seccade salmışsın/ Yakasın Rumelinin 
dest-i takva ile almışsın” denilir. Orhan Gazi, Nilüfer, Muradiye gibi tarihsel isimler, bu beyitte 
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görülen fetih ruhunun simgeleridirler. Türk fatihleri, sadece mekânları fethetmemişler; aynı 
zamanda o mekânlarda yaşayanların gönüllerini de fethetmişlerdir. Sultanından neferine 
kadar binlerce gönlün çiçeklendiği Bursa da, her isim bir zafer müjdesi; her zafer, bir gönül 
evreni kurmuştur. Bursa’da bir câmi avlusunda oturan kişinin iç hayatında bütün bu yüzler 
tanıdıktır. Çünkü bu iç hayat, “hem kozmik alemi, hem tarihî zamanı bir arada kavrayan; millî 
tarihle kendi şahsi hayat macerasını birleştiren” (Kaplan, 1973:72) bir iç hayattır. “Sanki iç 
Asaya’dan kopup gelen fatihler, bir oba kurmuşlar, birazdan çadırlarını söküp daha uzağa 
gidecekler. Yaklaşınca anlarsınız ki bu çadırların hepsi de yere sağlam oturmuş; taş ve tuğla-
dan yapılardır. Ölüm bile, Muradiye’de öylesine munisleşmiştir. Muradiye, câmileri, tekkeleri, 
türbeleri, medresesi, çınar ve servileriyle hem sultan ailelerinin kabristanı hem de tipik bir 
Müslüman mahallesidir (Ayvazoğlu 1997: 146) 

“Taşlarda gülen rüya”, zamanın mekânlaşarak, mekânın da zamanlaşarak sonsuzlaştırdığı bir 
ruh iklimini duyuran ve yaşatan haldir. Sanatı tılsımlı bir ayna olarak gören Tanpınar’ın Bur-
sa’da Zaman şiiri de, rüyayı gösteren tılsımlı bir aynadır. “Bir rüyaya refakat eden duyguyu, 
bir vitrinde teşhir edilen eşyaya verilmiş ışığa benzeten Tanpınar için, “eşyanın ve hayat işle-
rinin rüyalarda büründüğü metafizik çehre, bu aydınlıktan gelir” (Tanpınar 1992: 41). Tanpı-
nar şiirinin epistemolojik temellerini araştırdığı çalışmasında Ali İhsan Kolcu, Tanpınar esteti-
ğinde en önemli kavramlardan olan “rüya” ve “aydınlık” ile Walter Benjamin’in “aura” kavramı 
arasında ilişki kurar (Kolcu 2002:167) ve bu ki kavramın benzer şiirsel süreçleri hazırladığını 
ve benzer sonuçları doğurduğunu işaret eder. Tanpınar üzerine yazanların birleştikleri nok-
talardan biri şairin, felsefî alanda Bergson sezgiciliğinin, poetik olarak da Brémond’un izah 
ettiği Saf Şiir anlayışının izlerini taşıyan entelektüel bir ortamın içinde olduğudur. Şiirinin 
Baudelaire, Mallarmé, Valery kolundan geldiğini söyleyen Tanpınar “Asıl estetiğim Valery’yi 
tanıdıktan sonra 1928-1930 yıllarında teşekkül etti. Bu estetiği veya şiir anlayışını rüya keli-
mesi ve şuurla çalışma fikirleri etrafında toplamak mümkündür yahut da musikî ve rüya” der. 
Tanpınar için şiir, uyku ile uyanıklık arasında şuurlu sezişten doğar. Aslında bu seziş de, bir 
rüya halidir: “Uyanık bir gayret ve çalışma ile kurulan bir rüya”. Gürbilek’in de söylediği gibi, 
dış dünyanın öznenin bakışına cevap verebilmesi ancak rüya ile mümkün olabilir (Gürbilek 
2002: 400). İşte Bursa, bu rüya halinin kurduğu şiirin tılsımlı aynasında görünür. 

Bir gün İcadiye’de veya Sultantepe’de
Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde
Bir kâinat açılır geniş, sonsuz, büyülü  (Tanpınar 2002: 77)

Tanpınar’ın Bir Gün İcadiye’de adlı şiiri, hem estetik planıyla hem de, zaman, mekân, ses, 
rüya gibi simgeleriyle, Bursa’da Zaman şiiriyle aynıdır. Yaşanan yine “bir rüyadan arta kalan 
hüzün”dür. Bursa yine, şairin bakışına cevap veren bir rüya halinde yaşamakta ve şairi bu 
halin içine çekmektedir. Dinleyen insanın iç hayatını, şiirin tılsımlı aynasına doğru sevk eden 
yine ses ve sudur; ama bu kez su sesi yerine bir beste; şadırvanda şakırdayan su yerine, mazi 
güllerinin döküldüğü muhayyel bir havuz geçmiştir. Yine ölüler, basit ikametgâhlarından 
çıkıp şehrin bütün manzaralarına ve kişinin iç hayatına karışmışlardır. 

Sonuç

Türk şiirinde şehri, bütün bir medeniyetin eşyaya sinmiş hali olarak gören birinci şair Yahya 
Kemal Beyatli ise ikinci şair Ahmet Hamdi Tanpınardır. Tanpınar, Yahya Kemal’in bakış açı-
sının belirlediği güzergâhta Bursa’ya şehre estetik ve kültürel bir gözle bakar ve mekân ve 
zamanın eşyada birleşerek bu güne gülümsediğini görür. Yahya Kemal’in İstanbul şiirlerinde 
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olduğu gibi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiirinde de medeniyet, zekasıyla, zevkiyle, inancıy-
la, yaşama biçimiyle sadece mimariye sinmemiş, müziğine hatta peyzajına, kısaca şehrin 
bütün atmosferine sinmiştir. Eşyanın gülen yüzü, Bursa’nın manzaraları içinde hafızayı ha-
rekete geçirerek, bugünle dün arasına bir mahşer kurar. Sanki Tanpınar, içindeki estetik ve 
kültürel “nizam” arayışının cevabını, şehirde aramaktadır. Sanatı tılsımlı bir ayna olarak gören 
Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiiri de, rüyayı gösteren tılsımlı bir aynadır. Bu medeniyetin yani 
şehirlerin bânisi ise kesin biçimde Osmanlı’dır. 
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Şehir Tarihçiliği Geleneğinde Hatîb El-
Bağdâdî’nin Bağdat Tarihi 
(Târihu Bağdâd)

Mustafa Hizmetli
Doç. Dr. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü.

Giriş

İslam dininin Mekke’de ortaya çıkması ve Medine’de İslam devletinin kurulması birçok siyasi, 
sosyal ve fikri gelişmeyi ortaya çıkardı. İslam dininin kısa süre içerisinde Arap yarımadasının 
dışına taşarak üç kıtaya yayılması sonucu Müslümanlar gittikçe büyüyen ve gelişen toplu-
mun ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir ilmi ve fikri hareket ortaya çıkarmıştır. Bu hareket 
içerisinde bir takım amillerin etkisiyle ortaya çıkan, komşu kültür ve medeniyetlerden de 
beslenen tarih yazıcılığının da ayrı bir yeri ve önemi vardır. Müslümanlarda tarih yazıcılığının 
Sahâbe ve tabiiler devrinde siyer ve meğâzî, cahiliye dönemi tarihi, genel tarihler, ensâb, 
tabakât-terâcim ve fütûh alanlarındaki kitapların yazılmasıyla başladığını söylemek müm-
kündür. 

Mekke, Medine ve Kudüs gibi bazı şehirlerin İslam kültürü içerisinde ayrıcalıklı bir konuma 
sahip olması, Kur’an ve hadislerde anılması, Sahâbe ve tabiilerin sözlerinde geçmesi, bazı 
peygamberler veya Sahâbilerin buralarda yaşamış ve kimi önemli şahsiyetlerin buralarda 
yetişmiş olması bu şehir veya beldelerin faziletine dair eserler (Fezâil kitapları) yazılmasına 
ve dolayısıyla şehir tarihçiliğinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. 

Şehir tarihlerinin yazılış sebepleri incelendiğinde fezâil edebiyatına ilave olarak şu üç 
hususun öne çıktığı görülmektedir: 1. Askeri, idari ve mali maksatlarla ortaya çıkan bilgi 
ihtiyacı, 2. Şehirlerin vergi ve cizye hukukunun tespiti, 3. Muhaddislerin râviler hakkında 
ihtiyaç duyduğu “ricâl” bilgilerinin toplanması. 

İslam fetihlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü hicrî I. ve II. asırlarda fethedilen şehir, bölge ve 
ülkeler hakkında siyasi, askeri ve mali konulardaki kararların sağlıklı bir şekilde alınabilmesi 
için bir takım bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada Hz. Ömer’den itibaren Medine’deki 
merkezi hükümetin başındaki halifelerin fethedilen bölge ve ülkeler hakkında komutan 
ve valilerden bilgi istedikleri kaydedilmektedir. Eyaletlerden mektuplarla gönderilen bu 
bilgiler şehir ve bölgeler hakkındaki bilgilerin temelini oluşturmuştur. Dolayısıyla eski ve 
yeni yerleşim birimlerinin düzenlenmesinde gözetilen esaslar da şehir tarihlerinin yazımını 
kolaylaştıran unsurlardandır. 

İslam fetihleri çağında alınan şehir ve bölgelerin fethediliş şekli oranın hukuki statüsünü 
belirlemekteydi. Bu bakımdan bir yerleşim yerinin sulh ile mi yoksa harp ile mi fethedildiğinin 
sağlam bilgi ve delillere dayanarak belirlenmesi önem kazanmaktaydı. Ayrıca fetih şartlarının 
korunması, gayrimüslimlerin kendi dinlerinde kalmalarına karşılık ödedikleri cizye ile 
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topraklarından alınan haraç vergilerinin tespiti şehir ve bölge tarihlerinin yazılmasına yol 
açan unsurların başında gelmektedir. Bu türün ilk örnekleri olan eserler bugün mevcut 
değilse de eserleri günümüze ulaşan sonraki dönem müellifl eri tarafından iktibas edilerek 
muhafaza edilmiştir. 

Bir şehrin meşhurlarına göre düzenlenen ricâlü’l-hadis kitapları şehir tarihi yazımının özel-
likle biyografi alanında malzemesinin genişlemesine yardımcı olmuştur. Hadis ricâline dair 
kitaplar diğer ilim dallarıyla ilgili biyografilerin şekillenmesine katkıda bulunmuş ve şehirde-
ki kültürel faaliyetleri takip etmeye imkân vermiştir. Bu alanda yazılmış en hacimli eserlerin 
başında biyografilere geçmeden önce ait oldukları şehrin topoğrafyası, kuruluşu ve tarihine 
dair ayrıntılı bilgiler veren Hatîb el-Bağdadî’nin Târihu Bağdad’ı, İbn Asâkir’in Târihu Medineti 
Dımaşk’ı ile İbnü’l-Adîm’in (ö. 1262) Buğyetü’t-Taleb fi Târihi Haleb’i gelmektedir. 

XI. asra kadar yazılan Şehir Tarihleri

Hasan-ı Basri (ö.110/728) Fezâilü Mekke ve’s-Sekeni biha (Kuveyt 1980) Mekke ve Kâbe’nin 
kutsallığına dair günümüze ulaşan en eski metindir.1

Mekke tarihine dair bir eser yazdığı rivayet edilen Osman b. Amr b. Sac el-Kureşî el-Cezerî’nin 
haber ve rivayetlerinden Ezrakî geniş ölçüde faydalanmıştır.2 

Mekke’nin yerleşim planı, topoğrafik yapısı ve Kâbe hakkında geniş bilgi içeren Ebu’l-Velid 
el-Ezrakî (250/864)’nin Ahbaru Mekke ve ma câ’e fiha mine’l-âsâr (Mekke 1994)’ı çok önemli 
bir kaynaktır. Mekke’deki binaların Kitâbelerini en doğru şeklinde nakleden el-Ezrakî eseri-
nin değerini artırmıştır.3 

Bu dönemde kaleme alınmış önemli bir şehir tarihi de Fakihî’nin Ahbâru Mekke’sidir. Bu ese-
rinde müellif bölümleme yapmadan muhaddislerin usulünü takip ederek ulaşabildiği bü-
tün rivayetleri toplamıştır.4 

İbn Zebâle, Ebü’l-Hasen Muhammed b. el-Hasen b. Zebâle el-Medenî el-Mahzûmî (ö. 
199/814’ten sonra), Kitâbü’l-Medine ve ahbâruha: (Ahbârü’l-Medîne) adlı eseri Medine hak-
kında yazıldığı bilinen en eski şehir tarihidir. 199 (814) yılında kaleme alınan ve günümüze 
ulaşmayan eserin Sehâvî’nin kaydından büyük bir cilt hacminde olduğu öğrenilmektedir5. 
Semhûdî, Medine hakkında yazdığı Vefâü’l-vefâ adlı kitabında ondan çok miktarda iktibasta 
bulunmuş, Ferdinand Wüstenfeld de bunları bir araya toplayarak yayımlamıştır. Eserin birin-
ci bölümünde Hz. Peygamber’in Medine’deki hayatı, Mescid-i nebevi ve çevresiyle şehrin 
vadileri, mescitleri, kabilelerin yerleri, çarşı pazarlar gibi konular ele alınmakta, ikinci bölüm-
de Hz. Ömer, Üçüncü bölümde Hz. Osman’ın hilafet dönemleri hakkında bilgi verilmektedir.6 

İbn Nedim, Ubeydullah b. Ebu Said el-Verrâk’ın Kitâbü’l-Medine ve Ahbâruha isimli bir eseri-
nin bulunduğunu bildirmektedir.7 

1 Brockelmann, GAL, I, 66; Sezgin, GAS, I, 591-594; Süleyman Uludağ, “Hasan-ı Basrî”, DİA, XVI, 291-293

2 Sezgin, GAS, I, 343.

3 İbn Nedim, I, 168;Sezgin, GAS, I, 334: Ezrakî, Mekke Tarihi, çev. Y. Vehbi Yavuz, Ankara 2017.

4 Fakihî, Ahbaru Mekke, Mekke 1987; Fayda, “Tarih”, DİA, XL, 34.

5 el-İlân bi’t-tevbîh, s. 273.

6 İbn Nedim, 164, Sezgin, GAS, I, 343-344; Osman Çetin, “İbn Zebale”, DİA, XX, 458.

7 İbn Nedim, el-Fihrist, 164.
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Aynı eserden El-Medâinî’nin iki Medine şehir tarihi yazdığı anlaşılmaktadır. Bu kitapların 
isimleri Kitâbü’l-Medine ve Kitâbu Hamâ’l-Medine ve Cibâliha ve Evdiyetihâ’dır.8

İbn Şazan, Ebu Ali Hasan b. Halef (ö.860)’in yazdığı eserin ismi Ahbârü’l-Medine’dir.9

Zübeyr b. Bekkâr (ö. 870)’ın da günümüze ulaşmayan Ahbârü’l-Medine isimli bir Medine şehir 
tarihi ile oradaki el-Akîk vadisi hakkında Kitâbü’l-Akîk adlı eseri yazdığı kaydedilmektedir.10 

İbn Şebbe, Ebû Zeyd Ömer en-Nümeyrî’nin (ö. 876) Târihu Medineti’l-Münevvere adlı kitabı 
bilinen en eski Medine şehir tarihi olarak kabul edilmektedir. Önceleri zamanımıza gelme-
diği düşünülen ve es-Semhûdî’nin (1506) Medine tarihinde ve İbn Hacer’in el-İsâbe’sindeki 
nakiller dolayısıyla bilinen eser 1973 yılında Cidde’de dört cilt halinde yayınlanmış bulun-
maktadır.11 

Mısır tarihi üzerine çalışan ve eser veren çok sayıda tarihçiden söz edilmektedir. Ebû Kabil 
Huyey b. Hânî b. Nâdır el-Meâfirî el-Mısrî (ö. 744), Yezîd b. Ebî Habîb el-Ezdî (ö. 745), el-Hâris 
b. Yezîd el-Hadramî el-Mısrî (ö. 747), Ubeydullah b. Ebî Cafer el-Mısrî (ö. 752), Amr b. el-Hâris 
b. Yakup el-Ensarî (ö. 764), Yahya b. Eyyûb el-Ğâfikî el-Mısrî (ö. 784), Abdullah b. Lehîa (790), 
Leys b. Sa‘d (791), Esed b. Mûsâ b. İbrahim (827), Osman b. Salih b. Safvan es-Sehmî (834), 
Sa’id b. Kesîr b. Ufeyr (ö. 841) ve Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr (ö. 231/845-46) isimli tarihçilerin 
kitapları günümüze gelmemiştir. Ancak İbn Abdülhakem (ö. 871) gibi daha sonraki tarih-
çilerin eserlerinde bunlardan yapılan nakil ve iktibaslar sayesinde kendilerinden haberdar 
olmaktayız.12 

İbn Abdülhakem’in Fütûhu Mısr ve Ahbâruhâ adlı eseri günümüze ulaşan ilk Mısır tarihi olup 
kendisinden sonra bu ülkenin tarihiyle uğraşan müellifl erin sık başvurduğu bir kitaptır.13 

Endülüs tarihiyle meşgul olan ilk müellif, Mısır ve Suriye tarihi hakkında da eserleri bulunan 
Saîd b. Kesir b. Ufeyr’dir (ö. 841). Onun Kitâbu Ahbâri’l-Endülüs adlı eseri günümüze gelmemiş 
ancak İbn Abdülhakem bu eserden aktarımda bulunmuştur. Günümüze ulaşan ilk Endülüs 
tarihi Abdülmelik b. Habib es-Sülemî el-Mirdasî (ö. 852)’nin Târihu’l-Endülüs adlı kitabıdır.14

Şehir ve bölge tarihleri içerisinde kaleme alınan en eski eserlerden biri Muhadramîn’den 
Ubeyd b. Şeriyye (ö.?)’nin Muaviye için kaleme aldığı Kitâb fi Ahbâri’l-Yemen ve Eş’arihâ ve 
Ensâbihâ günümüze ulaşmış ve İbn Hişam’ın Kitâbü’t-Ticân adlı eserinin zeyli olarak yayım-
lanmıştır.15

Suriye ve Filistin şehirleri üzerine de kitaplar yazılmıştır. İbn Nedim’in 140 kitabı bulunduğu-
nu bildirdiği İbnü’l-Kelbî’nin (ö. 819 veya 821) Şam bölgesi fetihlerini anlatan Fütûhu’ş-Şam 

8 İbn Nedim, 157-158.

9 Sezgin, GAS, I, 345.

10 İbn Nedim, 166-167; Sezgin, GAS, I, 317-318; Fayda, “Zübeyr b. Bekkâr”, DİA, XLIV, 524-526.

11 Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe b. Abide Nemeri İbn Şebbe (262/876), Târihü’l-Medîneti’l-Münevvere: ahbarü’l-Medineti’l-Mü-
nevvere, thk. F. Muhammed Şeltut, 2. bs., Cidde: Dârü’l-İsfahani, 1973. 3. c.; Sezgin, GAS, I, 345-346; Mustafa Fayda, “İs-
lam Dünyasında İlk Şehir Tarihleri”, AÜİFD, XXVII (1986), 174.

12 F. Sezgin, GAS, I, 341-343, 354-355, Fayda, agm.

13 Sezgin, GAS, I, 355-356; Nadir Özkuyumcu, “İbn Abdülhakem, Ebü’l-Kāsım”, DİA, XIX, 278-279; Ramazan Şeşen, Müslü-
manlarda Tarih Coğrafya Yazıcılığı, 1998, 45.

14 Sezgin, GAS, I, 362; 

15 Sezgin, GAS, I, 260



399

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

adlı eseri16, Ahmed b. Muhammed b. İsa el-Bağdadî’nin (ö. H. II. Asır ortaları) Târihu’l-Hım-
siyyîn’i ile Musa b. Sehl b. Kâdim er-Remlî’nin (ö. 874) Men Nezele Filistin mine’s-Sahâbe’si bu 
bölge şehirlerinin tarihiyle ilgili günümüze ulaşmayan eski eserlerdir.17

El-Mu’afî b. İmran b. Nüfeyl el-Mevsilî’nin (ö. 800) Târihu’l-Mevsıl adlı Musul tarihi ile Ebu’l-Ha-
san Ahmed b. Seyyar b. Eyyûb el-Mervezî’nin (ö. 881) Târihu Merv adlı Merv şehir tarihi erken 
dönem şehir tarihlerindendir.18

Mahallî tarih yazıcılığının güzel örneklerinden birini teşkil eden Ebû Zekeriyya el-Ezdi, Yezîd 
b. Muhammed (ö. 945)’in Târîh el-Mavsıl adlı eseri de siyasî tarih açısından olduğu kadar ilim, 
kültür ve medeniyet tarihi bakımından da değerli ve orijinal bir kaynaktır.19 

Siyer ve meğâzî dalındaki eserleriyle tanınan üç müellif İslam fetihlerine dair eserleriyle öne 
çıkmaktadırlar. Bunlardan Ebû Mihnef Lût b. Yahya el-Ezdî (ö. 774)’nin Fütûhu’ş-Şam ve Fütû-
hu’l-Irak adlı kitapları günümüze ulaşmamakla birlikte Taberî gibi tarihçilerin yaptıkları na-
killerle diğer tarihçilerin eserlerinde varlıklarını sürdürmektedirler.20

Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî (ö. 823) birçoğu günümüze gelen şu kitapları kaleme almış-
tır: Ahbâru Mekke, Fütûhu’ş-Şam, Fütûhu’l-Irak, Fütûhu’l-Cezîre ve’l-Habur ve Diyarbekr fi’l-Irak, 
Fütûhu Mısr, Fütûhu’l-Behsa (mısır’da), Fütûhu İfrikiyye, Fütûhu Amîd, Kitâbu Emri’l-Habeşe ve’l-
Fîl.21

el-Medâinî, Ali b. Muhammed b. Abdillah (ö. 840)’ın Fütûh kitaplarının çoğu günümüze 
ulaşmamış ancak kendisinden sonraki tarihçi ve coğrafyacıların ana kaynakları arasında yer 
almıştır. İbn Nedim’e göre el-Medâinî şu futûh kitaplarını yazmıştır: Fütûhu’ş-Şam, Fütûhu’l-I-
rak, Kitâbu Haberi’l-Basra, Fütûhu Horasan, Kitâbu Sağri’l-Hind, Kitâbu Sicistan, Kitâbu Fâris, 
Fethu’l-Ubulle, Kitâbu kirman, Fethu Babil, Kitâbu Uman, Fütûhu Cibali Taberistan, Kitâbu Tabi-
ristan, Fütûhu Mısr, Kitâbu’r-Rey, Fütûhu’l-Cezîre, Fütûhu’l-Ahvaz, Kitâbu Emri’l-Bahreyn, Fethu 
Berka, Fütûhu’l-Hîre, Fütûhu Cürcan ve Taberistan, Kitâbu Mekke.22

İbn Nedim bu üç tarihçinin bölge ve şehirlerden hangileriyle ilgilendiği konusunda da bilgi 
vermektedir. Ona göre, Ebû Mihnef Irak, el-Medâinî Horasan, Hind ve Fâris, el-Vâkıdî Hicaz 
bölgesi haberleriyle meşgul olmuş; Suriye haberleriyle ise her üç tarihçi de ilgilenmiştir.23

Eyyâmü’l-Arab, ensâb ve ahbâr alanlarında yoğunlaşmış olan Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Mü-
senna (ö. 823) bu konuda Kitâbu Mekke ve’l-Harem, Kitâbu Fütûhu Ermeniyye, Fütûhu’l-Ehvaz, 
Kitâbu’s-Sevad ve Fethihi isimli şehir tarihlerini yazmıştır.24 

Bağdat tarihi konusunda eser yazan ilk şahıs İbn Tayfur’dur (ö. 893). Târîhu (Kitâbü) Bağdâd 

16 Sezgin, GAS, I, 268-271

17 Sezgin, GAS, I, 347.

18 Sezgin, GAS, I, 348, 351.

19 Ezdî, Târîhu’l-Mevsil (nşr. Ali Habîbe), Kahire 1387/1967, naşirin mukaddimesi, s. 6-31; ; Sezgin, GAS, I, 348, 350; Abdülke-
rim Özaydın, “Ezdî, Yezid b. Muhammed”, DİA, XII, 48-49. 

20 İbn Nedim, 142-143; Sezgin, GAS, I, 308-309. 

21 İbn Nedim, 150-151; Sezgin, GAS, I,294-297.

22 İbn Nedim, 156; Sezgin, GAS, I, 314-315.

23 İbn Nedim, 143.

24 İbn Nedim, 85-86; Sezgin, GAS, VIII, 67-71; IX, 65-66; Şeşen, 37; Süleyman Tülücü, “Ma’mer b. Müsennâ”, DİA, c. XXVII, 51-
52.
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isimli eseri Bağdat’ın Mühtedî-Billâh devrine (869-870) kadar gelen tarihini ihtiva eder. Bil-
hassa Me’mûn devrinin asıl kaynaklarından olan kitap, İslâm dünyasında yazılan şehir tarih-
lerinin ilk örneklerindendir. Hatîb el-Bağdâdî’nin eserinin giriş bölümünde verilen bilgiler 
kısmen buna dayanır. Târîhu Bağdâd, edebiyat ve kültürle ilgili konulara geniş yer vermesi 
yanında siyasî tarih bakımından da önemlidir. Kitabın 204-218 (819-833) yıllarını kapsayan 
ve altıncı bölümü oluşturan IV. cildi zamanımıza ulaşabilmiştir. Taberî, Me’mûn devrini yazar-
ken büyük ölçüde bu eserden faydalanmıştır. Eserde Tâhirîler’in kurucusu Tâhir b. Hüseyin 
ve oğlu Talha’nın valilik dönemi, Bâbek’e karşı gerçekleştirilen harekât, Horasan ve Kum’da 
çıkan isyanlar gibi konularda orijinal bilgiler vardır. İbn Ebû Tâhir’in oğlu Ebü’l-Hüseyin 
Ubeydullah (ö. 313/925-26)’ın Mu‘temid-Alellah’tan Muktedir-Billâh’a kadar gelen bir zeyil 
yazdığı Târîhu Baġdâd neşredilmiştir.25

Hatîb el-Bağdadî’nin Tarihu Bağdad’ı yazması şehir tarihçiliği geleneğinde yeni bir aşama 
olan ansiklopedik şehir tarihleri çağının başladığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
tarz yazılan diğer şehir tarihleri ise Târihu Medineti Dımaşk ile Buğyetü’t-Taleb fi Târihi Ha-
leb’dir.26 Hatîb el-Bağdadî ve eseri Târihu Bağdad’ın tanıtımına geçmeden aynı üslupla yazı-
lan bu iki eserden kısaca söz etmek yerinde olacaktır.

İbn Asakir (ö. 1176) mahalli tarihçilik alanında temayüz etmiş bir şahsiyettir ve bu şöhretini 
Târihu Medineti Dımaşk adlı eseriyle kazanmıştır. Bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışmalar-
dan olan ve kendi dönemine kadar yazılmış ensâb, tabakât ve tarih kitaplarındaki bilgileri 
bir araya getiren bu eserde müellif, Dımaşk şehrinin coğrafi ve topoğrafik özelliklerinin ya-
nında şehirle doğrudan veya dolaylı ilgisi olan 9000 civarında kişinin biyografisini kaydet-
miştir. Eserde Şam’ın yanı sıra Halep, Ba’lebek, Sayda gibi Suriye şehirlerinde yaşayan önemli 
şahsiyetler hakkında da bilgi verilmektedir. Hatîb el-Bağdadî’nin Târihu Bağdad’ı örnek 
alınarak yazılan eser Şam tarihi hakkındaki kitapların en kapsamlısı, müellifi n eserlerinin de 
en hacimlisidir. Birçok muhtasarı ve zeyli yapılan eser 72 cilt halinde yayınlanmıştır. Eser aynı 
zamanda Şam ve Suriye şehirleri hakkında yazılacak ve günümüze gelecek eserler için bir 
temel oluşturmuştur.27 

İbnü’l-Adîm’in (ö. 1262) Buğyetü’t-Taleb fi Târihi Haleb isimli eseri Haleb’in yanında Bizans sınır 
şehirleri hakkında da geniş bilgi veren önemli bir kaynaktır. Eser İslam fetihlerinin başlangı-
cından XIII. Asra kadar Haleb’in tarihi, coğrafyası ve meşhur şahıslarıyla ilgili önemli bir kay-
naktır. Eserde Suriye’nin diğer şehirleri, Irak ve Mısır gibi çeşitli yerlerde cereyan eden olaylar, 
Halep’le herhangi bir şekilde ilgisi olan bölge, şehir ve kaleler, buralarda yaşayan ünlü şahıs, 
aile ve hanedanlar da anlatılır. Muhtasarı da müellif tarafından yapılan eser yayınlanmıştır.28

Hatîb el-Bağdadî ve Tarihu Bağdad’ı:

23 Cemâziyelâhir 392’de (9 Mayıs 1002) Mekke-Medine yolu üzerindeki Vâdilmelel’in Gu-
zeyye kasabasında dünyaya geldi. Babası Bağdat’ın güneyindeki Derzican köyünde hatipti. 

25 İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist (Teceddüd), s. 139, 163-164; Hatîb, Târîhu Baġdâd, IV, 211-212; Yâkūt, Mu’cemü’l-üdebâ’, III, 87-
98.

26 Mustafa Demirci, “İslam dünyasında şehir Tarihi Yazma Geleneği ve şehir tarihi”, II. Milletlerarası Şehir tarihi Yazarları 
Kongresi, Konya 2013, 63-64.

27 İbn Asakir, Târihu Dımaşk [Müneccid), Neşredenin girişi, I, 4-41; Yakût, Mu’cemü’l-üdeba’, XIII, 73-87; Mustafa S. Küçükaşcı 
- Cengiz Tomar, “İbn Asakir”, DİA, XIX, 321-324.

28 İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb, neşredenin girişi, I, 47-48; a.mlf., Bugyetü’t-taleb, neşredenin girişi, s. 1-112; Brockelmann, 
GAL, I, 404-406; S., I., 568-569; Ali Sevim, “İbnü’l-Adîm”, DİA, XX, 478-479.
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Küçük yaşta tahsile başladı. Bağdat, Kûfe, Basra şehirlerindeki çeşitli âlimlerden dil, hadis, 
fıkıh, tarih dersleri aldı. Tahsilini tamamlamak için gittiği İran’da Hemedan, Rey, Nişabur şe-
hirlerinde çeşitli âlimlerden ders aldı. Görüşlerinden dolayı meslektaşları Hanbelîlerle arası 
açıldığından Şafiî mezhebine geçmiştir. İtikadda mezhebi Eşarîliktir. 463/1071 yılında Bağ-
dat’ta öldü. Hatîb el-Bağdadî hadis ilminde hafız derecesine yükselmiş büyük bilginlerden-
dir. Hadis, tarih alanlarında 55’ten fazla kitap yazmıştır.29 

Bunların en meşhuru Târihu Bağdâd ev Medineti’s-Selâm olup 14 ciltten meydana gelir. Tah-
silini tamamladıktan sonra yirmi yıldan fazla bir süre bütün vaktini bu eseri yazmaya ayırmış 
ve 444/1052-53 yılında tamamlamıştır. Târîhu Bağdâd iki bölümden meydana gelir. Geniş bir 
mukaddime mahiyetindeki ilk bölüm Irak’ın fethi, Bağdat şehrinin kuruluşu, topoğrafyası, 
önemli bina ve mekânları ile tarihiyle ilgili konuları içerir. Eserin ikinci bölümü 450/1058 
yılından önce Bağdat’ta yaşayan veya buraya gelen 7831 âlim ve büyük kişinin biyografisine 
ayrılmıştır. Bu bölümde Medâin, Nehrevan, Ukberâ, Sâmerrâ ve Enbâr gibi Bağdat’a yakın 
yerleşim birimlerine mensup kişilere de yer verilmiştir. Eser alfabetik olmakla birlikte birçok 
biyografi kitabında olduğu gibi Muhammed isimli şahısların biyografileri başa alınmıştır. 
Eserin sonunda künyeleriyle tanınan erkeklerin ve Bağdatlı meşhur bazı kadınların biyog-
rafileri bulunmaktadır. Târîhu Bağdâd’da halife ve sultanlar, emîrler, kumandanlar, vezirler, 
eşraf, Arap dili ve belâgat âlimleri, kıraat âlimleri, müfessirler, muhaddisler, kelâm âlimle-
ri, fukaha ve müctehidler, kadılar, zâhidler ve mutasavvıfl ar, vâizler, matematik, astronomi, 
mantık, tıp ve mûsiki âlimleri, kâtipler ve hattatlar, edipler, şairler ve tarihçiler, okçular ve 
süvariler, esnaf ve sanatkârlar gibi toplumun her kesiminden kişilerin biyografisine yer ve-
rilmektedir. Ancak müellifin bir hadis hafızı olması tercihini din bilginlerinden yana yapması 
sonucunu doğurmuş ve biyografilerin önemli kısmını30 muhaddisler oluşturmuştur. En ge-
niş biyografiyi Ebû Hanife’ye ayıran müellif (XIII, 323-454) onun hayatı ve menâkıbına dair 
çeşitli bilgiler verdikten sonra hadis rivayetindeki durumu, iman, halku’l-Kur’an, devlet rei-
sine karşı ayaklanma konusundaki görüşleri, bazı dini konularla İslam büyükleri hakkında 
uygun olmayan sözleri gibi hususlarda Ebu Hanife’nin aleyhindeki nakilleri sıralamıştır. An-
cak Hatîb’in güvenilir olduğunu söylediği bu nakillerin bir kısmının Tarihu Bağdad’da biyog-
rafilerini verirken ağır şekilde tenkit ettiği kimseler tarafından rivayet edilmesi söz konusu 
haberlerin esere sonradan eklendiği şüphesini uyandırmaktadır. Şüphe uyandıran diğer bir 
husus da Ebu Hanife aleyhindeki rivayetlerin Târihu Bağdad’ın bazı nüshalarında altıda bir 
oranında daha az veya daha çok sayıda bulunmasıdır. Ayrıca Hanefiler’in ağırlıkta olduğu 
Bağdat’ta Târihu Bağdad’ın yazılışından, Hatîb aleyhindeki ilk eseri kaleme alan Eyyubiler’in 
Dımaşk kolu hükümdarı el-Melikü’l-Muazzam Şerefeddin İsa b. el-Melikü’l-Adil’e (1218- 
1227) kadar geçen iki yüzyıl boyunca hiç kimsenin Hatîb’e reddiye yazmamış olması da bu 
açıdan düşündürücüdür

Hatîb el-Bağdâdî eserini telif ederken ensâb ve tabakât kitaplarından umumi tarihlere, ricâl 
kitaplarından edebiyat kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazede ve bir kısmı günümüze 
ulaşmayan kitaplardan faydalanmıştır. Eserlerinden alıntı yaptığı müellifl erin sayısı 180 ci-
varındadır. Ayrıca hocalarından nakillerde bulunmuş, kendi bilgi, gözlem ve düşüncelerine 

29 Târîhu Baġdâd, XI, 266; M. Y. Kandemir, “Hatîb el-Bağdadî”, DİA, XVI, 452-460.

30 DİA’de bulunan iki maddede muhaddis sayısıyla birbiriyle çelişkili iki rakam verilmektedir. Tarihu Bağdad maddesine 
göre muhaddislerin sayısı 4000, Hatib el-Bağdadî maddesine göre 500’dür. Aynı Ansiklopedinin iki maddesi arasındaki 
bu önemli bilgi farkı maddelerin yazılış tarihinin farklı olmasından mı yoksa yazarların yararlandığı kaynaklarından mı 
kaynaklanmaktadır hususu ayrı bir araştırma konusudur. Bkz. DİA, XVI, 455; DİA, XL, 88.
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de yer vermiştir. Çok büyük bir emek mahsulü olan kitap daha sonra yazılan şehir tarihleri-
ne örnek olmuş, birçok alanda eser yazan müellifl er tarafından da kullanılmıştır. Ebü’l-Ferec 
İbnü’l-Cevzî el-Muntazam’ında, İzzeddin İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-Târîh’inde, İbn Kesîr el-Bidâye 
ve’n-nihâye’sinde bu eserden faydalanmıştır. Kitaptan istifade eden meşhur tarihçi ve bi-
yografi yazarlarından bazıları Zehebî, İbn Hacer el-Askalânî, Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî, 
İbnü’l-İmâd, Yâkût el-Hamevî, Safedî, Ebü’l-Kâsım İbn Asâkir ve Abdülkerîm es-Sem‘ânî’dir. 

Esere daha sonra Abdülkerîm b. Muhammed es-Sem‘ânî ez-Zeyl alâ Târîhi’l-Hatîb, Ahmed 
b. Sâlih el-Cîlî Târîhu Bağdâd, İbnü’d-Dübeysî Zeylü Târîhi Medîneti’s-selâm Bağdâd ve İb-
nü’n-Neccâr el-Bağdâdî Zeylü Târîhi Bağdâd adıyla zeyil yazmıştır. İbn Cezle’nin Muhtâsari 
Târîhi Bağdâd, İbn Manzûr’un Muhtasaru zeyli Târîhi Bağdâd ve Ebü’l-Feyz İbnü’s-Sıddîk’in 
Miftâhu’t-tertîb li-ehâdîsi Târîhi’l-hatîb (Kahire 1355) adlı eserleri de Târîhu Bağdâd etrafında 
yapılan çalışmalardan bazılarıdır. 

Ayrıca Ekrem Ziyâ el-Ömerî, Mevâridü’l-Hatîb el-Bağdâdî fî Târîhi Bağdâd adıyla müellifin kay-
naklarından ve eserinin öneminden söz eden bir çalışma yapmıştır (Riyad 1405/1985). Yusuf 
el-Uş’un el-Hatîb el-Bağdadi mü’errihu Bağdad ve muhaddisühâ (Dımaşk 1364/1945) isimli 
çalışması da önemlidir.

 Târîhu Baġdâd’ın tamamı, ilk defa 1931 yılında Muhammed Emîn el-Hancî’nin de aralarında 
bulunduğu bir heyet tarafından Kahire’de on dört cilt halinde neşredilmiş, daha sonra bu 
neşrin ofset baskıları yapılmıştır (I-XIV, Beyrut, ts. I-XIV, Medine, ts.). Beşşâr Avvâd Ma‘rûf da 
başta İstanbul olmak üzere çeşitli kütüphanelerdeki nüshaları karşılaştırarak eseri yeniden 
yayımlamıştır (I-XVII, Beyrut 1422/2001). Saîd b. Besyûnî Zağlûl eserdeki hadislerin ve şahıs-
ların fihristini Fehârisü Târîhi Baġdâd adıyla yayımlamış (Beyrut 1407/1986), ayrıca Fehârisü 
züyûli Târîhi Baġdâd adıyla zeyillerin fihristini de hazırlamıştır (Beyrut 1407/1987).31

Sonuç

Hatîb el-Bağdâdî’nin Târîhu Bağdâd adlı eserinin birinci cildi bir şehir tarihi olup Bağdat’ın 
kuruluşu, topoğrafyası, mimari yapıları, siyasi tarihi konusunda günümüze ulaşmamış eser-
lerdeki önemli bilgileri de içeren zengin bir kaynaktır. Diğer ciltleri ise tabakât-terâcim türü 
bir eser olup şehirde yetişen veya yolu düşen önemli şahsiyetlerin biyografilerinden oluş-
maktadır. Müellifin hadisçi olması dolayısıyla biyografilerde muhaddislere daha çok yer ve-
rildiği görülmektedir. Eserin bu bölümü şehrin düşünce, kültür ve medeniyet tarihi ile siyasi 
ve mezhebi grupları hakkında nadir bulunan bilgileri okuyucusuyla buluşturması bakımın-
dan çok önemlidir. Müellifi Hatîb el-Bağdâdî de şehir tarihçiliği geleneğinde ansiklopedik 
tarih yazıcılığı çığırını açmış olmak bakımından ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Gerek bu 
eser ve zeyilleri gerekse Dımaşk ve Halep tarihiyle ilgili sonraki asırlarda aynı metotla kale-
me alınan Târihu Medineti Dımaşk ve Buğyetü’t-Taleb fi Târihi Haleb isimli eserler ile bunların 
muhtasar ve zeyilleri İslam kültür ve medeniyet tarihi araştırıcıları için önemli bir boşluğu 
dolduran zengin kaynaklar olarak önemlerini korumaktadır. 

31 Hatîb, Târîhu Bağdâd, I, 213; ayrıca bk. İndeks; Ekrem Ziyâ el-Ömerî, Dirâsât Târîhiyye, Medine 1403/1983, s. 143-219; 
a.mlf., Mevâridü’l-Hatîb el-Bağdâdî fî Târîhi Baġdâd, Riyad 1405/1985, s. 87-493; Brockelmann, GAL, I, 400-402, S. I, 562-
564; Zirikli, I, 172; Şakir Mustafa, II, 103; Şeşen, 90-91; M. Y. Kandemir, “Hatîb el-Bağdadî”, DİA, XVI, 452-460; Casim Avcı, 
“Tarihu Bağdad”, DİA, XL, 88-89.
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18. Asırda Ankara’nın Tarihini 
Yazan Şair Râzî ve Ankara’ya Bakışı

Mustafa Erdoğan
Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, merdogandr@gmail.com

Giriş

Tarihte ilk defa VIII. asırda Müslümanlarla tanışan, XI. asırdan itibaren de Türklerin hakimiye-
tine giren Ankara; Selçuklu ve Osmanlı döneminin hem önemli bir savunma ve idare mer-
kezi hem de bir ticaret mekânıdır. Kimi zaman gelişerek büyüyen, hatta XVI. asırda 2200 
haneli, XVII. asırda 45.000 nüfuslu büyük bir şehir olan Ankara, kimi zaman da isyanlar ve 
savaşlar sonucu küçülmüş, fakirleşmiştir. Daha Anadolu Selçukluları devrinde Bediî, Muh-
yevî, Mahmud-ı Engürüvî gibi şairlerin toplandığı bir yer olan Ankara’da İslam öncesi ve son-
rasından kalan birçok tarihî eser bulunmaktadır. Tabiî ki şehrin kimliğinde Hacı Bayram-ı Velî 
Hazretleri’nin ve Bayramîliğin çok ayrı bir yeri vardır. Ankara’nın tarihî ve kültürel açıdan bir 
İstanbul, Bursa, Edirne ile karşılaştırılması mümkün değildir. Ancak buna karşılık Ankara’yı 
“antik dönemden kalma bir küçük kasaba” yahut Cumhuriyet’le doğmuş “mabetsiz bir şehir” 
veya yüzünü Batı’ya dönmüş, İslam’a mesafeli yeni Türk devleti tarafından kurulmuş kutsal 
bir şehir olarak da görmek bize göre doğru değildir. Ankara, yaklaşık bin yıllık bir Türk-İslam 
beldesidir. Onun tarih, kültür ve sanat açısından zenginliği ilgilenenlerin malumu olduğu 
gibi, yapılacak yeni araştırmalarla daha da iyi ortaya çıkacaktır. Biz bu bağlamda 18. asırda 
yaşamış ve Ankara’yla ilgili bize ciddi bilgiler aktaran sırlı bir şairden, Râzî’den, onun şiirlerin-
den ve Ankara’ya bakışından söz etmek istiyoruz. 

Râzî’nin Hayatı

Kaynaklarda Râzî mahlaslı on farklı şairden bahsedilmektedir. Ancak zaman itibariyle bun-
ların hiç biri elimizde şiirleri olan Râzî’ye tam olarak uymamaktadır. Bu bakımdan mevcut 
biyografik kaynakların hiçbirinde bu Râzî’nin geçmediği söylenebilir. Tarih itibariyle elimiz-
de divanı olan Râzî’ye en yakın isim Üsküdarlı Abdüllatîf Râzî’dir. Zaten bazı kaynaklarda da 
mevcut Râzî Divanı Abdüllatîf Râzî’ye ait olarak gösterilmektedir1. Hâlbuki bu kişilerin aynı 
şahıs olması ve divanın Abdüllatif Râzî’ye ait olması mümkün değildir. Çünkü kaynaklarda 
Abdüllatîf Râzî’nin İstanbul kadısı iken 1146/1733-34’te vefat ettiği açıkça belirtilmekte-
dir. Halbuki elimizdeki Râzî Divanı’nda ise 1147/1734-35, 1148/1735-36, 1152/1739-40 ve 
1153/1740-41 tarihli manzumeler bulunmaktadır. Diğer taraftan Abdüllatîf Râzî’nin kaynak-
larda geçen şiirlerinin hiçbiri mevcut Divan-ı Râzî’de bulunmamaktadır. Ayrıca devrin önemli 
âlimlerinden olan müderris ve kadı Abdüllatif Râzî’nin şiirleri ile Râzî Divanı’nda bulunan 

1 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-I, Haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2001, s. 305; İstanbul 
Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, MEB Yayınları, İstanbul, 1958-1967, s. 669-670; Beyhan Kesik, “Râzî, Yazıcı 
Abdullah Efendizade Abdüllatif Râzî Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&de-
tay=3185 (ET: 17/11/2014).
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şiirler dil ve üslup itibariyle de birbirinden oldukça farklıdır. Sonuç olarak bu iki şahsın aynı 
kişi olmadığını söyleyebiliriz.

Râzî’nin kimliği ve hayatıyla ilgili bilgiler de oldukça sınırlıdır. Bu konudaki yegâne kaynak 
şairin kendi Divan’ıdır. Onun hayatıyla ilgili bize ipucu olabilecek önemli bir malzeme grubu, 
Divan’daki tarih manzumeleridir. Râzî’nin Divan’ında toplam 60 tarih manzumesi bulunmak-
tadır. Bunlar incelendiğinde, en erken tarihin 1110, en geç tarihin ise 1153 olduğu görül-
mektedir. Bir başka deyişle, 1110-1153 (M. 1698/169  9-1740/1741) tarihleri arasında Râzî’nin 
hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Bunun da ötesinde Râzî, 1134 yılında oğlu Vehbi Hüseyin’in 
doğumuna düşürdüğü tarihte, bu sırada 55 yaşında olduğunu söylemiştir. Buradan hareket-
le şairin 1079 (M. 1668/1669) tarihinde doğduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu tespitlerden sonra, Râzî’nin 1079 (M. 1668/1669) yılında doğduğu ve 1153 (1740/1741) 
yılından sonra vefat ettiği rahatlıkla söylenebilir. Eldeki tarihlere bakılırsa Râzî en az 74 yıl 
ömür sürmüştür. 

Diğer taraftan Divan’ında “belde-i mamure” yani bayındır belde dediği Ankara’yla ilgili bir-
çok manzume bulunmasından Râzî’nin Ankara’yı ve sakinlerini, ilçelerine hatta köylerine 
varıncaya kadar, çok iyi derecede tanıdığı ve sevdiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan şairin 
Ankaralı olması muhtemeldir. Doğum yeri itibariyle Ankaralı olmasa bile ömrünün büyük bir 
kısmını Ankara’da geçirdiği muhakkaktır. Bu bakımdan “Ankaralı Râzî” demekte bir mahzur 
olmadığını düşünüyoruz. 

Yine Divan’ından anlaşılan bir husus da şairin Mevlevîlik tarikatına bağlı olduğudur. Kendi-
sinden bahsederken “sikkedâr-ı Mevlevî” diyen Râzî, Mevlevî olduğunu şu beyitte açıkça dile 
getirmektedir:

Der-i pāk-i Celāle’d-dīn-i Monlā’dan-durur dersüm
Ne var olsam hakīrāne bu ćilmüñ merd-i şeh-bāzı  (vr. 71a)

Yine Uryânî Ahmed Dede’nin şeyhliği sırasında, 1123 yılında Ankara Mevlevîhânesi tamir 
görmüş, Râzî de buna tarih düşürmüştür. Bu manzûmede şair kendini “Râzî-yi cârûb-keş-i 
meydân” yani meydan süpürgecisi, Mevlevî tabiriyle meydancı diye nitelemektedir (vr. 62b). 
Râzî gerçekten Ankara Mevlevîhânesi’nde meydancı mıydı, yoksa bunu bir tevazu ifadesi 
olarak mı söyledi bilemiyoruz. Yine bir manzumesinin sonunda kendine

Bāb-ı Mevlānā’dasın kemterlenenlerden misin  (vr. 93a)

diye seslenmektedir. 

Mevlevî olmakla birlikte, Râzî’nin ismi Mevlevîlikle ilgili biyografik kaynaklarda da geçme-
mektedir2. Diğer taraftan, Râzî’nin Bayramîlik’le ve Hacı Bayram-ı Velî ailesiyle de irtibatlı 
birisi olduğu yine şiirlerinden ortaya çıkmaktadır. Divan’ında sık sık Hacı Bayram-ı Velî, Hacı 
Bayram-ı Velî Camii, Bayramî Tekkesi ve bu tekkenin şeyhi Muhammed Baba’dan bahset-
mektedir.

Yukarda söylenenlerin dışında Razi bazı şiirlerinde kendini; müverrih (tarihçi), söz (şiir) mey-
danının mürşidi (rehberi), dervîş-i dil-rîş (gönlü yaralı derviş), şiir sâkîsi (sunucusu), pişekar 
ve üstad olarak tanıtmaktadır. 

2 Bk. Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, Haz. İlhan Genç, Akm Yayınları, Ankara, 2000; Ali Enver, Mevlevî Şairler 
Semahane-i Edeb, Haz. Tahir Hafızoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010; Sahih Ahmed Dede, Mecmuatü’t-Tevarihü’l-Mev-
leviyye Mevlevîlerin Tarihi, Haz. Cem Zorlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003.
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Ayrıca şairin Divan’ında Ankaralı başka şahsiyetlerle birlikte Ankara Valisi Salih Paşa ve 
Gâzî-zâde Muhammed Paşa’nın isimleri geçmekte ve şair yerinin bunların yanı olduğunu 
söylemektedir. Ancak ne bu konuya dair ne de şairin mesleğine dair elimizde ayrıntılı bilgi 
bulunmamaktadır. 

Râzî’nin vefat tarihi ve mezarının nerede olduğu da belli değildir. Yalnız, Divan’da (vr. 27a) 
1153 (1740/1741) tarihli bir manzûme bulunmasından hareketle, şairin bu tarihten sonra 
vefat ettiği söylenebilir. 

Edebî Kişiliği

Kullandığı nazım şekilleri, vezin, mana ve mazmunlar dikkate alındığında Râzî umûmî ola-
rak bir divan şairidir. Çoğunlukla gazel, murabba, kaside gibi klasik nazım biçimlerini; aruz 
veznini, divan şiirinin tasavvuf, aşk gibi konulardaki söyleyiş kalıplarını kullanmıştır. Bunun-
la birlikte, Divan’ındaki şiirleri incelendiğinde aslında Râzî’nin halk şiirinden de yararlandığı 
görülmektedir. Bu sebeple Râzî’yi döneminin divan edebiyatı ile halk edebiyatı arasında 
köprü görevi gören şairlerinden biri olarak değerlendirmek mümkündür. Zira bahsedilen iki 
tarzı da ustalıkla kullanmaktadır.

Râzî Divanı’nda klasik bir divanda bulunabilecek nazım şekillerinin çoğu yer almaktadır. Bu-
nunla birlikte divan, gazel ve murabba ağırlıklıdır. Bunların dışında eserde muhammes, kıt’a, 
kaside, müfred, terkîb-bend, müseddes, matla ve tahmis şeklinde manzumeler de bulun-
maktadır. Divan’daki 343 manzûmenin 334’ünde aruz vezni kullanılmıştır. Râzî, Divanı’nda 
aruz vezninin 9 farklı kalıbını kullanmıştır. Ancak şiirlerinin büyük bir kısmını fāćilātün/fāćilā-
tün/fāćilātün/fāćilün ve mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün/mefāćīlün kalıplarıyla yazmıştır. Şi-
irlerde zaman zaman imâle ve zihafl ara, vezin bozukluklarına rastlanmaktadır. 

Râzî’nin şiirlerinde methiye, mersiye, bahar, sosyal hayat, tarih, din, tasavvuf ve aşk gibi çok 
farklı konular işlenmiştir. Bunlardan özellikle aşk ve tasavvuf konularının yoğun olarak işlen-
diği görülmektedir. 

Eseri

Râzî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. Bu divanın da şimdilik bilinen tek elyazması nüshası İs-
tanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü 147 numarada bulunmaktadır. 
210x150 mm. ebadında, kahverengi, kitaptan ayrılmış bir cilt içinde bulunan eser, tamamı 
130 varak olan yazmanın 1a-114a yaprakları arasındadır. Tek sütun üzerine, muhtelif satır 
sayısıyla, nesih yazıyla, krem renkli, aharlı kâğıt üzerine başlıkları kırmızı diğer kısımları siyah 
mürekkeple yazılmıştır. Şerîf/Şerîfî mahlasıyla şiirler söyleyen biri tarafından istinsah edil-
miştir. İstinsah tarihi kayıtlı değildir. Yazmanın baş tarafı eksiktir. Toplam 343 manzûmenin 
bulunduğu Divan’da pek çok yazım yanlışı, harf eksikliği, noktaların yanlış yerlere konulması 
gibi kusurlar görülmektedir.

Divan üzerine Atike (Kodaz) Okur tarafından bir yüksek lisans tezi hazırlanmışsa da yapılan 
incelemede, şairin adından başlamak üzere, çalışmada birçok yanlış ve eksikliğin olduğu, 
eserin değerinin fark edilmediği görülmüştür3. Ayrıca Divan’dan hareketle Mustafa Erdoğan 
tarafından bir makale yayınlanmış4, Divan’ın tam metni ise Mustafa Erdoğan ve Mehmet 

3 Atike (Kodaz) Okur, Râzî (Abdüllatif ) (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanı’nın Tertibi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Konya, 1994.

4 Mustafa Erdoğan, “Abdüllatif Râzî ve Ankara Methiyesi”, Türk Dili, S. 550 (Ekim-1997), s. 356-359.
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Şahin tarafından kitap olarak neşredilmiştir5. 

Şekil açısından incelendiğinde Râzî Divânı’nda; 6 kaside, 2 terkîb-bend, 2 müseddes, 13 mu-
hammes, 1 tahmis, 68 murabba, 232 gazel, 12 kıt’a, 4 müfred ve 1 matla olduğu görülmekte-
dir. Buradan da anlaşılacağı üzere, umûmî olarak bir çeşitlilik görülmekle birlikte, Râzî Divanı 
gazel ağırlıklı bir divandır. 

Râzî Divanı, şeklî özelliklerinden çok muhtevası yönüyle önemlidir. Bu açıdan değerlendiril-
diğinde, divanda öncelikle tarih manzumeleriyle karşılaşılmaktadır. Râzî, divan şiirinde yay-
gın olan ebced hesabından yararlanarak çeşitli olayları şiirle tespit etme geleneğine uymuş 
ve 60 adet tarih manzumesi söylemiştir. Bu 60 manzumenin 42 tanesi Ankara’yla ilgilidir. Bu 
manzumeler özellikle Ankara’nın sosyal ve kültürel tarihi açısından çok önemlidir. Bize göre 
Râzî Divanı’nı asıl farklı kılan, önemli duruma getiren husus da bu Ankara ile ilgili söyleyiş-
lerdir.

Râzî’nin Ankara’yla İlgili Şiirleri

Ankara, beylikler ve Osmanlı devrinde çeşitli sosyal, kültürel ve edebî hareketlere sahne ol-
muş önemli bir beldedir. Çok fazla bilinmeyen bu konuya dair şimdilik elimizdeki en güzel 
örneklerden biri XVIII. asırda yazılmış olan Râzî Divanı’dır. Zamanla bu konuyla ilgili başka 
bilinmeyen bilgi ve belgelerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. 

Râzî’nin eserinde Ankara’yla ilgili bilinmeyen birçok tarihi ve kültürel bilginin bulunduğu 
görülmektedir. Ankara’nın tarihî ve edebî yönüyle ilgili benzer eserlerin pek olmadığı ya-
hut bilinmediği düşünülürse eserin değeri daha iyi anlaşılır. Hatta Ankara tarihi ve kültürü 
açısından Râzî Divanı’nın bir hazine değerinde olduğu söylenebilir. Bu yüzden ilk Ankara 
şehir tarihi yazarı olarak Seyahat-name sahibi Evliya Çelebi sayılırsa6 ikinci sırayı Râzî’nin ala-
cağı kuşkusuzdur. Üstelik Râzî’nin şiirlerinde Seyahat-name’ye nisbetle Ankara’yla ilgili hem 
daha fazla hem de daha gerçekçi bilgiler bulunmaktadır. Razi Divanı’nda doğrudan Anka-
ra’yla ilgili olduğu tespit edilen toplam 42 manzume bulunmaktadır. Bu haliyle eser sanki 
bir Ankara şiirleri antolojisi gibi görünmektedir. Râzî’nin, Ankara’ya ilgili 42 manzûmesi ga-
zel, kaside, kıt’a, murabba, muhammes gibi farklı nazım şekillerinde yazılmıştır. Bu manzu-
melerin tümü bir arada düşünüldüğünde, Râzî’nin Ankara’yla ilgili tam 857 mısra söylediği 
ortaya çıkmaktadır ki bu oldukça yüksek bir rakamdır. Râzî Divanı’nda bulunan Ankara’yla 
ilgili manzumeler, bunların kısaca konuları ve Divan’daki sıra ve varak numaraları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir7.

5 Mustafa Erdoğan-Mehmet Şahin, Ankaralı Râzî ve Divanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2015.

6 D. Mehmet Doğan, Ömrüm Ankara Bir Ankara Şehrengizi, Yazar Yayınları, Ankara, 2014, s. 140.

7 Şairin hayatının Ankara’da geçmesi ve tarih manzûmelerinin ekseriyetinin Ankara’yla ilgili olmasından hareketle, “Târîh-i 
Menâre” başlıklı manzumenin (vr. 16a) ve diğer bazı manzumelerin Ankara’yla ilgili olduğu tahmin edilebilir. Ancak adı-
geçen manzûmelerde kesin olarak Ankara/Engüri ismi geçmediğinden bunlar Ankara şiirleri arasına alınmamıştır.
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Genel Olarak Konusu
Divan’daki 

Sıra No
Divan’daki 

vr. No

1 Hacı Bayram-ı Velî vasfı ve övgüsü. 2 1a

2 Hacı Bayram-ı Velî vasfı ve övgüsü. 3 1a-1b

3 Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin tamirine tarih. 19 12a

4 Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin tamirine tarih. 20 12a

5 Hacı Bayram-ı Velî Hilyesi, Hacı Bayram-ı Velî Camii tamirine tarih. 25 13b-15a

6 Mustafa Efendi’nin Ankara kadısı/müftüsü olmasına tarih. 26 15b

7 Koyunpazarı’nın yanmasına tarih. 27 15b

8
Hacı Bayram Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın Hacı Bayram-ı Velî 
Çeşmesi denilen çeşmeyi tamir ettirmesine tarih.

28 16a

9
Hacı Bayram Dergâhı şeyhi Muhammed Baba’nın Hacı Bayram-ı Velî 
Çeşmesi denilen çeşmeyi tamir ettirmesine tarih.

29 16a

10
Şeyh Muhammed Baba’nın Hacı Bayram-ı Velî Camii’ni tamir 
ettirmesine ve içini kâşî (çini) ile süsletmesine tarih.

30 16a

11
Hacı Bayram-ı Velî Dergahı şeyhi Muhammed Baba’nın su mahzeni 
yaptırmasına tarih.

35 17b

12
Hacı Bayram-ı Velî Dergahı şeyhi Muhammed Baba’nın havuz (su 
mahzeni) yaptırmasına tarih.

36 18a

13
Hacı Bayram-ı Velî Dergahı şeyhi Muhammed Baba’nın mezarlığı 
yeniden yaptırmasına ve çevresine duvar çektirmesine tarih.

37 18a

14 Ankara eşrafının sürgün edilmesine tarih. 38 18a

15
Hacı Bayram-ı Velî Dergahı şeyhi Muhammed Baba’nın vefatına 
tarih.

39 18a

16
Şairliği de olan Erîb isimli şahsın Ankara’ya kadı/müftü olarak 
gelişine tarih ve onun övgüsü.

40 18b

17 Nişancı Ali Paşa’nın Ankara’ya gelişine tarih. 45 19b

18 Nişancı Ali Paşa’nın Ankara’ya gelişine tarih. 46 19b

19 Hacı Bayram-ı Velî evlâdının yeni ev yaptırmasına tarih. 54 21b

20
Ankara Müftüsü Muhib-zade Mustafa Efendi’nin makamının yüksel-
mesine tarih (Bu zatın Hacı Bayram-ı Velî’nin komşusu olduğu sonra-
ki şiirden anlaşılmaktadır.)

55 22a

21
Müftü Muhib-zade Mustafa Efendi’nin vefatına tarih. 
1147 [M. 1734/1735]

57 22b

22 Muhib-zade Mustafa Efendi’nin Ankara Müftüsü olmasına tarih. 58 22b

23
Müftü Hâfız Efendi’nin zamanında yeni mahkeme binası yapılması-
na tarih.

59 23a

24
Ankara Mevlevîhanesi şeyhi Muhammed Dede’nin hem şeyh olma-
sına hem de evlenmesine tarih, şeyhin övgüsü.

61 23b

25 Haymanalı Hacı İsmail Ağa’nın övgüsü, ondan yardım isteği ve tarih. 62 23b

26
Hacı Yusuf tarafından Hoca İbadullah Camii’nin yapımına/ yenilen-
mesine tarih.

63 24a

27 Ahi Yakub Mescidi’nin tamirine tarih. 64 24a
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28 Kasım Baba’nın Bayrami Asitanesi’ne şeyh olmasına tarih. 65 24b

29 Ankara’daki Yeni Han’ı yaptıran Emin Efendi’nin evine tarih. 67 25a

30
A’yân Reisi Hacı Muhammed Emin Efendi’nin Yeni Han’ı yaptırması-
na tarih.

68 25a

31
A’yân Reisi Hacı Muhammed Emin Efendi’nin İplikçiyan Camii’ni 
tamir ettirmesine tarih.

69 25b

32 İplikciyan Çarşısı’nın yanmasına tarih. 70 25b

33 Ankara’daki şiddetli kışa dair tarih. 73 26b

34
Uryani Ahmed Dede’nin şeyhliği zamanında Ankara Mevlevihane-
si’nin geçirdiği tamire tarih.

184 62b

35
Haseki Camii’nin yandıktan sonra Hacı Ertidi isimli şahıs tarafından 
yeniden yaptırılmasına tarih.

189 65b-66a

36
Uryani Ahmed Dede’nin Ankara Mevlevihanesi’ne şeyh olmasına 
tarih.

190 66a-67a

37 Ankara Valisi Salih Paşa’nın övgüsü, ayrıca Paşa’dan yardım isteği. 191 67a-67b

38 Ankara Valisi Salih Paşa’nın övgüsü. 192 68a

39 Ankara Valisi Gâzî-zâde Muhammed Paşa övgüsü. 193 68b-70b

40 Ankara Valisi Muhammed Paşa’nın övgüsü. 194 70b-71a

41 Ankara övgüsü. 196 71a-71b

42 Ulucak övgüsü. 239 85b-86a

Râzî’nin Ankara’ya Bakışı; Belde-i Ma’mûre

Râzî, Divan’ında neredeyse tek mekân olarak Ankara’dan bahsetmiştir. Şair, fırsat buldukça 
çok sevdiği ve sık sık “belde-i mamure” yani bayındır, gelişmiş yer diye bahsettiği Ankara’ya 
övgüler yazmış, onun maddi ve manevi kültüründen söz etmiş, tabiri caizse şiirleriyle Anka-
ra’nın XVIII. asırdaki sosyal ve kültürel tarihini ortaya koymuş, fotoğrafını çekmiştir8. Örneğin 
Hacı Bayram-ı Velî hilyesinde

Gelüp ol ćırk-ı tāhirden bu cāy-ı şehr-i maćmūre
Tavattun eyleyüp oldı velī bu cāmiće bānī (Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 89)

(Hacı Bayram-ı Velî) o temiz soydan gelip bu bayındır şehri vatan edindi ve bu camiyi yaptırdı, 
demektedir.

Râzî, Ankara’nın önde gelenlerine seslenirken “Elā eşrāf-ı ma’mūre” (Ey bayındır beldenin 
önde gelenleri) diye hitap etmektedir (Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 99). Ankara kadılığına ata-
nan şair Erîb’i övdüğü manzûmede; 

Belde-i maćmūrı ahkāmunla maćmūr eyledün
Dest-gīrün ola dācim hazret-i Mevlā Erīb (Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 100)

Ey Erîb, bayındır beldeyi (Ankara’yı) hükümlerinle mamur ettin, daima Hazret-i Mevlâ yardımcın 
ola, demektedir.

8 “Ma’mûre” kelimesi bazı kaynaklarda, mahrûse gibi ve “Ma’muretü’l-azîz”, “ma’mûre-i Bursa” örneklerindeki gibi şehir 
anlamında da kullanılmıştır. Ancak burada isim görevindedir. Hâlbuki “belde-i ma’mûre” ifadesinde sıfat görevindedir ve 
beldeyi (Ankara’yı) nitelemek için kullanılmıştır.



410

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Şair, Ankara Valisi Sâlih Paşa’yı övdüğü kasidede de “mülk-i ma’mūriyye” ifadesini kullan-
mıştır:

Mülk-i ma’mūriyye içre ķalmadı gerd-i fütūr (Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 206)

Bayındır mülkte (Ankara’da) ümitsizlik, üzüntü ve gevşeklik tozu kalmadı. Başka bir Ankara Vali-
si Gâzî-zâde Muhammed Paşa’yı övdüğü kasidesinde ise şu ifadeyi kullanmaktadır:

Bahār-ı ćadli kıldı belde-i ma’mūre[y]i ābād
Ki zīrā oldı nev-rūza müŝādif feth-i düşmanı (Erdoğan ve Şahin, 2015, s. 209)

(Muhammed Paşa’nın) adaletinin baharı mamur beldeyi (daha da) bayındır kıldı, çünkü düşma-
nın açılması da nevruza rastladı. Yine Beypazarı’na bağlı bir köy olduğunu tahmin ettiğimiz 
Ulucak’ı överken de aynı tabiri kullanmaktadır (vr. 85b-86a).

Râzî’nin Ankara’yla ilgili şiirlerini genel olarak; Hacı Bayram-ı Velî, Hacı Bayram Dergâhı ve 
şeyhleri, bu çerçevede olanlar ve Ankara’yla ilgili diğer şiirleri olmak üzere iki grupta de-
ğerlendirmek mümkündür. Ancak zaman zaman bu iki farklı grubun iç içe geçtiği, mesela 
umumî olarak Ankara anlatılırken Hacı Bayram’dan bahsedildiği de görülmektedir. 

Bilindiği üzere Hacı Bayram-ı Velî, Ankara’nın en önemli sembol ismidir. Ankara denilince akla 
Hacı Bayram, Hacı Bayram denilince de Ankara gelir. Bu bakımdan Razi’nin şiirlerinde Hacı 
Bayram-ı Velî Hazretleri’nin çok önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda mesela eski Türk edebi-
yatında bilinen tek Hacı Bayram-ı Velî hilyesinin Râzî Divanı içinde bulunduğunu belirtmek 
yeterlidir sanırım. Râzî’nin Hacı Bayram’la ilgili başka manzumeleri de bulunmaktadır. 
Bunlardan birini hem konuya örnek olmak üzere hem de Hacı Bayram Hazretleri’nin 
ruhaniyetine hürmeten arz ediyoruz: 

Der-Vaŝf-ı Hazret-i Hācı Bayrām-ı Velī

Kaddesa’llāhu Bi-Sırrihi’l-A’lā

[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilün]

1 Rehberidür sālikānun Hācı Bayrām-ı Velī
 Mazharıdur çeşm ü cānuñ Hācı Bayrām-ı Velī

2 Enbiyā vü evliyānun rāhıdur gitdügi rāh
 Perveridür ins [ü] cānuñ Hācı Bayrām-ı Velī

3 Halka-i zikri olupdur hāne-i kalbe ziyā
 Enveridür kibriyānun Hācı Bayrām-ı Velī

4 Kisvesi tāc-ı sacādet gülleridür būy-ı Hak
 Mefharıdur asdıkānuñ Hācı Bayrām-ı Velī

5 Bācis-i vuslat-durur rāh-ı Hudā’da bī-gümān
 Kevseridür cāvidānun Hācı Bayrām-ı Velī

6 Kūy-ı yāre murġ-ı dil içün ġam açsa perr ü bāl
 Şeh-perīdür Rāzi cānun Hācı Bayrām-ı Velī (vr. 1a-1b)



411

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Râzî’nin Hacı Bayram ve Bayramîlik çerçevesi dışındaki Ankara’yla ilgili şiirlerinin başında, 
doğrudan Ankara övgüsünün yapıldığı muhammes gelmektedir. Zaten başlığında da “Sitâ-
yiş-i Ankara” ifadesi geçen bu şiir, metninden de anlaşıldığı üzere H. 1111, M. 1699/1700 yı-
lında yazılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet’ten önce Ankara hakkında böyle methiye 
niteliğinde bir şiir yazılmamış veya yazılmışsa bile yayınlanmamıştır. Bu yönüyle şiir, şimdilik 
Osmanlı devrinde yazılmış ilk ve tek Ankara methiyesi durumundadır9.

Râzî’nin bahsedilen ilginç şiiri, muhammes nazım şekliyle yazılmıştır ve toplam 5 bendden 
oluşmaktadır10. Şiirin muhtevâsında Râzî, Ankara’yı Osmanlı mülkü içinde bir şehbâza, yani 
bir cins iri ve beyaz doğana benzetmekte, Allah’ın Ankara’yı her yönüyle mümtaz eylediği-
ni, seçip yükselttiğini belirtmekte ve devlet yıldızı Ankara’ya sırdaş olsa buna şaşılmayaca-
ğını söylemektedir. Şiirde Râzî, Ankara’nın gül bahçelerinin cennet misâli olduğunu ifâde 
ederken, târihî Ankara Kalesi’nden de bahsetmektedir. Râzî’ye göre kale, her taşı cevher 
gibi süslü ve İskender Seddi gibi sağlam kurulmuştur. Ankara’nın güzellerini hûrî-sîretli, hûrî 
gibi temiz ahlaklı olarak vasıfl andıran şâir, bunların Hz. Yusuf gibi pâk-dâmen ya‘ni eteği 
temiz, namuslu olduklarını söyler. Ankara’nın her köşesinin âlim, ilim ve hakîkat mahzeni 
olduğunu ifade eden Râzî’ye göre şehrin içinde sayısız evliyâ bulunmaktadır. Bunların içinde 
Ankara’nın hattâ bütün Anadolu’nun mânevî mimarlarından Hacı Bayrâm-ı Velî’nin ayrı bir 
yeri vardır. Bu sebeplerden dolayı Ankara yükselse ve feleğin üstünde uçsa yeridir. Nihâyet 
Ankara’nın sırrına vâkıf olanlar buranın sırlar menbâı olduğu sözünde karar kılmışlardır. 5. 
bendde şiirin yazıldığı zamanı bize haber şâir, son olarak kendisi ve Ankara şehri için şöyle 
duâ etmektedir. “Ey Kerîm olan, ulu ve cömert olan Allah’ım, bu Râzî kulunun gönlünü hoş 
eyle, onu sevindir. Duâsını kabul et de Ankara benzerlerinden üstün olsun”.

Râzî, bize göre yüzyıllar öncesinden Ankara’nın başına devlet kuşu ve yıldızının konacağını, 
buranın her yönüyle seçilmiş ve üstün olacağını haber vermiş, bunun için duâ etmiştir. Hatta 
belki de bu şiirle bir kerâmet göstermiştir. Nitekim şiirin yazılışından 224 yıl sonra Râzî’nin 
duâsı kabul edilmiş ve kerâmeti zâhir olmuş, Cumhuriyet’in ilânıyla Ankara devlet merkezi 
yapılmış ve her yönüyle seçilip yükselmeye başlamıştır. Oldukça ilginç olan bu manzûmenin 
tam metnini burada da yazmakta fayda görüyoruz11.

Der-Ġazel-i Taĥmīs Der-Sitāyiş-i Anķara

[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilün]

I

1 Ey mülūk-i āl-i ‘Ośmān içre şeh-bāz Engüri
2 Eyledi Hak seni her vech ile mümtāz Engüri
3 Olsa tan mı necm-i devlet sana hem-rāz Engüri
4 Her seher gūyālarun eyler ser-āgāz Engüri
5 Gülşenün cennet misāli oldı dem-sāz Engüri

9 Belki Müştak Baba’nın bir şiirini de burada hatırlamak mümkündür. Kâdirî şeyhi ve şâir Bitlisli Müştak Baba (ö. 1759-
1832) bir şiirinde ebced hesabıyla ve remizlerle Ankara’nın 1923 yılında başkent olacağını haber vermektedir. Ancak bu 
şiirde de açıkça Ankara yahut eski söyleyişiyle Engüri ismi geçmemekte ve şehir konu edinilmemektedir. Bk. Mehmed 
Kemâl Gündoğdu, Müştak Baba, MEB Yayınları, İstanbul, 1997, s. 31-32.

10 Başlığında “Der-Gazel-i Tahmîs” ibâresi geçmekte ise de şiirde yalnız Râzî mahlasının geçmesi ayrıca konu bütünlüğünün 
ve baştan sona aynı üslûbun hâkim olması sebebiyle bu şiir bize göre bir “muhammes”tir.

11 Şiir daha önce Mustafa Erdoğan tarafından bir yazıyla tanıtılmış ve yayınlanmıştır: Bk. Türk Dili, S. 550 (Ekim-1997), s. 
356-359.
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II
1 Āferīn üstaduna her taşunı gevher gibi
2 Zeyn idüb kurmış binānı sedd-i İskender gibi
3 Dācimā bir āb-ı sāfī inleyüp ecder gibi 
4 Kalcanun dervāzesine yüz sürer kemter gibi
5 Hizmete bil bağlamışdur kış eger yaz Engüri

III
1 Hūri-sīretdür ser-ā-pā cümle mahbūbun senün
2 Pāk-dāmen olmada Yūsuf-ı sāni macdenün
3 Cālim ü cilm ü hakāyık gūşe gūşe mahzenün
4 Bā-husūsā Hācı Bayrām-ı Velī’dür medfenün
5 Var yüri evc-i felekde eyle pervāz Engüri

IV
1 Beldenün içinde vardur evliyālar bī-şumār
2 Taşrasında hem-çünān eyler kerāmet āşikār
3 Münkirünün sūretin tebdīl idüp Perverdigār
4 Sırruna vākıf olanlar kıldı bu sözde karār
5 Didiler hakkā ki sensin menbac-ı rāz Engüri

V
1 Devletünde casr-ı sultān Mustafā’dur hem-demün
2 Cādl ile ħükm ü ħükūmet oldı her dem mahremün
3 Bin yüz on birdedür īcād olması bu güftemün
4 Eyle dil-şād ey kerīmā Rāzi’yi kıl hurremün
5 Müstecāb it nutkını ola ser-efrāz Engüri

Râzî’nin Ankara’yla ilgili ilginç bir manzumesi de 1740 yılında Ankara’da yaşanan şiddetli bir 
kış anlatamıdır. Râzî bu manzumede, bir yandan usta bir hikâyeci gibi olayları anlatmakta, 
bazen de bir ressam edasıyla kelimeleriyle bu olayı resmetmektedir. Râzî’nin söylediğine 
göre; 1152 yılının bitiminde, bülbül vaktinde, Zilhicce ayının sonunda ve Muharrem ayına 
yakın bir zamanda (Şubat-Mart 1740) ta mihrican denilen mart ayının on altıncı gününden 
itibaren12 çok şiddetli bir kış başlamış ve tam altı ay hiç ara vermeden yağış olmuştur. Benze-
rini kimsenin görmediği bu olayda dağlar, ovalar hep kar ve buzla dolmuştur. Râzî ne kadar 
anlatsa da bu olayı tam nakledemeyeceğini söyler. Diğer şairler de bu durumu anlatmakta 
âciz kalmışlardır. Bu yağışlarla birçok ev, dükkân, bağ, bostan hep harap ve yerle bir olmuş-
tur. Nihayet bir gece gök gürlemiş, şimşek çakmış ve yağmurla beraber kuzey rüzgârları es-
miş ve bütün kar, buz eriyip her taraftan sular, seller akmıştır. Ankara’nın çevresinde sanki 
bir deniz oluşmuş ve bu sel çevrede köprü, dükkân ne varsa hepsini yıkmıştır. Bütün bu 
olaylara şahit olan Râzî de “Yürüdi ecder misāli dem çeküp āb-ı mehīb”, yani heybetli su tıpkı 
bir ejderha gibi nefes çekip yürüdü, diyerek bu olaya ebcet hesabıyla tarih düşürmüştür. 
Anlaşıldığı kadarıyla Ankara 1740 yılının baharında müthiş bir doğal afet yaşamış, aylarca 
süren çok şiddetli kar yağışı ve buzlanma, sonrasında da eriyen sularla birçok ev, dükkân, 

12 Mihrican (mihrcân) için bk. Hüseyin Remzî, Lügat-ı Remzî, İstanbul, 1305, C. 2, s. 774.
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köprü vs. yıkılmış yahut harabeye dönmüştür. Ankara tarihindeki nadir doğal âfetlerden biri 
olduğunu tahmin ettiğimiz ve ilk defa Râzî’nin şiiri sayesinde haberdar olduğumuz bu olayı 
anlatan manzûme şu şekildedir: 

Der-Tārīĥ-i Şitā

[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilün]

1 Bin yüz elli iki itmāmında vakt-i āndelīb
İntihā-[y]ı māh-ı Zi›l-hicce Muharrem’e karīb
 
2 Oldı bir müşted şitā tā mihrcāndan bed idüp
 Altı ay mikdārı yağdı arasın ketm itmeyüb

3 Berf ü yahdan kūh u sahrā toldı māl-ā-māl olup
 Görmedi mislin bunun kimse budur sırr-ı cacīb

4 Her ne denlü nakl idersem kılamam vaŝfın tamām
 Şācirān oldı bunun vaŝfında Rāzī muztarīb

5 Niçe hāne niçe dükkān niçe būstān bağ harāb
 Oldılar hāke berāber yüz harābe gösterüb

6 Bir şeb esdi raćd u berk ü bā-matar bād-ı şimāl
 Berf ü yah mahv oldı akdı her tarafdan māci tīb

7 Bu bilād-ı Ankara seddinde bir deryā olup
 Komadı bir köprü dükkān yıkdı ser-tā-ser gelüb

8 Bir düşer cālemde Rāzī böyle bir tārīh-i mā
 Yürüdi ecder misāli dem çeküp āb-ı mehīb (vr. 26b)

Der 1 Māh-ı Muħarrem Sene 1153 [29 Mart 1740] 

Râzî, yaşadığı mekânda meydana gelmiş önemli olayları mısralarla tespit etmeyi, bu olaylara 
tarih düşürmeyi ihmal etmemiştir. Bunlardan biri de Koyunpazarı yangınıdır. Eskiden “Ba-
zar-ı Ganem” diye de anılan bu çarşı, bugünkü Samanpazarı’nı Atpazarı’na bağlayan yokuşta 
bulunmaktaydı. Burada 1715 yılında büyük bir yangın çıkmış ve çarşı tamamen yanmıştır. 
Biz bu yangından ancak Râzî’nin mısraları sayesinde haberdar olabiliyoruz. 3 beyitlik gazel-i 
nâkıs biçimindeki manzumede şair, Hak’tan gelen bir kaza eseri olarak ateşin uyandığını, 
bunun ateşinden göklerin dumana boyandığını, bu ateşin ejderha gibi nefes alıp her tarafa 
yayılarak ta attar dükkânına dayandığını ve sonuçta Koyunpazarı’nın baştan başa yandığını 
söylemektedir. Râzî üstelik bu felaketin tam tarihini de bize vermektedir: 14 Ramazan 1127 
(cuma) gecesi, yani 13 Eylül 1715. Ankara tarihi açısından oldukça ilginç olan bu olayı orijinal 
ve tek kaynağından okuyalım:
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[mefā’īlün/mefā’īlün/fe’ūlün]

1 Kazā-i Hak bir āteş kim uyandı
 Şerārından felek dūdeş boyandı

2 Çeküp dem ejder-āsā sū-be-sū tā
 Gelüben sūk-ı cattāra dayandı

3 Sıyām-ı meh şeb-i deh-çarda tārīh
 Koyunbazarı başdan başa yandı

Sene 1127 [M. 1715]

Râzî’nin hakkında şiir yazdığı, gerçekleşmesine tarih düşürdüğü önemli bir âfet de İplikçiler 
Çarşısı yangınıdır. Ankara’nın sosyal tarihi açısından bu önemli olay 1151 [M. 1738/1739] 
yılında yaşanmıştır13. “Tārīh Der-Sūk-ı İplikçiyān” başlıklı bu manzûme (Divan-ı Râzî, vr. 25b), 
7 beyitten meydana gelmiştir. Gazel kafiye yapısına ve aruzun fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/
fā’ilün kalıbına uymaktadır. Son beyitte şairin mahlası bulunmaktadır.

Ankara tarihinde zaman zaman adı geçmekle birlikte, hakkında fazla bir malumatın bulun-
madığı önemli bir yapı da Mevlevîhâne’dir. Son yıllarda özellikle Dr. Nazif Öztürk’ün çalış-
masıyla konu bir parça aydınlansa da Ankara Mevlevîhânesi ile ilgili eldeki bilgiler oldukça 
sınırlıdır. 13 Nisan 1630’da, Yeniçeri Mahmud Başe tarafından Cenâbî Ahmed Paşa Vakfı’n-
dan cami avlusunun kuzeyindeki boş alanın kiralanması usulüyle kurulan Mevlevîhâne’nin14 
şeyhleri kimlerdir, ne gibi faaliyetleri olmuştur, bunlar çok fazla bilinmemektedir. Şair Râzî, 
Ankara tarihi ve kültürü açısından oldukça önemli olan bu yapıya, daha doğrusu o dönem-
deki Mevlevîhâne’ye ve şeyhlerine tabiî ki yabancı kalmamış, konuyla ilgili üç manzume söy-
lemiş ve tarih düşürmüştür. Bu anlamda en erken tarihli manzûme, Üryanî Ahmed Dede’nin 
Ankara Mevlevîhânesi’ne şeyh olmasına yazılan tarih kasidesidir (vr. 66a-67a). Manzûme, 
“Bu Kaŝīdemüz Dahı Cüryānī Ahmed Dede’nün Engüri Mevlevī Tekyesi’ne Şeyh Olduġı Tārīh-
dür” başlığını taşımaktadır. Toplam 26 beyitten oluşan bu kasidenin (vr. 66a-67a) sonundaki 
tarih dizesi 1118 [M. 1706-1707] senesini göstermektedir. Bu tarihte Ankara Mevlevîhâne-
si’ne şeyh olduğu anlaşılan Üryânî Ahmed Dede’yle ilgili kaynaklarda hiçbir bilgi bulunma-
maktadır. İlgili manzumenin 9-14. beyitleri arasında Üryanî Ahmed Dede övülmektedir. Râzî; 
Ahmed Dede’nin tasavvuf konusunda çok bilgili, Mesnevîhân, hadis âlimi ve şair biri oldu-
ğunu nakletmekte ve manzumenin devamında da ona dua etmektedir. Kasidede 17, 19 ve 
24. beyitlerde toplam üç defa Râzî mahlası geçmektedir. Râzî bu kasidede, Ahmed Dede’nin 
şeyh olmasına 24 ve 26. beyitlerde olmak üzere iki defa tarih düşürmüştür. 26. beyit 1118’i 
göstermektedir. 24. beyitten 1119 çıkıyorsa da bir önceki mısrada bu rakamdan bir çıka-
rılması gerektiğine işaret edilmiştir. Bu manzume Ankara Mevlevîhânesi’yle ilgili tarihi bir 
belge niteliği de taşımaktadır. 

13 Râzî Divanı’nda geçen 1715’teki Koyunpazarı yangını, 1738/39’daki İplikçiler Çarşısı yangını, 1740 yılındaki çok aşırı şid-
detli kış ve sonrasındaki su baskınları gibi âfetler göz önüne alınırsa, Ankara’nın tarihinde de tabii âfetlerin çok önemli 
bir tuttuğu anlaşılacaktır. Hâlbuki bunlar kaynaklarda geçmemektedir. Örneğin Abdülkerim Erdoğan tarafından yazılan 
Osmanlı’da Ankara isimli çalışmanın “Osmanlı Döneminde Ankara’da Yaşanan Felaketler, Yangınlar” bölümünde yukarı-
da bahsedilen felaketlerin hiçbirisi geçmemekte, sadece Ankara’da 1917 yılında yaşanan yangın üzerinde durulmakta-
dır. Bk. Age, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2007, s. 279-286.

14 Nazif Öztürk, “Hatt-ı Hümayun ve Vakfiye Hükümlerine Göre Ankara Mevlevîhânesi”, Mevlânâ Araştırmaları 5, Editör: 
Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2014, s. 31-81.
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Râzî Divanı’ndaki Ankara Mevlevîhânesi’yle ilgili ikinci manzûmede, Üryani Ahmed Dede’nin 
şeyhliği zamanında Ankara Mevlevihanesi’nin geçirdiği tamirden bahsedilmekte ve bu ola-
yın tarihi verilmektedir. Manzume (vr. 62b), “Der-Tārīh-i Rāzī Tecdīd-i Tekye-i Meydān-ı Fu-
karā-yı Mevlevī Be-Ankara” başlığını taşımaktadır ve 13 beyitten oluşmaktadır. Bu manzûme 
sayesinde Ankara’nın önemli tarihî mekânlarından biri olan Mevlevîhâne’nin 1711/1712’de 
tamamlanan bir tamir geçirdiği ortaya çıkmaktadır.

Divandaki Ankara Mevlevîhânesi’yle ilgili üçüncü manzume ise (vr. 23b), “Tārīh Der-Sitāyiş-i 
Şeyh Mehemmedü’l-Mevlevī Be-Anķara” başlığını taşımaktadır. Manzumenin sonundaki 
dizede geçen 1147 (M. 1734/1735) tarihinde Şeyh Muhammed Efendi hem Ankara Mev-
levîhânesi’ne postnişin olmuş hem de aynı yıl evlenmiştir. Manzûmede bir taraftan bu hu-
suslar belirtilip Şeyh Muhammed Efendi tebrik edilirken, bir taraftan da şeyh övülmektedir. 
Bu manzûme sayesinde Ankara Mevlevîhânesi şeyhlerinden birinin daha adını ve şeyhlik 
tarihini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Râzî’nin şiirleri arasında Ankara’nın tarihî eserlerinden Hoca İbadullah Camii’nin 1144 (M. 
1731/1732)’te yenilenmesi, Ahî Yakup Mescidi’nin 1148 (M. 1735/1736) yılında tamir ettiril-
mesi de yer almaktadır.

Râzî’nin Ankara’yla ilgili şiirlerinin bir kısmı da Hacı Muhammed/Mehmed Emin Efendi etra-
fında toplanmaktadır. O dönemde Ankara’nın önde gelen ve zengin şahıslarından biri oldu-
ğu anlaşılan Hacı Emin Efendi hakkında Râzî’nin şiirlerinden hareketle bazı bilgiler edinmek-
teyiz. Bu bağlamda Hacı Muhammed Emin Efendi’nin A’yân Reisi olduğu, Ankara’daki Yeni 
Han’ı yaptırdığı ve yine Ankara’daki İplikçiyan Camii’ni 1152 (miladî 1739/1740) yılında tamir 
ettirdiği Râzî’nin şiirlerinden anlaşılmaktadır. Râzî’nin şiirleri arasında Emin Efendi’nin adı ilk 
önce yaptırdığı ev dolayısıyla geçmektedir.

Râzî Divanı’nda geçen bir başka camii tamiri de Haseki Camii ile ilgilidir. XVI. asırda Haseki 
Hurrem Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış, Posta Caddesi’nde, Sebze Hali yanında 
olan bu cami, 1927 yılındaki Tahtakale yangınında tamamen yanmıştır15. Şiirde Hacı Ertidi 
isimli şahsın bu camiyi 1118 (miladi 1706/1707)’de malıyla ve bedeniyle çalışarak tamir et-
tirdiği söylenmektedir. Bu manzumeyle Ankara’nın günümüzde adı unutulmuş, varlığından 
hiçbir iz kalmamış bir tarihi eserinin macerasına ve geçirdiği yangın sonrasındaki tamirata 
ilişkin önemli bilgiler ortaya çıkmaktadır. Üzerinde durulan Haseki Camii tamiriyle ilgili man-
zumenin metni şu şekildedir:

15 Abdülkerim Erdoğan, age, s. 182.
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Bu Kaŝīde Daĥı Engüri’de Haŝeki Cāmi’ini Ba’de’l-İhrāķ Hācī Ertidi Binā
İtdügi Tārīĥdür16

[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilün]

1    Ey dilā bildün ki makŝad dü-cihāndan nūr-ı zāt
       Cazm-i cānān it ŝabā-veş çünki dünyā bī-śebāt

2    Tā-be-key acmāl-i dünyā tā-be-key tūl-i emel
       Tā-be-key çār-ı canāsır tā-be-key bu şeş cihāt

3    Merd isen bezl eyle gel rāh-ı Hudā’da varunı
       Nitekim Hak buyurupdur enfikū min-tayyibāt17

4    Böyle diyüp Hācı Ertidi bu gūne fikr ile
       Virdi kendüye tesellī buluban gamdan necāt

5    Var mı āyā bana bir ĥayr ola zuhr-ı āhiret
       Zīra kim saldı beni gird-āba bahr-ı seyyicāt

6    Dād-ı Hak’dur kim irişdi Haseki Cāmisi’ne
       Bulmış iken Zü’l-celāl’ün āteşi içre memāt

7    Ŝanma kim bu cāmićün ihrākın ey gafil tehī
       Biz siyeh-rūya Hudā gösterdi bu yüzden sıfāt

8    Kıl nazar cibretle müstağfir olup bed hālüne
       Akıl-isen kim bu cāmic oldı feth-i müşkilāt

9    Ola yā Rab rūz-ı mahşer Hācı Ertidi kulun
       Sāye-i tahte’l-livā hurrem bi-hakk-ı mürselāt

10  Eyledi māl u bedenle kasd anun tacmīrine
       Hak kabūl idüp müyesser kıla huld-i caliyāt

11  Hamdüli’llāh oldı itmāmı müyesser bī-riyā
       Kıluban evkāt-ı hams[i] mücminīn ü mücmināt

12  Eyleyüp Rāzī tefeccül muŝhaf-ı Hak’dan ana
       Oldı bu tārīh edā ve’l-bākıyātu’ŝ-ŝālihāt

Sene 1118 [M. 1706/1707]

Râzî’nin şiirleri arasında Ankara valilerine hitaben yazılmış olanları da vardır. Bu manzumeler 
iki vali etrafında toplanmaktadır. Bunlar Salih Paşa ve Muhammed/Mehmed Paşa’dır. Her iki 
vali için de ikişer manzume söylenmiştir. Bu manzumelerden ilki “Ķaŝīde Der-Sitāyiş-i Ŝāliħ 

16 Vr. 65b-66a. Şiirin yazmasında başlıkta “CāmiĆini” yerine “CāmiĆinüñ” bulunmaktadır.

17 “…iyilerden Allah yolunda harcayın…” Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/267.
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Pāşā Vāliyy-i Anķara” başlıklıdır. Kasidede genel olarak Ankara valisi Salih Paşa övülmektedir. 
Râzî’nin Salih Paşa için söylediği ikinci manzûme ise murabba şeklindedir. Şiirde bahardan 
bahisle söz girilmekte ve yine Salih Paşa övülmektedir. Bu iki manzumeden hareketle; 18. 
asrın ilk yarısında Ankara’da görev yapan Osmanlı valilerinden birinin Salih Paşa olduğu an-
laşılmaktadır. Ayrıca yine şiirlerden hareketle onun söz erbabını koruyup kolladığı, devrinde 
adaletli bir yönetim kurduğu, Ankara’yı güzelleştirdiği de anlaşılmaktadır. 

Râzî’nin şiir sunduğu bir başka Ankara valisi de Şeh Gâzî-zâde Muhammed/Mehmed Pa-
şa’dır. Salih Paşa gibi bu Muhammed Paşa hakkında da elimizde bilgi bulunmamaktadır. 
Yalnız 1700’lü yıllarda Ankara’da valilik yaptıkları anlaşılmaktadır. Muhammed Paşa’ya sunu-
lan ilk manzûme 53 beyitlik bir kasidedir. “Ķaŝīde-i Bahār-Nāme Der-Ħaķķ-ı Şeh Ġāzī-Źāde 
Meħemmed Pāşā Vāliyy-i Anķara” başlığını taşımaktadır. Başlıktan da anlaşıldığı üzere ba-
hariyye türündedir. Ankara valisi Muhammed Paşa’ya hitaben söylenmiş ikinci manzûme 
gazel şeklinde ve ıydiyye türündedir. Genel olarak bayram, bayramın gelişiyle toplumda ve 
insanda meydana gelen değişiklikler dile getirilmekte ve aralarda Muhammed Paşa övül-
mektedir. 

Râzî Divanı’nda bulunan Ankara’yla ilgili son manzûme Ulucak övgüsüdür. Bu 6 beyitlik ga-
zelde; gönül ehli insanların toplandığı, safa mahalli, altı üstü güzel bir yer olması yönüyle 
Ulucak övülmektedir. Manzûmenin 4. beytinde Ulucak, belde-i mamura (Ankara’ya) nazar-
gâh (bakış yeri) olalı pekçok velîye mekân olmuştur, diye methedilmektedir. Bu ifadeden, Ulu-
cak’ın Ankara’ya yakın bir yer olduğu sonucu çıkarılabilir18. 

Sonuç

Divanların öncelikle birer edebî eser olmakla birlikte, aynı zamanda yazıldıkları devrin arka 
planını bize yansıtan, sosyolojik, psikolojik veriler sunan, kültürel ve sosyal tarihin vazgeçil-
mez kaynakları olduğu şüphesizdir. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz Râzî Divanı da XVIII. 
asır Ankara’sıyla ilgili çok önemli malzemeler içermektedir. Divan’da Ankara’yla ilgili 42 man-
zûme bulunmaktadır. Bunların çoğu Ankara’da o devirde yaşanan önemli olaylara ilişkin dü-
şürülmüş tarihlerdir. Daha evvel hiçbir kaynakta yer almayan bu bilgilerin Ankara şehir ve 
kültür tarihi açısından çok önemli oldukları muhakkaktır.

Bildiğiniz üzere hayat; her an bir tecelli ve devr-i daimden ibarettir. Her doğan ölür, her yeni 
eskir. Râzî’nin şiirlerinde de genel olarak bunların yansımaları vardır. Neredeyse 18. asrın ilk 
yarısında Ankara’daki hayatı Râzî’nin şiirlerinden takip etmek mümkündür. Bir taraftan Hacı 
Bayram-ı Velî Camii’ndeki, Dergahı’ndaki faaliyetler, tadilatlar, tamiratlar; bir taraftan Ankara 
Mevlevihanesi’ndeki tamiratlar, faaliyetler... Bir taraftan Ankara’daki çeşitli camilerin, han-
ların, çeşmelerin yapılışı, yenilenişi… Bir taraftan da yangınlar, seller, felaketler. Bir yandan 
Ankara’ya yeni gelen görevliler, müftüler, valiler, tekkelerde görevli şeyhler; bir yandan da 
Ankara eşrafının sürgün edilmesi, Ankara için önemli şahsiyetlerin dar-ı bekaya gidişleri. Bir 
taraftan evlilikler, bir taraftan ölümler. Bir yandan yeni binaların inşası, bir yandan da bazı 
binaların yok olması. Ankara’nın baharları, kışları, bayramları... Bütün bunları Râzî’nin Anka-
ra’yla ilgili şiirlerinde bulmak mümkündür. Onun şiirlerinde cami, dergâh, han, çeşme, pazar, 

18 Türkiye’de farklı yerlerde Ulucak ismi kullanılmakla birlikte, Osmanlı devrinde Ankara Beypazarı›na bağlı eski adı Ulucak 
Fevkani ve Ulucak Tahtani olan iki köy bulunmaktadır. Cumhuriyet devrinde daha sonradan bunların adları Yukarıulucak 
ve Aşağıulucak olmuştur. Şiirde bahsedilen Ulucak’ın bunlardan birisi olması muhtemeldir. Son Teşkîlât-ı Mülkiyyede Köy-
lemizin Adları, Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekâleti Nüfus Müdiriyyet-i Umûmiyyesi Neşriyatından Aded 3, Hilâl Matba-
ası, İstanbul, 1928, s. 149. Ayrıca Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî Camii’ne yakın Ulucak Sokağı bulunmaktadır.
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havuz, ev gibi mimari unsurlar önemli bir yer tutmakla birlikte, insan unsuru hep merkezde 
durur. Bütün bu mimari yapılar insan içindir, insanla anlamını bulur, şeref kazanır.

Eserindeki ipuçları dışında hayatı hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Mevlevî şairi Râzî, öm-
rünü geçirdiği ve “belde-i mamure” dediği Ankara’yı ve Ankara’yla ilgili çeşitli yapıları, olay-
ları mısra mısra, ince ince anlatmıştır. Benzeri metinler ortaya çıktıkça Ankara’nın özellikle 
Türk-İslam kültür tarihindeki yerinin daha iyi anlaşılacağını umuyoruz.
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Ahmet Dursun Natıki Divanı’nda 
Erzurum Teması

Abdulkadir Erkal
Yrd. Doç. Dr. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

İderse hüsn-i lutfundan bugün ihsân ider ol zât
Ki Erzurûmun durâğında benüm nazlı yârüm var

(G 19/4)

Giriş

Asıl adı Ahmed Dursun olan Nâtıkî, Ardahan’ın Dedegül köyünde H.1199-M.1785 yılında 
doğmuştur. Babasının adı İshak bin Halil’dir. On beş yaşına kadar köyünde okumuş, sonra 
Kars’ta tahsiline devam edip Kars müftüsü Hacı Süleyman Efendi’den icazet almıştır. 1817 
yılında 33 yaşında iken Erzurum’a gelen Nâtıkî, burada Lala Paşa Camiinde vaaz etmeye 
başlamış ve Karslı Vaiz Dursun Efendi diye tanınmıştır. Abdulmecid’e sunduğu iki eserinden 
dolayı kendisine maaş bağlanmış ve Erzurum’a müftü tayin olunmuştur. On bir sene müftü-
lük yaptıktan sonra 1857’de azledilmiştir. Azlinden sonra ölümüne kadar hayatını seyahatle 
geçiren Natıkî, tekrar Erzurum’a dönmüş ve 1863 tarihinde de vefat etmiştir. Erzurum’da Kar-
skapı mezarlığında medfundur.

Natıkî’nin ölümünden sonra yapılan mezar taşını Ruslar son istilada götürmüştür. Hatta 
halkın naklettiğine bakılırsa taşlar götürülürken Koca Müftü’nün kavuğu çok büyük oldu-
ğundan kırılmış ve parçalanmıştır.1 Ahmed Dursun Nâtıkî, Divan Edebiyatının unutulmuş 
şairlerinden biridir. O, şairliğinin yanında ilmi yönü ile de dikkat çekmiştir. Medrese eğiti-
mi gören şair, daha beş yaşında iken Kur’an’ı hatm etmiş, Kars ve Erzurum medreselerinde 
de ders görmüş ve icazetler almıştır. Mantık alanında kendini yetiştiren Nâtıkî, bu alanda 
önemli eserleri Türkçe’ye çevirmiş ve birçoğunu da şerh etmiştir. Bu şerhleri yıllarca Erzurum 
medreselerinde okutulmuştur. 

Nâtıkî’nin elimizde bulunan divanı 1857 yılında tertip edilip Sultan Abdulmecid’e sunulmuş-
tur. Yaptığımız uzun araştırmalar sonucu bir nüshasını tespit ettiğimiz divan, İstanbul Üni-
versitesi Kütüphanesi’nde 1225 numarada kayıtlıdır. Divanda 1 dibâce, 1 manzum hasbihal, 
16 kaside, 68 tarih, 112 gazel, 2 manzum mektup, 1 münacaat, 1 tahmis, 2 muhammes, bazı-
ları tarihli 68 rubai, bazıları tarihli 69 müfred, 6 muamma ve sonunda Nâtıkî’nin hal terceme-
si vardır. Eserde nazım şekli tasnifine gidilmemiş, alfabetik olarak karışık verilmiştir. Sadece 
rubai ve müfredler divanın sonunda yer almıştır.2

1 Z. Fahri Fındıkoğlu, Erzurum Şairleri, İstanbul 1927, s.59.

2 Abdulkadir Erkal, “Ahmed Dursun Natıki ve Divanı Üzerine”, Atatürk Üni., Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.20, 
Erzurum 2002, s.130.
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Natıki Divanında Erzurum Teması

Klasik Türk Şiiri, bir şehir şiiridir. Mekânlar nicel olarak büyük ölçüde şehir ile bağlantılıyken, 
nitel olarak da, olumlu/ülkü değerler, şehre ait görünmektedir. Bu bağlamda Divan şairi şeh-
rin şairidir. Bütün kültürel birikimi, sosyal davranışı şehrin içinde biçimlenir. Osmanlı impara-
torluğu sınırları içinde eğitim görmüş sanat ve bilim alanlarında yetenekleri olan herkes gibi 
de şairler de imparatorluğun merkezine doğru akar. Özellikle tasavvufl a beslenmiş İslam 
sanatlarının en önemli estetik özelliklerinden olan çevre merkez ilişkisi, mekân açısından da 
önemlidir.3 Divan şairleri günümüz modern şairleri gibi şehirle mücadele eden ya da uğra-
şan biri değildir. Günümüz şairleri şehirden kaçışı, nefret ediş, şehirde boğulma, daha sakin 
ve huzur verici yerler ve yalnızlığın özlemi vs gibi duygular beslemesine karşın divan şairi 
hep şehirle iç içe ve şehre âşık insan profilini sergilemektedir. Şüphesiz ki günümüz şairle-
rinin şehirden nefret etme ve kaçışı modernizmin getirdiği sonuçlarla da alakalı olduğunu 
burada belirtmek gerekir.

Şehir, eğitimin, imkânların, refahın ve talihin mekânı olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte, 
yaban, üzüntü, sıkıntı ile dolu, uzaklaşmanın ve sürgünün konumlandığı yerdir. Osmanlı 
entelektüeli, yabanı ehlileştirmek, yeniden düzenleyerek kovulduğu cenneti yeniden 
kurmak ister. Bununla birlikte Osmanlı şehri, günümüz modern beton bloklarının aksine 
doğaya yabancılaşmamış bir şehirdir ve modern hırsları yansıtmaz. Doğa şehrin dışında 
kalmaz, bahçeler ve bağlar ile ehlileştirilmiş bir şekilde de olsa şehrin merkezin oluşturur. 
Şehir aynı zamanda, şenlikleri, hastaneleri, meydanları, pazarları, mahalleleri ve hatta 
istilaları, yağmaları ile şiirin ana dinamiklerini oluşturur. Bu şehir-yaban karşıtlığı ormanlar, 
dağlar, mağaralar gibi Türk ve İslam kültüründe sembolik önem taşıyan birçok mekânında 
ihmaline sebep olur4. 

Klasik Türk Şiirindeki en büyük değer yakınlıktır. Yakınlık ise şehre bağlı bir mekândır. Sevgi-
li, mahallelisi, sokak köpekleri, dilencileri, pazarı ile şehirde ikamet etmektedir. Sevgili terk 
edilmek istenirse, şehri terk etmek yeterlidir. Şehir, kültürü, refahı, düzeni ve bayındırlığı 
temsil etmektedir.

Ahmet Dursun Nâtıki, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Erzurum’u yukarıda bahsini 
etiğimiz yakınlık bağlamında çeşitli yönleriyle şiirlerinde dile getirmiştir. Şehir her şeyden 
önce insanlara yaşama fırsatı veren, kısmet ve nasibini veren mekanlardır. Bu nedenle dili-
mizde de olan “asıl memleket doğduğun yer değil doyduğun yerdir” sözü bu düşünceyi dile 
getirmektedir. Bu durumu Nâtıki de şiirlerinde sık sık vurgulamıştır:

Dedegüldür vatanum maskat-ı re’s ammâ
Ayn-ı kül oldı ulûm içre bu rûhum rûhum
Sebeb-i hâsılımuz şehr-i culûmda Karsdur
Sebeb-i rifcatimüz rütbe ile Erzenü’r-rûm (Rub 57)
......
Belde-i Erzurûmdur hâlâ bizüm kısmet yeri
Sûy-ı cânumdur azîzüm râhat ol gâyet yeri (Müf 2)

3 Mehmet Narlı, Şiir ve Mekân, Akçağ Yay., Ankara 2014, s.46.

4 Bünyamin Tetik, 15. Yüzyıl Divanlarında Mekân Algısı, Avni, Cem Sultan, Ahmet Paşa, Necâti ve Rûmi Örneğinde, Arda-
han Üni., Yüksek Lisans Tezi, Ardahan 2015, s.10.
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Nâtıki Divanı’nda Erzurum kelimesi; Erzen-i rum şeklinde 29, Erzurum şeklinde 37 ve Arz-ı 
rum şeklinde de 7 olmak üzere toplamda 73 kez geçmektedir. Bu rakam da şairin şehirle 
ne kadar iç içe ve yakın bir ilişki kurduğunu göstermektedir. Şair Erzurum’un siyasi, sosyal 
olayları yanında bulunmuş olduğu coğrafi konumundan ortaya çıkan özellikleri de şiirine 
yer yer konu etmiştir.

Erzurum denince insanın aklına ilk gelen şey kıştır. Türkiye’nin çatısı olarak anılan Erzurum, 
geçirdiği ağır kış şartları nedeniyle zihinlerde hep soğuk memleket olarak yer almıştır. Evliya 
Çelebi bile Seyahatname’sinde Erzurum’dan bahsederken kış mevsimine ayrı bir vurgu yap-
mıştır. Erzurum’a Ekim-Kasım aylarında düşmeye başlayan kar Mayıs ayına kadar kalkmaz. 
Yollarda ve kaldırımlarda yürümek ayrı bir zorluktur. Sarkıtların oluşturduğu tehlike de ca-
basıdır. Gece eksi 35, 40 dereceye varan soğuk ve ayaz Erzurum’un neden bir kış memleketi 
olarak anıldığını daha iyi ortaya koymaktadır. Ama şu da var ki Erzurum bu yönleriyle anıl-
maktan gayet memnundur. Bu Kış memleketine yaraşacak bir Palandöken dağının varlığı 
bu memnuniyeti kat be kat artırmaktadır. Palandöken’in bütün heybetiyle Erzurum’u sarıp 
sarmalaması Erzurum’a ve Erzurumluya bir güven sağlamaktadır. Dağların yerleşim yerleri 
için önemi çok büyüktür. Bir dağın büyüklüğü ve yüceliği bulunduğu yerleşim bölgesi için 
bir emniyet ve güven kaynağıdır. Bir dağın yüce ve yüksek olması büyüklük ve heybet ba-
kımından insan için ulaşılması en güç istek ve duyguların aşılmasında bir güven duygusu 
aşılamaktadır. Âşık Sümmanî’nin de dediği gibi:

Bir dağ ben yüceyim dese ne fayda
Ağustos ayında kar olmayınca

Bir dağın Ağustos ayında bile zirvesinde kar bulundurması en olunmazın, en imkânsızın ol-
masını sağlamasıdır. Bu da insana varmak istediği hedefe giderken önüne çıkan aşılması 
imkânsız güç ve engellerin nasıl aşılabileceğini göstermesi bakımından önem arz etmek-
tedir. Natıkî, bu gazelinde hiç alışık olmadığı bir tabiat olayını büyük bir şaşkınlıkla ifade et-
mektedir. Natıkî’nin hayret ettiği bu olay Erzurum’da geçen hafif kış mevsimidir. Mart ayında 
her tarafın karla kaplı olması gerekirken, etraf yeşillenmiş, hayvanlar da otlamaya çıkmıştır. 
Natıkî’nin gözünde bu normal karşılanacak bir olay değildir. Şair bu durumu büyük bir mut-
luluk ve uğur olarak görmektedir. Ahmed Dursun Nâtıkî’nin gazeli şöyledir:

Çünki oldı sâl-ı mart penç ceyl-i itmâm ile
Zemherîri oldı ol dem güz gibi inâm ile

Çünki teşbî eyledün ol demde hüccâc hemân
San bahâr olmuş efendüm berf yok eyyâm ile

İki gün sahrâda gitdük berf yok bârân yok
Otluyor hayvân-ı agnâm hem dahi incâm ile

Erzenü’r-rûm içre böyle olmadı tahfîf-i kış
Sanki escad sacd idüb devrinde ol bayrâm ile

Nâtıkâ otlar müşâbih kâkül-i mahbûba kim
cÂşıkân ol demde oldı dil-perişân şâm ile

Gazelin günümüz Türkçesine aktarılışı şöyledir:

“Mart ayının beşinde yengeç burcunun bitmesiyle kış mevsimi büyük bir nimetle güz gibi oldu. 
Hacılar bu zamanda hemen karnını doyurdun. Efendim bu günlerde etrafta hiç kar yoktur, sanki 
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bahar olmuş. İki gün ovalarda dolaştık ne kar var ne de yağmur. Hayvanlar ve koyunlar büyük 
bir nimetle otlamaktalar. Erzurum içinde hiç böyle hafif bir kış olmadı. Sanki uğur, mutluluk bir 
uğur, mutluluk bahşetti, bayram oldu. Ey Natık, otlar sevgilinin kâkülüne benzemektedir. Âşıkla-
rın gönlü akşamla parçalandı.”

…

Ahmed Dursun Natıkî, döneminin siyasî olaylarını da şiirlerinde yansıtmıştır. Erzurum mer-
kezli olaylardan en dikkat çekeni tarihe ‘Müftü Salih Vakası’ olarak geçen olayı anlattığı ka-
sidesidir. Sarrafzâde Salih Efendi, Erzurum’un ileri gelen din adamlarından biridir. Halk ara-
sında Sarrafzâde demekle meşhur olmuştur. Yirmi yıl kadar Abdurrahman Paşa’ya yazıcılık 
yapmış, daha sonra Erzurum müftüsü olmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiştir. Sefinetü’l-Feta-
va isminde bir de eseri bulunmaktadır.

Halk arasında hain iftiraları atılarak Sarrafzâde Salih Efendi’yi şehadet makamına ulaştıran 
Müftü Salih Vakası şöyle vuku bulmuştur: İran şehzadesi Abbas Mirza, askeri yönden zayıf 
bulduğu Erzurum üzerine yürümek isteyip de başarılı olamadığı bir yılda Erzurum eşrafına 
gönderdiği bir mektupla, şehirde dükkânların kapatılıp halkın isyanına neden olmuştur. 
(İlgililer için bk.: Osmanlı Arşivi Fon Kodu: HAT, Dosya No: 798, 816, 819; Gömlek No: 37000, 
37298/E, 37340; Tarih 1236) İranlıların Erzurum’a yapacağı saldırıyı önceden haber alan 
Salih Efendi ve Kazzazade Abdulkerim Bey, halkı uyarmaya çalışmışlar, kargaşanın önünü 
alamadıkları gibi; ‘para karşılığında şehri teslim edecekler’ diye iftiraya uğramışlardır. Abbas 
Mirza’nın Erzurum’a gönderdiği Farsça mektup Murat Paşa Camii meydanında toplanan 
halka okunması sağlanmış ve bunu duyan halk Salih Efendi aleyhine tezahüratlarda 
bulunmuşlardır. Bu sırada caminin minaresinden melun Kör Ali tarafından atılan bir kundakla 
Müftü Salih Efendi orada şehit olmuştur. Müftü Salih Efendi’ye atılan bu çirkin iftira ise uzun 
yıllar etkisini sürdürmüştür.

Bu olaya yakından tanıklık eden Ahmed Dursun Natıkî, olayın bir provokasyon olduğunu 
anlamış ve bunun üzerine bu vahim hadise üzerine bir tarih düşmüştür. Natıkî’nin şiiri şöy-
ledir:

Der-Târîh Vefât-ı Sâlih Efendi Sarrâfzâde Eş-şehdü’l-Sâlihü’l-Müfti bâ-Arz-ı rûm
Kemâl-i marifet kesb eylemiş Sâlih merâm üzre
Murâd itse nikâb örtmez vücûh-ı semt-i kırâna

Felek devrinde bir fülk eyledi tertîb-i telîf ol
Sefîne bahre irse dolaşur deryâ-yı ummâna

Muhit-i kenz-i ahfâdur dilîr-i hilm ü vefâdur
Dinildi dâimâ üstâd-ı külldür küll-i burhâna

Ne bilsin cevherün kadrün bu nâdânân-ı gâfiller
Kararlar koparurlar bakmadılar hükm-i fermâna

Gerek aclâ gerek ednâ bilürlerdi bunuñ halün
Rahîmü’l-kalb idi dâcim ider şefkat zaîfâne

Bu bir ibret-nümâdur kim bu bir hikmet-fezâdur kim
Töküldi bî-sebeb kanlar bakılmaz emr-i subhâna

Ahâli Erzenü’r-rûmuñ çerâğı söndi ey âdem
O dem kim Sâlih Sarrâf-zâde vardı yezdâna
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O fâsıklar mukâtiller o mansûra iden kanlar
Töküp de gitdiler anlar bilür Allah hekîmâna

Ricâmuz budur Allahdan cazîz zû-intikâm oldur
Hususi birle it icrâ ferah vir ehl-i imâna

Bu bir müftî-i câlem kim ki sini yetmiş seksân
Ez-ezel destine girdikde yakdı sû-i ğufrâna
Bu Nâtık bir nidâ kıldı didi üstâdına târîh
Şehîd oldı diyem Sâlih efendi irdi rahmâna (1237)

Natıkî, burada Salih Efendi’nin ilmi ve şahsi yönünü övdükten sonra, o melun olayı anlatarak 
fasıkların attıkları iftirayı ve Salih Efendinin katillerini Allah’a havale etmiştir. Nâtıki, başka bir 
şiirinde ise bu olayla beraber Erzurum’un uzun yıllar fetret dönemi geçirdiğini dile getirmiş-
tir (Tarih 46. Manzume).

Nâtıki’nin dikkat çektiği diğer bir vahim olay ise H.1245 yılında Rusların Erzurum istilası ola-
yıdır. Erzurum’u İslam’ın sınır şehri olarak tarif eden şair bu istilayı tüm ayrıntıları ile anlatarak 
tarihi bir belge niteliğinde şahit olduğu olayları ve gözlemlerini anlatmıştır. Mersiyede Rus-
ların Bardız’dan Hasankale’ye oradan da Erzurum’a gelişlerini ve Erzurum’u yıkıp harabeye 
çevirişlerini, insanların katlini, camilerin binaların yağmalanışını gün ismi de vererek anlatır. 
Rus işgaline karşı Salih, Hakkı, Mustafa Paşa gibi Türk subaylarının da vermiş oldukları mü-
cadeleyi de detaylı olarak veren Nâtıki bu subayların Ruslara esir düşerek ve Tifl is’e gönderil-
diklerini de kaydeder. Rusların bu kıyamını bir kıyamet gününe benzeten şair son bölümde 
de Allah’a niyaz ederek ehl-i İslam’a yardım etmesini ister.

Çünki serhaddât-ı İslâm zabt olundı ol zamân
Erzenü’r-rûm üzre geldi kâfir-i Mosko hemân
Asker-i İslâma birden târi oldı havf-i cân
Büsbütün âlem giyindi mâtem-i hüznünde kan
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân

Çünki ser-asker hıyânet birle Sâlih nâ-murâd
Bi-diyânet iki bin hiyta delil ile inâd
Râh-ı hünkârın düzünde oldılar berbâd-ı bâd
Asker-i küff âr o demde oldılar pür şâd-ı şâd
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Baidân Hakkı Paşa meyli düzünde hemin
Basdı o demde anı bil asker-i küff âr-ı lain
Mustafâ Paşa dahi oldı o demde dil-hazin
Pâyidâr olmadı külli zabt olundı mü’minin
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Kala-i Barduzda birden çün göründi ol şerir
Kanı Osmân Paşa gelsün eylesün ceng-i cedir
Gerçi ceng oldı herirâ olmadı kimse esir
Cümle leşker belini kırdı ol Sâlih vezir
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
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Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Bade cem oldı meksûr heb cünd-i mü’minân
Ol Hasankala düzinde oldılar sâhib-ı fiğân
Elli biñ dûndan ziyâde caskeri ğurbet-i nişân
Birbirinden hâ’in-i din hâ’in-i devlet hemân
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
İtmedi bir dem karârı hâ’in-i yektânemüz
Him izin birle tağıtdı askeri ferzâenemüz
Topcumuz tüfenkcimiz yüz tutdılar şeyhânımız
Erzenü’r-rûm içre bir âdem komaz mirânımuz
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Rûz-ı cehârşenbe dahi yıl kırkbeş oldıysa bil
Erzurûma hem duhûl-ı kasdın ider Mosko bil
Elçiler gönderdi birden olmañuz sizler rezil
Âh kim ol günde kaçdı çend-kes oldı zelil
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Ehl-i Erzurûmun binâsı ol zamân oldı harâb
Askerin bir dânesin koymazdı ol sâhib-i azâb
Boynı buruk dide giryân hendek içre bir turâb
Bi nizâm üzre iken birden komazlar ceng-i tâb
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Meşveret birle tedârik itdiler re’ye duhûl
Neylesün biçâreler etrâfından olduk zühûl
Ehl-i Erzurûm ser-te-ser giryân idüb olduk melûl
Böyle bir dem görmedük yetişmedük sâhib-i cukûl
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Rûz-ı pençşenbe olıcak girdiler şehre şerâr
Paskovic dirler re’isüñ adına lanet hezâr
Âl-i cOsmân pâdişâhı âhı kim oldı humâr
Ser-te-ser zabt itdiler Erzurumı kıldılar hasâr
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Bacde götürürdi Tifl ise esirân üzre hem
Sâlih ü Osmân dahi Ahmed ü abis üzre hem
Devletüñ paşaları oldı melûlân üzre hem
Neylesünler ehl-i imân oldı ğamlar üzre hem
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Bade kurdı hisârı ol subâşı kurbına
Yani kim çekdi bedenler kala başı kurbına
On kadar câmic harâb bed macâşı kurbına
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Hâsılı bozdı binâlar köşe başı kurbına
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân
Nâtıki nutkuñ kesâd it çün kesâd itdi ilâh
Böyle bir rûz-ı kıyâmet görmedüñ feryâd-ı âh
Hazret-i İzid-i Teâli hazret-i sâhib-penâh
Devlet-i Osmâna nusret eylesün her demde âh
Ehl-i tevhidüñ ser-â-pây hâlleri oldı yamân
Rûz şeb kan ağlasunlar ehl-i imân el-amân (Müseddes 3)

Nâtıki Erzurum’daki sosyal yaşantıya dair kendi yaşadıkları üzerinden şiirlerinde önemli 
kesitler sunar. İnsan hayatının olağan durumları olan doğum ve ölüm hadiseleri Nâtıki’nin 
özellikle tarih manzumelerinde önemli yer tutar. Önemli kişilerin ya da olağan dışı ölümler, 
yakın dostluk kurduğu kişilerin çocuklarının doğumları ya da sünnetlerine düşülen tarihler 
bunlara birer örnektir. Bu tarihler içinde Ebubekir Efendi adlı kişinin oğlunun şehadetine ta-
rih (H. 1249) (T 12) en dikkat çekici olanıdır. Nâtıki bunların yanında Erzurum’da hizmet eden 
başta valiler olmak üzere devlet görevlilerine yazdığı kaside ve tarihlerinde de sık sık Erzu-
rum halkının kendilerinden olan beklentilerini ve isteklerini anlatır. Hemen hemen göreve 
gelen her valiye kaside sunan şair, bir yandan da bu görevlilere Erzurum’u ve halkını anlatır. 
Kaside yazdığı ve tarih düştüğü valiler: Ahmed Paşa (K 3) Celaleddin Muhammed Paşa (K 
9) Muhammed Emin Raif Paşa (K 12), Osman Nuri Paşa (T 3), Arif Paşa T 8), Esad Paşa (T 23), 
Takıeddin Paşa (T 34), Halil Kamil Paşa (T 39), Şefik Ali Paşa (T 56) vs.dir.

Nâtıki Erzurum eşrafından kişiler ya da dostlarının kendisini –özellikle azledildiği dönemde- 
ziyarete gelmelerine karşı duyduğu memnuniyeti de şiirlerine taşımıştır:

Beni hoşnûd idüb dünyâ ki dostum hayli yük bulmuş
Ki Ahmed-ıd…ı olduğı sadâ…atle cilâ bulmuş
Behey Nâtı… senün azlün sana ço… müjdeler virdi
Ser-â-ser dostlarun dâim haberlerle ezâ bulmuş (G 48)

Nâtıki bir şiirinde de Erzurum’da Sıdkı Bey adında bir zata yazmış olduğu hicviyesinde kişinin 
mesleğini söylemese de devlet görevlisi olduğu bir kişiden bahseder. Bu kişinin Erzurum’a 
bela olduğunu halkın rahatsız olduğunu ve yaka paça silktiğini anlatan şair daha sonra da 
azlinden dolayı halkın rahata erdiğini söyler. Sıdkı Bey’in aynı zamanda şairlik iddiasında da 
bulunduğunu söyleyerek, kendisini hiçbir şiirine tesadüf etmediğini, ayrıca onu bir mecliste 
şiir konusunda haddini bildirdiğini anlatır (T 11)

Erzenü’r-rûm içre olmuşdı belâ-ender-belâ
Şurb-ı Sırri itmiş idi terk-i namâzı küll-i âm

Vâkıâ sadrında nevân benzemüşdi âdeme
Div-veş eyler zarar kalbler yıkar her subh u şâm

Vâkıâ her güftesi meclisce hemzi müştemil
Böyle bir müstehzi fâsık gelmemiş mest-i müdâm

Cümle evkâf harâb itmege çok say eyledi
Bir harâb oldu ki kendi bulmadı asla harâm

Şâir-i hallâk-ı maniyüm diyüb laf eylemiş
Görmedüm bir şicrini herkez terâzuda nizâm
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Nâtıki eşârına hayli dolaşmış söylemiş
Câhil-i ebter ne bilsün cins-i tâm cins-i hâm

Ben anı hayli kelâm ile mücerreb eyledüm
Şicrinüñ macnâsını fehm eylemez bed-nâm-ı hâm

Vâkıcâ hükmüñ yürütdi kethüdâlık eyledi
Mât-ı Dârâ bi’l müdârâ macnâsın kıldum licâm

Nâtıkâ el ur çıkar otuz birin târih içün
Sırrı Beg sırrân libâs-ı cazl giymiş ve’s-selâm (1258)

Yunus Emre’nin bilindiği üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde mezarı mevcuttur ve bu me-
zarlardan biri de Erzurum’un Dutçu köyündedir. Nâtıki divanında iki manzumede dostlarla 
Dutçu köyüne Yunus Emre mezarına yapmış oldukları ziyareti anlatırken türbeyi sık sık ziya-
ret ettiğini de kaydeder (T 50 ve T 52).

Sonuç

Ahmet Dursun Natıki gerek ilmi gerekse müftü kimliğinden dolayı hem devlet tebaasıyla 
hem he halkla yakın ilişkiler kurmuştur. Bulunduğu pozisyon gereği Erzurum’un siyasi, sos-
yal, eğitim gibi alanlarında önemli hizmetler vermiş olan şair, 19. Yüzyıl Erzurum’unu gerek 
yaşantısıyla, gerek insanlarıyla ve gerekse de doğa olaylarıyla şiirlerine yansıtmıştır. Şair, Er-
zurum’un yanında ilçeleri Dutçu, Kiğı, Tekman, Hasankale, Bardız ile birlikte yakın şehirler 
Bayburt, Kars, Van, Ardahan vs gibi illere de şiirlerinde yer vermiştir. Bu özelliği ile Nâtıki 
klasik divan şairi kimliğinden çıkarak, gözlemci, analizci ve özellikle devlet adamlığı gözü ile 
olay ve durumlara yaklaşarak bunları şiirlerine yansıtmıştır.
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Ölümsüzlüğü Arama Yolunda 
Önemli Bir Durak ve Sahte 
Bir Cennet: Şehir

Ahmet Kankal
Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 
 ahmetkankal@gmail.com

Bu tebliğin ana düşüncesi, cennette yaratılan ve işlediği hatadan ötürü buradan çıkarılan 
(indirilen) insanın tekrar cennete dönebilmek, o da olmazsa yaşadığı yeri cennete çevirebil-
mek uğruna gerçekleştirdiği bu yalan ve fani dünyadaki faaliyetlerini dile getirmek; gerçek 
cennet ile sahtesi olarak ele aldığımız şehir arasındaki ortak yönleri hatırlatmaktır.

Cennet, taşıdığı anlam, bulunduğu âlem ya da düzlem, yine içerisinde yer alanların anlatımı 
itibariyle ilahiyatçıların ve felsefecilerin ilgilendiği bir konu ya da mekân olabilir, ancak insa-
nın ilk yaratıldığı ve cehennemle birlikte son gideceği mekân olması açısından, en önemlisi 
de insanın bulunduğu ve bulunacağı yer olmasından ötürü tarihçileri de coğrafyacıları da 
ilgilendirebilir, hatta ilgilendirmelidir.

Öte yandan şehir tarihi ve tarihçiliği sadece bir yerleşim mekânında insanın ürettiği ve mey-
dana getirdiği soyut ve somut değerleri incelemek, anlamaya çalışmak ve yazıya aktarmak 
olarak değerlendirilmemelidir. Bilinen ve görünenin ötesine geçip, başlangıcın nasıl şekil-
lendiğine, beklentinin ne olduğuna ve sonucun nereye varacağına dair fikirler ileri sürmek, 
tartışmak, sonucu soyut ve somut ifadelerle akademik dünyanın gündemine taşımak da şe-
hir tarihi ve tarihçiliği içerisinde düşünülmelidir. Zira başlangıcın cennette oluştuğunu dü-
şünen ve sonun da cennet olması için elinden geleni ardına koymayan insan için tahayyül 
ve tasavvur çok önemlidir, hem de öyle önemlidir ki, düşünüp yaptıkları kaderi olmakta ve 
kaderini kendi elleriyle soyuttan somuta çevirmektedir.

Peki, neden cennet ile şehir arasında bir ortaklık ya da benzerlik aranmakta ve mukayese 
yapılmak istenmektedir? Çünkü cennet sıradan bir yer değildir; tasarımı, inşası ve işleyişi/
işletilmesi bakımından özeldir, özellikleri olan bir yerdir. Bugün için yaşadığımız dünyada 
tasarım, inşa ve işleyiş bakımından insan elinden çıkma en güzel, en güvenli ve en gelişmiş 
yaşama alanı şehirdir. Şehirin dışındaki hiçbir yerleşim alanı henüz hem güvenlik, hem ba-
rınma, hem estetik anlayış hem de beslenme bakımından şehrin sahip olduğu ve sunduğu 
imkânları gerçekleştirecek ölçekte değildir. Bu söylenirken bazı vadi, yayla, ova, orman köyü, 
koy, sahil ve körfezler hatırdan çıkarılmamalıdır elbette. Ancak burada dikkate alınan konu 
insan topluluklarının ve kalabalıkların sürekli olacak şekilde ve bir arada bulunarak oluş-
turduğu ortak yaşam alanları olduğundan kişiden kişiye değişecek olan “cennet gibi yer” 
anlayışına, nüfusu nisbeten az ve kalış süresi kısıtlı olan bu tür harika alanları dahil etmemek 
gerekir.
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Ölümün olmadığı, hayatı zorlaştıran unsurların bulunmadığı bir ortam, bir bahçe olarak tarif 
edilen cennet1; hangi inanca mensup olursa olsun çoğu insanın gitmek istediği, buna kar-
şın yalnızca yaratana inanan ve onun yolundan gidenlerin varacakları son durak olarak tarif 
olunmaktadır. İnsan bir yandan cennete gitmeyi nihai hedefi olarak görmekte, diğer yandan 
da şayet gerçekleştirebilirse ölümsüzlüğe erişmeyi hedefl emektedir. Bugün eriştiği seviye 
ve gelecekte erişeceği aşamaya karşın insanoğlunun ölümsüzlüğü yakalaması mümkün ol-
masa da, hayatın süresini uzatmak ve kalitesini arttırmak insanın bir diğer isteği ve hedefi 
olarak kalmaktadır. İnsanoğlunun bu istekleri henüz el değmemiş ya da mamur hale geti-
rilmemiş coğrafya ve mekânlarda olamayacağına göre, insan, kendisinin inşa ettiği, kendi 
korku ya da umutlarına göre şekillendirdiği şehiri, bu isteğine ulaşma sürecinde önemli bir 
durak ve sahte bir cennet olarak görmektedir.

İnsan, yaşadığı şehiri cennete çevirme ya da benzetme konusunda imkân ve teknik seviye 
bakımından eskiye göre daha elverişli durumda bulunmasına rağmen, ne gerçeğini burada 
inşa edebilecek ne de bu dünyasının cehenneme dönüşmesi ihtimalini ortadan kaldırabi-
lecektir. Zira cennetin bu dünyada olduğunu öne sürenler dikkate alınacak olursa o zaman 
cehennem de bu dünyada olmalıdır ya da aranmalıdır. Yok eğer cennet bu dünyada değilse 
ve onu ötelerde aramak gerekecekse, o zaman da imtihan dünyasında herkesin kazanması 
diye bir şey söz konusu olmayacağından, ayrıca bir taraftan imar edenlere karşın diğer yön-
den tahrip edenler de olacağından cenneti cehenneme çevirenler ve çevirmek isteyenler 
her daim bulunacaktır, buna karşı da hazırlıklı olmak gerekecektir. Bu itibarla yalan dünya-
nın cenneti sayılabilecek olan şehir, asla gerçeğinin yerini tutamayacak olan sahte bir cen-
net olarak kalmaya mahkumdur.

Tarihi süreç bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymakla birlikte kendisinin inşa ettiği sahte 
cennetinde gerçeğini kazanma imkânı insan için her daim mümkün olabilecektir. Bu durum 
sadece inananlar için değil inanmayanlar için de geçerli olacaktır, zira ölümden sonra haya-
tın olmadığına inananlar için cennet bu dünya ya da yaşanılan yer olacağından, insan ister 
istemez kendi cennetini yaşadığı dünya ve mekânda kurmak ve oluşturmak isteyecektir. Bu 
dünyada zengin olanın cennete, fakir olanın da cehenneme gideceğini düşünenler için cen-
net bu dünyada kazanılacak; yine yaratanın gücü ve cömertliği karşısında kendi fakirliğini 
cennete gitmenin bir aracı olarak görenlerse halinden şikayet etmeyen ve kendisine daima 
sabrı tavsiye eden bir anlayış içinde yaşadığı ortamı değilse bile ölümden sonra yaşayacağı 
yeri cennet olarak tahayyül ve tasavvur edecektir.

Ölümlü olan insanın ölümsüzlüğü düşünerek inşa ettiği şehir de mimarı, ustası ya da sakini 
olan kendisi gibi ölümlüdür, ancak genelde şehirlerin ömrü insan ömründen uzun, insanlı-
ğın ömründen kısadır. Aynen cennetin farklı adlarla anılması ve farklı özelliklere sahip olma-
sı gibi2 insanoğlunun inşa ettiği şehirler de farklı yanlarıyla karşımıza çıkmaktadır: ilim şehri, 
kültür ve sanat şehri, sanayi şehri, ticaret şehri, liman şehri, turizm şehri, kumar ve eğlence 
şehri, kutsal şehir, ordugah şehir, başkent vb gibi.

1 Arapça bir ifade olan cennet, her ne kadar bahçe şeklinde izah edilse de bu anlamından daha ziyade öldükten sonra 
gidilecek ve orayı hak etmiş olanların ruhlarıyla birlikte kalınacak bir ortam olarak çeşitli dillerde ve inançlarda anlamını 
bulmaktadır. Bu kelime Türkçe’de “uçmağ/uçmak” , Farsça’da “behişt” şeklinde ifade olunurken İngilizce’de “heaven” ke-
limesiyle açıklanmaktadır. Genel geçer bir anlamı olduğundan çeşitli diller ve dinlere ait açıklamaları ve sözlüklerdeki 
yerini belirtmek ihtiyacı hissedilmemiştir. Keza 3 nolu dipnotta cennet ile ilgili açıklamaların yer aldığı bir ansiklopedi 
maddesi zikredilmiştir.

2 Bekir Topaloğlu, “Cennet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi(TDV İA), İstanbul 1993, C. 7, ss. 376-386.
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Görüldüğü üzere soyut ve somut olmak üzere dile getirilen mekan ve kavramlar bu çalışma 
boyunca birlikte ele alınacak; soyuttan somuta evrilmeler kadar somuttan soyuta yönelme-
lere de rastlanacaktır.

Şehir ile cennet arasında bağ kurmaya çalışılırken ilk soru: “İnsan ev yaparken ya da şehri 
kurarken nereye baktı, neden ya da nereden ilham aldı?” şeklinde ortaya çıkmıştır. Öyle ya, 
insanlar bir şeyler düşünürken, söylerken, yaparken hep birşeylere, bir yerlere ve birilerine 
bakarlar; önceyi ve sonrayı düşünürler. Nitekim ressam da, çiftçi de, siyasetçi de, eğitimci de, 
din adamı da, sanatçı da, tüccar da esnaf da, yerli de yabancı da, çocuk da yaşlı da, kadın da 
erkek de hep öyle yapar. Hayal etmek bile daha önce söylenen, tarif edilen, görülen ve bili-
nen, yapılan ya da yapılmaya çalışılan bir şey üzerinden gerçekleşiyorsa ve insan tanımadığı 
ve bilmediği bir şeyi hayal dahi edemiyorsa, o zaman insanoğluna bugün bildik gelen şehir, 
ilk insan ya da insanlar tarafından nasıl tahayyül, tasavvur ve inşa edilmiştir? Bu noktada ilk 
insanın, hayvanların barınacakları yuvalarını ve inlerini yapış şekline baktığı iddia edileceği 
gibi daha kolay bir cevap olarak insanın ilk yaratıldığı yeri, yani Cennet’i ve orada bulunan 
köşkleri esas aldığı da söylenebilir. Nitekim birincisinden ziyade bu ikinci izah şekli daha 
makul gelmektedir. Bununla söylenmek istenen şudur: İnsan şehri kurarken ilk defa yara-
tıldığı, ilk kez gördüğü ve içinde bir müddet yaşadığı Cennet’e bakmış olmalıdır, hatta bak-
mak zorunda kalmıştır, zira önündeki tek örnek orasıdır. Gerçi cennet bir kısım felsefeciler 
ve ilahiyatçılar arasında tartışmaya yol açmış, hem manası itibariyle hem ilk insan Âdem’in 
yaratıldığı mekân olarak hem de işleyişi açısından değişik yorumların ileri sürülmesine se-
bep olmuştur. Cennet Arapça’da bahçe anlamına geldiği ve değişik adlandırmaları olduğu 
için ille de inananların gideceği son yer olarak değerlendirilmemeli diyenler olmuştur. İlk 
insan olan Âdem’in farklı bir cennette yaratıldığı, oradan çıkarılmasının ise aslında ebedi 
olarak kalınacak ve inananların son gideceği yer olan cennete işaret etmediğini ileri sürenler 
bulunmuştur. Nihayet cennetin bir olmadığı ve farklı farklı cennetlerin olduğunu ileri süren 
bir diğer görüş ise cennetin işleyişi ile ilgili olanıdır. Buna göre cennet, hiçbir olumsuzluğun 
yer almadığı ve alamayacağı, hiçbir şeyin kısıtlanmayacağı bir yerdir. Halbuki Âdem’in yara-
tıldığı cennette bir ağacın yasaklanması ve en önemlisi de bir hatanın işlenmesi söz konu-
sudur, o sebeple Âdem’in yaratıldığı cennetle inanan âdemoğullarının sonunda gidecekleri 
cennet birbirlerinden farklıdır diyenler bulunmaktadır3. Hangi cennet konusu aslında çoğu 
kimseyi alakadar etmeyebilir. Yine cennetin yerde mi olduğu gökte mi olduğu konusu da 
çok önemli görülmeyebilir. Ancak, “Allah dedi ki: Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). 
Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki: Orada ya-
şayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız”4 âyet-i Kerimesi hem 
Âdem ile Havva’nın5 birbirine düşman ve birbirlerinden ayrı olarak indirilmesi, hem cenne-
tin bulunduğu katmanı ifade etmesi, hem de insanın bu dünyadaki kalış süresini belirtmesi 

3 Konumuz Âdem ve Cennet konusunda felsefeciler, ilahiyatçılar ya da başka akademisyenler arasındaki tartışmaları ele 
almak olmadığından her bir iddia için ayrı ayrı dipnot gösterme ihtiyacı hissedilmemiş; bunun yerine bu türden tartış-
maların ele alındığı birkaç çalışma burada zikredilerek daha teferruatlı bilgi almak isteyeceklere en azından konu ve 
literatür bakımından faydalı olunacağı düşünülmüştür. Süleyman Hayri Bolay, “Âdem”, TDV İA, İstanbul 1988, C. 1, ss. 
358-363; M. Süreyya Şahin, “Cennet”, TDV İA, İstanbul 1993, C. 7, ss. 374-376; Bekir Topaloğlu, “Cennet”, TDV İA, C. 7, ss. 
376-386.

4 Kur’an-ı Kerim Meali, Ankara 2005, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (8. Baskı), el-A’râf 7/24-25, konuyu daha geniş ele 
almak için bkz. el-A’râf 7/19-25. Diğer surelerdeki konuyla ilgili bilgiler için bkz. el-Bakara 2/35-38; Tâ hâ 20/115-123.

5 Aslında Kur’ân-ı Kerîm’de Havva ismi kullanılmamakta, onun yerine Âdem’in zevcesi ve eşi denilmektedir. Diğer din-
lerdeki isimleri ve İslâm’daki durumu ile ilgili olarak bkz. Ömer Faruk Harman, “Havvâ”, TDV İA, İstanbul 1997, C. 16, ss. 
542-545.
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açısından çok önemlidir. Zira burada inin emri kullanılmış ve yeryüzünde bir müddet kalın 
denilmiştir. Tarih ve tarihçiler için önemli olan mekân, zaman, insan ve olay konusu burada 
doğrudan ifade olunmuştur. Diğer yandan hangi cennet olursa olsun, anlatımlarda içeri-
sinde hizmet eden meleklerin bulunduğu, türlü yemişlerin yer aldığı, korku ve sıkıntıların 
olmadığı bir cennete atıf vardır. Âdem’in yaratıldığı cennet ile sonunda inananların gideceği 
ve ebedi olarak kalacakları cennet farklı farklı olsa da birbirine benzeyen yanlarından ötürü 
imar olunduğu ve güzel bir şekilde yaratıldığı anlaşılmaktadır. Orada da ırmaklar, türlü türlü 
yemişler, köşkler vs. bulunuyor olsa gerek. İşte yeryüzünde bir müddet avcı ve toplayıcı ola-
rak dolaşan ya da bugüne kadar bize böyle davrandığı söylenilen insan, sonradan yerleşik 
hayata geçmiş, korunup barınması için de ev inşa etmiştir. Evini inşa ederken cennetteki 
köşkleri, şehri inşa ederken de cennetin genelini kendisine örnek almış olmalıdır.

İkinci soru: “Nasıl inşa etti?” şeklinde olmuştur. İster cennetteki köşklerin, isterse cennetin 
genelinin olsun hangi malzemeyle yapıldığı hususu kutsal metinlerde açık değildir. Daha 
doğrusu ortada bir malzeme var mıdır yok mudur, her şey görüntüden mi ibarettir, yok şa-
yet görüntü değil de somut sınırlar, binalar, eşyalar ve alanlar varsa dünyamızda mevcut 
hangi malzemeyle ilişkilendirilebilir konusu maalesef kapalı kalmış, açıklanmamıştır. Yine 
köşklerin ebatları, mimari tarzları ve varsa renkleri de belirtilmemiştir. Buna karşın cennetin 
alan olarak ne kadar bir büyüklükte olduğu, nasıl bir projelendirme yapıldığı ve inşa gerçek-
leştirildiği hususunda hem bilgi hem de ipuçları bulunmaktadır6. Yüksek bir cennetten söz 
edilmektedir mesela. Göklerle yerin arası kadar, eni gökle yerin genişliği kadar şeklinde tarif 
edilen cennetten kastın çok büyük bir alanı kapladığını ima etmek olduğu açıktır. Cennetle 
ilgili tarifl erin neredeyse tamamında karşımıza çıkan ifade içinde ebediyyen kalınacak ve 
içinden ırmakların aktığı yer oluşudur. Irmaklar ise su, süt, şarap ve bal ırmakları şeklinde 
tarif olunmaktadır. Yine ırmakların yanı sıra pınarlardan da söz edilmektedir. Burada söz ko-
nusu olan husus nasıl ki bütün kainat sudan, insan da ilk kez suyla karıştırılmış topraktan 
yani çamurdan yaratılmışsa, o halde cennet su ve su kaynakları ile çok sıkı ilişki içerisinde 
olmalıdır. Bir diğer konu meskenler ve köşklerdir. Köşklerin malzemesi de bilinmemektedir, 
ancak üst üste yapılmış ve altlarından ırmakların aktığı köşklerden söz edilmektedir. Köşk 
ve meskenin yanında erkeklere verilecek eşlerle ilgili olarak çadırlara kapanmış hurilerden 
bahsedilmektedir ki, çadır kelimesi sabit olmanın yanı sıra seyyar olunabileceğine de işa-
ret edebilir. Koyu yeşil renkte, gölgelikleri bulunan, içerisinde türlü yemişler ve meyvelerin/
meyve ağaçlarının bulunduğu cennet tarifi cennetin nasıl tasarlanıp inşa olunduğu husu-
sunda önemli bilgi ve ipuçları sunmaktadır.

Buna göre tarihte kurulan bütün şehirlere bakıldığında hemen hepsinin bir akarsu kenarın-
da kurulduğu görülecektir. Su olmazsa hayatın devam etmeyeceği, içme ve temizlenme dı-
şında insanın ihtiyacı olan sebze ve meyvelerin yetiştirilmesinde suyun ne kadar da önemli 
olduğu ve nihayet estetik bir güzellik olarak akarsu motifinin bugünkü şehirlerimiz için ne 
kadar elzem olduğu açıktır. Gelecekte su, toprak ve hava hem şehirlerin hem dünyanın hem 
de insanlığın hayatında en önemli konu olacaktır ve olmalıdır da. Su herşeyin hayat kaynağı 
olduğundan su olan yerde yeşillik de olmaktadır. Nitekim geçmişten günümüze doğru şehir 
ile ilgili anlatımlara bakıldığında ya da bugünkü şehirlerimiz ile daha dar anlamda siteler 

6 Bu konuda, yani cennetin nasıl bir yer olduğu konusunda Tevrat, İncil, Kur’ân-ı Kerîm, apokrif kitaplar, hadis külliyatı ve 
önemli bazı İslâmî eserlerdeki açıklamalar teker teker zikredilmeyecektir. Bunun yerine ilgili kitapların fihristlerindeki 
cennet sözcüklerinin yer aldığı sayfalara bakılabilir, ancak bilindiği gibi Kurân-ı Kerîm dışında günümüze bozulmadan 
ve değişmeden gelmiş tek bir metin bulmak mümkün değildir. O sebeple okuyucuların 4 nolu dipnotta bahsettiğimiz 
Kurân-ı Kerîm baskısını esas almaları önerilebilir.
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dikkate alındığında yeşil alanların şehrin kimliğinde ve sitelerin tercihinde ne kadar önemli 
olduğu görülecektir.

Üçüncü soru “insan şehri kurarken neyi umdu ve hedefl edi?” şeklindedir. İnsanın karnı doy-
duktan sonraki isteği güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu itibarla insanlar topluca ve birarada 
yaşamak ve birbirlerine yakın evler inşa etmekle işe başlamışlardır. Hayvancılık yaptığı ve 
çiftçilikle uğraştığı sürece insanın üretebileceği şeyler et ve süt ürünleri ile hububat, bak-
liyat, sebze ve meyveden başka bir şey olmamıştır. Bilgiyi, sanatı, kültürü ve medeniyeti 
üretebileceği mekân ise şehirden başkası olamazdı. Ayrıca yayla ve kırsal alanda kaldığı sü-
rece hem vahşi hayvanlara hem de düşmanlara karşı savunmada zorluklar yaşayacaktı. Bu 
sebeple nehirlerin yanına ve sağlam surlar ile hendeklerin gerisine kurduğu şehirler onun 
günlük hayatının geçtiği; bilgiyi, sanatı geliştirip sınai ürünleri imal ve ibadet mekanlarını 
inşa ettiği alanlar oldu7. Rahatı, huzuru, güvenliği, sağlık hizmetlerini, eğitim faaliyetlerini, 
adaleti, yiyecek ve içeceği, giysiyi ve kullanım eşyalarını, estetik anlayışı bulduğu ve geliş-
tirdiği yer şehirdi. Açlık, barınma, hastalık, yaşlanma, saldırılara maruz kalma, haberleşme, 
çalışma, uyuma, tuvalet ihtiyacı, ibadet etme gibi anlayış ve davranışlar bu dünyaya özgü 
haller ve davranışlardır. Ölüm dışındaki bütün umutlarını gerçekleştireceği ve korkularını 
izale edeceği yer şehir olmuş, kendi inşa ettiği şehri kurarken ve geliştirirken bu durumu 
dikkate almıştır.

Dördüncü soru “insan beklentisini karşılayabildi mi, gerçekleştirebildi mi?” şeklinde tezahür 
etmiştir.

Cennette sürekli insana hoş gelen bir iklimden söz edilmektedir, bu sebeple bütün şehirle-
rin iklimini değiştirmek şimdilik mümkün olmasa da iklimlendirme ve yalıtım yoluyla şehir-
lerdeki konutlar, kamuya hizmet veren kapalı alanlar ve alışveriş merkezlerinin ısı dereceleri 
bir düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda bu türden kapalı alanlar hem iklimlen-
dirme hem güvenlik hem de her aradığını bulabilmesi açısından insanlara cenneti çağrıştırı-
yor olmalıdır. Son zamanlarda insanın sürekli yaşadığı konutları da âdetâ cennetle özdeş bir 
hâle getirilmek istenmektedir. İklimlendirme sistemlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
tesirlerini en aza indirme konusunda bazı büyük şirketler çalışmalar yapıyor olsalar da ucuza 
maledilen aletler insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Ayrıca kapalı ortamlardaki 
havanın sirkülasyonu esnasında birilerinde bulunan hastalık mikropları ve virüsleri sağlam 
olanlara da intikal edebilmektedir.

Cennetin ışıklandırmasının nasıl olacağı, orada gece ile gündüzün olup olmayacağı açık ol-
mamakla birlikte hep aynı yaşta kalınacağı, uykunun olmayacağı, zaman mefhumunun or-
tadan kalkacağı söylenmektedir. Gitgide şehirlerimiz ışıl ışıl olmakta, neredeyse uyumayan 
ve dinlenmeyen şehirlere rastlanmaktadır. Fakat bu gidişin şehirlerimizdeki yorgunluğu ve 
aşınmayı ne hâle getireceği konusunda herhangi bir öngörü geliştirilmemekte ve çalışma 
yapılmamaktadır.

İnsanların birbirleriyle iletişimi kolaylaşmakta, görüntülü olarak konuşmaları mümkün ol-
maktadır. Hatta farklı dillerin simultane çevirisiyle yakın bir gelecekte dil bilmezliğin sorun 
olmaktan çıkacağı anlaşılmaktadır. Bütün bu hayatı kolaylaştıran gelişmelere karşın oluşan 

7 Şehrin ne olduğu, geçmişte ve bugün nasıl yorumlandığı, Doğu ve Batı şehirleri, İslâm ve Osmanlı şehirleri, şehirlerin 
türleri ve vasıfl arının neler olduğu ve şehre değişik açılardan bakışlar konusunda o kadar çok çalışma vardır ki, hem 
konumuz bu olmadığından hem de çalışmaların listesini vermek uygun olmayacağından şehir temalı çalışmaları burada 
zikretmeyeceğiz.
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manyetik ortamın insan sağlığını ve hayat süresini nasıl etkileyeceği konusunda en azından 
ülkemizde bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Yüksek gerilim hat-
larının ve baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz tesirler yaptığına ilişkin haber-
ler dinlemekte, yazılar okumaktayız.

Güvenliği ve estetiği önceleyen site mimarisinde altından nehirler akan köşkler misali bir 
görüntü ortaya çıkmakta, buralarda su kanalları, göletler ve havuzlar bulunmaktadır. Yine 
adeta küçük bir cennet sayılabilecek yeşilliği bol, havuz, şelale ve fıskiyeleri bulunan, gü-
venlik görevlileri olan yerleşim alanları ortaya çıkmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bir yandan da 
belediyelerin çalışmalarıyla şehirlerin genelinde yeşil alanlar ile parklar çoğalmaktadır. Tatlı 
su kaynaklarının sınırlılığı, yer altı sulardaki azalmalar, bazı göllerin kuruması, yine bazı dere, 
çay ve nehirlerin suyunun azalması gibi olumsuz sayılabilecek gelişmeler yaratıcı dışındaki 
her şeyin ölümlü olduğunu ve sınırının bulunduğunu anlatmaktadır bize. Bu anlamda ister 
yeşil alanların sulanması isterse gölet ve havuzlarda kullanılan tatlı suyun arıtılıp temizlene-
rek yeniden kullanılması gibi bir zorunluluğu karşımıza çıkaracaktır.

Hastalıkların artması ve çeşitlenmesine bağlı olarak ya da virüslerin kullanılan ilaçlara bağı-
şıklık geliştirmesi neticesinde hasta olmanın önüne geçilememektedir, ancak özellikle de 
hem yaşadığımız yüzyılda hem de şehirlerimizde sağlık hizmeti alımı konusunda geçmişe 
göre imkanlar artmıştır. Bugün için hastalıklara bağlı ölümlerin azaltılması, hastalıkların ve 
sakatlıkların önlenmesi, ömrün uzatılması ve kaliteli olabilmesi için DNA zincirine ve kök 
hücreye müdahaleler söz konusudur. Bunun yanında trafik kazaları, yangınlar, depremler, 
sel baskınları, tayfun ve tusunami, çığ düşmesi, vahşi hayvan saldırıları sonucu ölümler azal-
tılmaya çalışılırken bir taraftan da yetersiz beslenme ve hava kirliliği nedeniyle vuku bulan 
ölümleri azaltma konusunda çalışmalar devam etmektedir. Her ne yapılırsa yapılsın, savaş-
lar, zulümler, sömürüler sonucu ölümler epey bir yekun tutmaktadır.

Mobese ve kameralar sayesinde hem kurallara uyulması sağlanmakta hem de bazı olum-
suzlukların önüne geçilebilmektedir. Bu da yapılamazsa suçlunun yaptığı yanına kar kalma-
maktadır. Ceza kesiliyor olsa da suçun önüne tam anlamıyla geçilmesi söz konusu olamaya-
caktır, zira bu dünya iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın bir arada olduğu, her iki anlayışın da 
taraftarının bulunduğu ve bulunacağı bir imtihan dünyasıdır.

Topraksız üretim ve seracılık konusundaki gelişmeler, bol ürün alma yolundaki çalışmalar 
beslenme imkanlarını artırmaktadır. Yine ulaşımdaki artan imkanlara paralel olarak dünya-
nın uzak diyarlarındaki sebze ve meyveler başka yerlere transfer olunabilmektedir. Ayrıca 
soğuk zincir sayesinde her daim taze ve yeşil yiyecek bulma imkanı artmaktadır. Sonuçta 
aynen cennetteki gibi istenilen bir ürüne ulaşmak her mevsimde ve her zaman mümkün 
olabilmektedir. Özellikle bol ürün alma ve bitkilerin genetiği ile oynama neticesinde yeni 
olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. İlaçlama ise başka bir sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bunun da ötesinde soğuk zincir yoluyla rengini ve tazeliğini koruyan sebze ve meyve-
lerin lezzetini korumadığı yolunda şikayetler görülmektedir.

Bugün şehir, insanların toplu olarak yaşadıkları, kiminin fikir kiminin ürün kiminin hizmet 
ürettiği, iletişim ve ulaşımın kolaylaştığı ve vasıtaların çeşitlendiği, istediğine ulaşma süre-
sinin kısaldığı, güvenliğin arttığı, hayatını devam ettirme konusunda imkanının çoğaldığı 
ve buna mukabil harcadığı enerjinin azaldığı, her tarafın ışıl ışıl olduğu bir yerleşim birimi 
olarak görülmektedir. İklimlendirme, su kaynakları, beslenme, barınma, huzur ve güvenlik, 
adalet, eğitim, sağlık, ulaşım ve iletişim, temiz enerji kullanımı konularında şehir diğer yer-
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leşim birimlerine göre daha avantajlıdır. Bu durum geçmişte de böyle olmuştur bugün de 
böyle devam etmektedir ve muhtemelen geleceğin dünyasında da yukarıda sayılan tüm 
özellikler sadece ve sadece şehirlerde bulunabilecektir.

Beşinci soru “bundan sonra ne olacak?” üzerinedir.

Cennette komşuluk ilişkilerinin nasıl olacağı, cennet ehlinin başka alanları görüp gezmeleri-
nin mümkün olup olmayacağı, ayrıca yer değiştirme söz konusu olacaksa ulaşımın nasıl ger-
çekleşeceği belli değildir. Buna karşın başka cennetleri ve başka köşkleri görüp gezmenin 
mümkün olacağı, hatta daha güzel olanlara imrenileceği ve bu sebeple insanların dünyada-
ki hallerine hayıfl anacakları söylenmektedir. Şehirlerde ulaşım eskiye nazaran hem hızlan-
mış hem de kolaylaşmıştır. Yakın bir gelecekte kara, deniz ve demiryolu taşımacılığında çok 
daha hızlı ve konforlu bir taşımacılığa erişmek içten bile değildir. Bunların yanında havadan 
bireysel ulaşım imkanlarının artacağı, nasıl ki çoğu kimsenin özel aracı varsa yine yakında 
insanların küçük hava araçlarına sahip olabilecekleri tahayyül olunmaktadır. Herhalde ula-
şımdaki son aşama ışınlama yoluyla insanların ve eşyanın bir yerden bir yere nakli olacaktır, 
zira bu durum insanoğlu tarafından denenmiş ve nakil gerçekleşmiştir. Geçmişte olan bir 
şey gelecekte neden gerçekleşmesin ki?

Haberleşmede sürat ve yüzyüze iletişim bugün için mümkündür, ancak tüm insanlığın bun-
dan yararlandığı söylenemez. Haberleşme ve görüntülü konuşma hem hızlanacak hem de 
yayıgınlaşacaktır. Ancak bu defa da mahremiyetin korunması gibi bir sorunla karşı karşıya 
kalacağımız açıktır. Görüntülü konuşmalar, teknik takipler, ortam dinlemeleri mahremiyet 
alanına ilişkin yeni anlayış ve düzenlemeleri ortaya çıkaracaktır.

Günümüz insanı internetten ya da telefonla sipariş yoluyla çok kısa sürede istediğini elde 
edebilmektedir. Bu da cennette istenilen bir şeyin anında gelmesine benzer bir hali orta-
ya koymaktadır. Işınlama tekniğinden önce sebze, meyve ya da ufak alışverişler konusunda 
muhtemelen bugün için hastanelerde analizi yapılacak olan materyalin tüplerle gönde-
rilmesine benzeyen basınçlı sistem devreye girecek ve alışveriş merkezlerinden konutlara 
borular döşenecektir. İleride bu türden boruların görüntü kirliliği ya da yer altı şebekelerde 
ortaya çıkaracağı sorunlar mecburen başlangıçta maliyeti yüksek olsa da ışınlama tekniği-
nin denenmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yolundaki çalışmalarla ve elektirik ya da diğer temiz 
yakıtların kullanımı sayesinde şehirlerin havası değişecek, daha temiz hava solunabilecektir. 
Elektirik kullanımının ortaya çıkaracağı görüntü kirliliği ya da manyetik alan sorununu aşma 
konusunda çalışmaların hızlanması beklenmelidir.

Geri dönüşümün yaygınlaştırılmasıyla toprağın, suyun ve havanın kirletilmesinin önüne ge-
çilebilecektir. Arıtırken ya da dönüştürürken kullanılan malzeme, materyal ya da solüsyonla-
rın ayrı bir kirlilik oluşturması da önlenmelidir.

Şehir, insanın ömründe ve insanlığın serüveninde gerçekten bir duraktır, hatta yaşadığımız 
anı hesaba kattığımızda hem önemli bir durak hem de son duraktır. İnsanlık olarak bu du-
rağın ötesine henüz geçmiş değiliz, yani dünyanın dışında insanın yaşayabileceği başka bir 
gezegen arama çalışmaları devam ediyor olsa da henüz hayatın olduğu başka bir gezegen 
bulunmuş değildir.

Açlığa, susuzluğa, fakirliğe, hastalığa, güvenliğe, neslinin devamına, inancını yaşamaya, vah-
şi hayvan ve düşman baskınlarına, depreme, yangına, sel baskınlarına, toprak kaymalarına, 
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ulaşım ve iletişimdeki zaman kaybına, bilgiye erişime dair devamlı iyileştirici, olumsuzlukları 
önleyici ve ortadan kaldırıcı hareketler yapmış olsa da insan, yaşlanmayı ve ölümü engelle-
yemedi. Geldiğimiz son aşamada yaşlanmaya dair geliştirdiği önemli çalışmalar, engelleyici 
tedbirler hususunda epey bir gelişme bulunsa da gelecekteki en önemli konusunun ölümü 
geciktirmek ve ölümsüzlüğü yakalayabilmek olacağını tahmin etmek zor değildir. Bunu da 
tek başına gerçekleştiremeyeceğine, gerçekleştirse bile sadece kendisinin bu imkana sahip 
olmasının mutluluğu getirmeyeceğine inandığından bu konuda ortak birikimden ve güç 
birliğinden yanadır. Bunu yapabileceği mekan şehir olduğu gibi, ortak çalışacağı topluluk 
da şehirlilerdir. Zira bugüne kadar bilgiyi üretenin şehirliler, mekânın da şehir olduğu kabul 
edilegelmiştir. Bunun aksini düşünmek şimdilik mümkün görünmemektedir.

Aklımıza gelenin başımıza geldiğini ve geleceğini düşünüyorsak,
Ne ekersek onu biçtiğimize ve biçeceğimize inanıyorsak,
Nasıl düşünürsek öyle görecek ve yaşayacaksak,
Nasıl yaşarsak öyle öleceksek,
Nasıl ölürsek öyle dirilecek ve diriltileceksek,
Cenneti istiyor ve bekliyorsak,

Yaşadığımız şehirleri cennet haline getirebiliriz ve ölümden sonraki cennetimizi bu dünyada 
inşa edebiliriz; ister cennetin varlığına inanalım isterse inanmayalım.
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Giriş

Türkler, tarihte konargöçer kültürün temsilcileri olarak nitelendirildikleri için sanki yerleşik 
bir kültür yokmuşçasına değerlendirmelerde bulunulmuştur. Hâlbuki Türklerin tarih sahne-
sine çıktıkları ilk dönemlerden itibaren barınmak için evler inşa ettikleri bilinmektedir. Hatta 
Hun hükümdarların iki farklı merkez inşa ettirerek yaylak/kışlak olarak kullandıklarına dair 
Çin kaynaklarında veriler mevcuttur. Çin kaynaklarından edindiğimiz verilere göre Türkler 
ilk zamanlarda evlerini dövülmüş topraklardan yapmışlardır. Türklerin yerleşik kültürü ya-
şadıkları coğrafyalara göre şekillenmiştir. Örneğin Sibirya bölgesindeki ilk Türkler ise ahşap-
tan evler inşa etmişlerdir. Hunlar döneminde şehirleşmenin başladığı Türk tarihinde kalın 
kütüklerle güçlendirilmiş surların çevrelediği şehirler de kurmuşlardır. MÖ 36 yılında Hun 
hükümdarı Chih-ch, surlarla çevrili bir şehir yaparak Çinlilere karşı durmaya çalışmıştır. 

Türklerin konargöçer bir hayata sahip olmaları onların topraktan uzak bir kültürü olduğuna 
dair Batılı uzmanları yanıltmışsa da Türklerde toprağın ana kavramı ile birlikte anılmasına 
bağlı olarak topraktan vazgeçmenin anadan vazgeçmek şeklinde yorumlandığı gözden 
kaçmıştır. Türkler yaşadıkları bölgeleri sebepsiz terk etmemişlerdir. Bu göçlere tarihin ilk dö-
nemlerinde savaşlar, iklim, coğrafyanın yaşam için yetersizliği, hayvanları için yeni otlaklar 
arama, dünyaya barış ve huzur getirme vb. neden olmuştur. Fakat Türklerin inançlarında 
“toprak/vatan uğruna ölüm” anlayışı yerleşim kültürünün de bir sonucudur. Ergenekon Des-
tanında yurt tutma, yurdu zorunluluk sonucu bozkurdun öncülüğünde terk etme ve yeni 
yurtlar arama konusundaki efsane aslında Türklerin yerleşik bir toplum olduğunun göster-
gelerindendir. Türklerin yerleşik kültür anlayışında şartlara göre konum alma vardır. Zaten 
Türkler hızlı hareket ederek yeni şartlara uyum sağlayabilecek bir kültüre sahip olmasalardı 
Orta Asya’da Anadolu’ya, Balkanlara, Avrupa’ya, Karadeniz’in kuzeyine, Ortadoğu’ya uzana-
cak bir yerleşim alanına sahip olamazlardı.

Türklerin farklı coğrafyalara göç etmeleri ve hayvancılıkla yoğun olarak uğraşmaları onların 
yerleşim kültürüne oldukça fazla etki etmiştir. Türklerin hayatında Türkevi olarak nitelendir-
diğimiz çadır/kara uy vb. evlerin hem hızlı kurulup toplanabilmesi, kolay taşınabilmesi gibi 
nedenlere bağlı olarak bu kültürün önemli bir öğesi olmuştur. Türkevi olarak nitelendirdi-
ğimiz bu kültürde malzemelerin tekerlekli arabalar, at vd. ile taşınabilmesi aslında Türklere 
hızlı hareket etme kabiliyetini kazandırmıştır. Türkevleri sadece hayat alanı olarak değil aynı 
zamanda kültürel, dini ve sosyal hayatın bir arada bulunduğu mekân olmuştur. Türkevleri 
obaların sembollerine, kişilerin kendi zevklerine göre şekillenmiştir. Türk yurdu olarak da 
adlandırılan Türkevlerinin tarihi süreçte Türk topluluklarının her birinde kendi milli kimliğini 
ortaya koyabilecek tarzda farklılaştığını görüyoruz. Türklerde halkın yaşadığı yurt, hüküm-
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darın yaşadığı mekâna ise otağ deniyordu. Türklerin yurt kültürü belli bir dönem Çinlileri 
de etkilemiştir. Çinli devlet adamları saraylarının avlularına kışlık çadır kurarak VII. yüzyılda 
Çin’de Türkevi modasına neden olmuştur.1

Hun-Göktürklerden sonra Uygurlar döneminde yerleşik kültür ve tarım toplumu daha da 
geliştiği için tuğla ve kerpiçten yapılan evler çoğalmıştır. Bu evlerin içerisinde halılar, otur-
malık minderler serilirdi. Türklerde ayakkabı ile eve girmek eski dönemden itibaren yasaktır. 
Uygurlar döneminde kurulan şehirler “balık” adıyla anılmıştır. Türkler yurtlar dışında ilk inşa 
ettikleri kerpiç ve tahta evleri tek odalı yapmışlardır. Toprak zemin üzerine yapılan bu evlerin 
yalıtımını ise en alt tarafa keçe sererek gidermeye çalışmışlardır. Tek odalı bu evlerde yemek 
için ocak, yatma için ayrı alan, yüklük, dolap vardır. İslamiyet öncesi Türk toplumunda genel 
anlamda çekirdek aile tipi yaygındır. Erkek evlatların bir an önce evlendirilip kendi yurdunu 
kurması teşvik edilirdi. İslamiyet öncesi en küçük erkek evladın baba ocağına sahip çıkması 
geleneği zamanla değişmeye başlamıştır. Türklerin Sibirya ve Orta Asya’dan başlattığı göç 
hareketinde Balkanlar, Anadolu, Ortadoğu bölgesindeki yerleşim kültürleri de etkilenmiştir. 
Türkler tek odalı yerleşim biçiminden birden fazla odalı ve avlulu ev yerleşimine geçmişler-
dir. 

A. Türkevi’nin Genel Özellikleri

Türklerde ilk yerleşim çadır/otağ evler ağaçtan sırıkların birbirlerine çatılmasıyla kurulan 
yerleşimdir. 10-14 arasında ağaçtan sırığın tepe noktada birleşecek biçimde çatılmasıyla 
oluşmuştur. Çatılan ağaçların çevresi keçeler ile sarılmıştır. Zaten Türklere ait eski kurgan-
lardaki buluntularda da birbirine çatılmış bu otağlardan bazı kalıntılar bulunmuştur. Türkler 
ağaçların tepe noktada birleştiği yerde gökyüzünü görebilecek biçimde bir boşluk bırak-
mışlardır. Konargöçer Türklerde bu otağların direkleri yerinde bırakılmış, keçeler gidilen yere 
taşınmıştır. İslamiyet öncesinde bu yerleşim türü “yurt, topak ev, kara üy, kiyiz üy, keregü” ad-
larıyla tanımlanmıştır. Türkler ağaçtan direkleri çatarak oluşturdukları ilk şekli zamanla ge-
liştirerek katlanabilir direkler kurmuşlardır. Hatta ilk yurtların işlevselliği daha geliştirilerek 
kafes kurulmuştur. Kolayca kurulabilen bu kafesler ise dut ağacından, söğüt ağacından ve 
çam ağacından yapılmıştır. 

Türkevinde önceden hazırlanan kafeslerin karşılıklı ölçüleri alınarak toprağa sabitlendiği ve 
işaretlenen yerler üzerinden kazıkların çakılarak kafesin yerleştirildiği bilinmektedir. Önce-
den çizilen daire üzerine yerleştirilen kafeslerin birbiriyle bağlantıları keçi kılından hazırla-
nan iplerle sağlanmıştır. Bu kafesler otağın büyüklüğüne göre 6-8 arasında değişmektedir. 
Kafeslerin iplerle bağlandığı bu düzende tam ortada bir direk ise otağın iskeletinin birleş-
tirildiği ve dengeyi sağlayan unsurdur. Bu Türkevlerinin yatay genişliği 5-7 metre arasında-
dır. Yukarıya doğru uzunluğu ise 3-4 metre arasındadır. Kafesin iplerle birbirine bağlanması 
sonrası dut veya söğüt ağacından yapılan eğik değnekler ile çatı kısmı bağlantısı oluşturu-
lur. Uk olarak adlandırılan bu eğik değnekler ile “çangarak”,“şanrak”“tüynük” adı verilen çatı 
oluşturulmuştur. Kafes ve çatının birleştirilerek ahşap yapının sabitlenmesiyle önceden ha-
zırlanmış hasır ve keçe örtülerle kafesin etrafı sarılmaktadır. Yurtun sahibinin mal varlığı, ait 
olduğu uruğa (aile/sülale) göre çevresindeki keçelerin fazlalığı ve işlemesi de değişmekte-
dir. Yurtlarda ilk zamanları keçeden yapılan kapılar daha sonraları ağaçtan yapılır olmuştur. 
Yurtların soğuktan etkilenmemesi için çevresine toprak veya kışın kar yığını örtülürdü. Kışın 

1 L. N. Gumilev, Eski Türkler, (çev.AhsenBatur), Selenge Yayınları, (6.Baskı), İstanbul, 2007, s. 224. 
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keçelerle sıkıca kaplanan bu yurtlar yaz aylarında ise keçelerin kalınlığı azaltılarak tavandan 
hava akımının girmesi sağlanırdı. Yani bu yurtlar hem yazın hem de kışın kullanılabilecek bi-
çimde yapılmıştır. Tavandaki çatalda bırakılan delik ise yazın havalandırma kışın da dumanın 
dışarı çıkması için kullanılmıştır. Bu havalandırma alanı yağışlı havalarda keçe ile örtülmüş-
tür. Her ailenin kendine özel damgası çadırın görülebilen kısmına keçe üzerine işlenmiştir. 
Bu sayede o yurtta kimin yaşadığı anlaşıldığı gibi bir bakıma adres olarak da bu damgalar 
kullanılabilmiştir. 

Belirli esaslar ve düzen içerisinde kurulan Türk yurtlarının iç düzeni de sistemlidir. Yurtların 
tam ortasında hem yemek pişirme hem de ısınma için kullanılan ocaklar vardır. Bu ocaklar 
“korluk” olarak da anılır. Bu ocakların üzerindeki ateşin hiç sönmemesine özen gösterilirdi. 
Çünkü Türklerde bu ocaklardaki ateş aynı zamanda o yurtta yaşamın olduğunun bir göster-
gesiydi. Ocak sönerse hayat da sönerdi. Evlenip yeni bir yurt kuran aile bireylerinin ocakla-
rının ateşi de kendi baba ocağındaki ateşten yakılmalıydı. Ocaklardaki bu ateş üzerinde de 
mutlaka bir kazan ve sıcak su olurdu. Yurtun içindeki düzende herkesin yeri bellidir. Erkekler 
yurtun sol tarafında, kadınlar da sağ tarafında bir yaşam alanına sahiptirler. Sol tarafta min-
derlerle donatılmış oturma yerlerinde erkekler ve misafirlerinin yeri vardır. Sağ tarafta ise 
kadınların oturacağı ve mutfak eşyalarının bulunduğu yer vardır. 

Yurtta hayat töre düzenindedir. Yurtun kapıdan girince tam karşısı “başköşe” olarak adlan-
dırılır. Bu yer ailenin reisi veya değerli misafir için ayrılmıştır. Yurt içerisinde aile üyelerinin 
yatacağı yerler de önceden bellidir. Mahremiyete özen gösterildiği için de bölümler halinde 
örtü ile ayrılmıştır. Aile reisinin yatağının hemen sol tarafında genelde bir sandık yer alır. 
Bu sandıkta ailenin değerli ve özel eşyaları saklanırdı. Yurta girildiğinde hemen sağ tarafta 
mutfak kapkaçaklarının konulacağı yer varken sol tarafında at eyer/koşumlar asılmaktadır. 
Çadırın iç kısmı oldukça süslü ve korunaklıdır. Halılar, kilimler, keçeler hem soğuğa karşı ko-
runmak için yapılırken hem de üzerlerindeki süslemeler ve işlemeler bir bakıma estetik anla-
yışını da ortaya koymaktadır. Yurdun ortasındaki ateşin yandığı ocağın çevresi koruma altına 
alındıktan sonra diğer yerlerin tamamı halı-kilimle kaplanmıştır. 

Türklerin konargöçer kültürünün bir parçası olan yurtlar çekirdek aileye uygun tasarlanmış-
tır. Bu nedenle de evlilikler teşvik edilerek aile bireylerinin ayrı bir yurt kurması teşvik edil-
miştir. Yurtlar birbirine yakın kurulduğundan aile bireyleri yemeklerini aile reisinin yurtunda 
yedikten sonra kendi çadırlarına gitmektedirler. Akrabaların yan yana kurduğu bu yurtların 
bir araya gelmesiyle avullar oluşmuştur. Avullar günümüzde köy olarak da nitelendirilmek-
tedir. Yanyana kurulan yurtlar genelde yemek yemek, kışın ısınmak ve uyumak için kullanıl-
mıştır. Türklerin genel yaşamı yurt dışındadır. Hayvanların bakımı, çocukların eğitimi, gün-
delik ihtiyaçların karşılanması vb. görevler aile bireyleri arasında paylaşıldığı için çadırların 
dışında da bir avlu oluşturulmuştur. 

Türklerde hayatı devam ettirmek için kurulan yurtlar dışında düğün, cenaze, kutlama vb. için 
otağlar da vardır. Hayatını kaybeden kişinin çadırının çevresinde 7 tur atmak, kendi yüzünü 
tırmalamak vb. gelenekler vardır. Türkler farklı boylara ayrılmalarına bağlı olarak yurtlarının 
çatısında ve süslemelerinde de değişikliğe gitmişlerdir. Türk geleneğinde Tanrı gök kubbe 
altında birisine kut vererek devleti yönetmesine, halkı doyurmasına imkân vermiştir. Türkler 
yurtlarını yaparken bu gök kubbe anlayışından etkilenerek yurtlarının çatısında bırakacakla-
rı havalandırma alanını şekillendirmişlerdir. Bu havalandırma alanı zamanla her Türk boyun-
da kendi milli kimliklerini yansıtacak biçimde yapılmıştır. Örneğin Kazaklar ile Özbeklerin 
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yurtlarında tepede bırakılan açıklığa sebep olan direklerin şekilleri farklıdır. Türklerde bu 
hava boşluğu ya da delik aynı zamanda Tanrı ile iletişim kurmakiçin de kullanılmıştır. Yurtun 
tam ortasında kullandıkları direkleri göğün direği olarak kabul etmişler, Tanrı ile bağlantı 
kurabilmek için de mutlaka yıldızları görmek gerektiğine inanmışlardır. Bu nedenle de yurt-
ların kapısı hep doğuya açılmaktadır. Kapıdan çıkar çıkmaz güneş ışığını görmeleri gerekti-
ğine inanılan bu anlayışta Tanrı ile her daim bir birliktelik söz konusudur. 

Türkler genelde deniz, göl, nehir, kanal çevresinde hareket ederek ırmak kenarlarına yakın 
yerlere yerleşmişlerdir. Türklerin yerleştikleri bölgeler o boyun adıyla da anılmıştır. Türkler 
yaptıkları yurtların yanına toprak evler, bu yurtların kenarında arabalar, kayıklar, atlar vb. 
yerleşim düzeninde yurt tutmuşlardır. İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra cami ve med-
reseler yurtların tam ortasında inşa edilmiştir. İhtiyaç duydukları değirmen, yağ değirmeni 
ve tuvaleti ise köy meydanında uzak bir bölgede yapmışlardır. Yurtlarını aydınlatabilmek 
için otlardan ve taş mumdan yararlanmışlardır. Taş mumunu yapabilmek için bitki yağlarını 
kullanmışlardır. 18. yüzyıldan sonra demir sobalar ve gaz lambalarının kullanıldığını görü-
yoruz. 

Türkler tam olarak yerleşik hayata geçip, kerpiç veya tuğladan evler yapmış olsalar da yaz 
aylarında bahçelerine yurt kurmaktan vazgeçmemişlerdir. Günümüzde de Orta Asya’da 
özellikle Kazak ve Kırgızlar yaz aylarında bahçelerinde yurt kurmaya devam etmektedirler. 

Sonuç

Türklerde yerleşik hayat diğer topluluklara göre farklılık göstermiştir. Türklerin yerleşik kül-
türünde çeşitlilik vardır. Günümüze değin gelişen tarihi süreçte hala geleneksel Türkevi/Yurt 
anlayışından vazgeçmemişlerdir. Çağdaş Türk Dünyası içerisinde Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar, 
Yörükler, Karakalpaklar Türkevi/Yurt kültürünü devam ettirmektedirler. Türklerde yurt tek 
başına ailenin yaşadığı bir mekân değildir. Yurt kutsaldır. Bu kutsallık yurdun içerisindeki 
ocak ve yanan ateşle sembolleştirilmişse de kendi içerisinde bir kurallar bütünüyle tüm dev-
letin temelini oluşturması bakımından önemlidir. Her yurt aynı zamanda Tanrının o insan-
lara verdiği bir lütuftur. Yurtların içinde yanan ocak ve bu ocaktan diğer ocakların ateşinin 
yanması da kutsallığın bir gereğidir. Yurtta yaşayan her aile yeni yurtların açılması için çocuk 
yapmalı, bu çocukları töreye göre eğitmelidir. Günümüzde tarihi Türkevleri/yurtları üzerine 
fiziki araştırmalar yapılmıştır. Fakat büyük Türk imparatorluklarını oluşturan, devletler kuran 
bu milletin bu yurtlar içerisindeki felsefesi üzerine araştırmalar oldukça azdır. Bu nedenle de 
Osmanlı Devleti kurulduğunda 300 çadırlık bir aşiretin böyle büyük bir imparatorluk kura-
mayacağı gibi yanlış bir kanıya kapılmışlardır. 
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Fotoğraf 1: 6-8 arasında değişen kafeslerin iplerle bağlandığı Türkevi, Karakalpakistan
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Fotoğraf 2: Altay Yurdunun yerleşim biçimi

Fotoğraf 3: Türkevi’nin yerleşimine örnekler
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Fotoğraf 4: Arabalı Türkevi örnekleri

Fotoğraf 5: Pazırık Kurganından çıkarılan 4 tekerlekli araba. MÖ 252-238.
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Fotoğraf 6: Türkevi’nin içi oldukça süslü ve özenlidir.

Fotoğraf 7: Bozkırdaki Türkevi kenarları yazın toprakla kışın da karla kaplanır.
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Fotoğraf 8: Türkevi’nin tepe noktası farklı Türk boylarına göre değişiklik gösterebilir. 

Fotoğraf 9: Türkler, kurdukları Türkevi’nin tepesindeki boşluktan yıldızları görmeyi bir uğur olarak kabul 
ederlerdi. Kazakistan
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Fotoğraf 10: Türkevi’nin kapısı ilk dönemlerde keçe ile kaplanırken daha sonraları ağaçtan yapılmıştır. 
Kazakistan

Fotoğraf 11: Türkevi içerisinde belirli bir düzen vardır. Kapı karşısı aile reisinin yeridir. Sol tarafta ise sandık 
mutlaka bulunurdu. Kazakistan
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Fotoğraf 12: Türkevi içerisinde töre geçerlidir. Ocak haricinde zemin keçe ile kaplanırdı. Kazakistan

Fotoğraf 13: Türkevi’nde evlenen erkek evlat hemen diğer yurt yanına yurt tutardı. Zamanla avlu sistemi 
benimsenmiştir. 
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Fotoğraf 14: Türkler hayvanlarını ve arabalarını da hemen yurt yanında bulundururlar. Kış ayında keçeler 
birkaç kat olurdu. 

Fotoğraf 15: Türkler yurtlarına ve evlerine mutlaka onları ifade eden bir işaret yaparlardı. Bu işaret bir bakı-
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ma onların adresi olarak da kabul edilirdi. Kafkasya

Fotoğraf 16: Türklerde ailelerin işareti bir gelenektir. Anadolu’da hala kullanılmaktadır. Kafkasya
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Bir Gezginin Gözünden 
1950’lerin Başında Hatay

Şemsettin Çelik
Yrd. Doç. Dr. Bayburt Üniversitesi İTB Fakültesi Tarihi Bölümü

Giriş

Şehirler, tarihte kendilerine has bazı hususiyetleriyle ön plana çıkarlar. Bazı şehirler askerî, 
bazıları ticarî, bazıları ise kültürel ve ilmî yönden önem arz ederler. Bunun yanı sıra birçok 
yönden önem taşıyan şehirler de vardır. İşte bunlardan biri de Hatay’dır. Mısır, Suriye ve 
Doğu Akdeniz’den, Anadolu’ya uzanan yollar üzerinde bulunan ve önemli medeniyet mer-
kezlerine yakınlık arz eden Hatay, medeniyet ve kültür yollarının kavşağında yer alır. Bu özel-
liği ile Hatay, Anadolu gibi medeniyetlere ve kültürlere tarih boyunca ev sahipliği yapmış ve 
onları bünyesinde birleştirmiş bir şehirdir. Bundan dolayı şehir, tarihte büyük küçük, önemli 
önemsiz birçok gezginin dikkatini çekmeyi ve onları kendine hayran bırakmayı başarmıştır. 
Yolların kavşağında bulunan kadim şehir Hatay’ın kendisine hayran bıraktığı gezginlerden 
biri de Muzaff er Yenen’dir.

Muzaff er Yenen, 1953 Ocak ayında Hatay’da bulunmuş ve burada gördüklerini “Hatay Notla-
rı” adıyla bir yazı dizisi şeklinde, 1953 yılı sonlarında Erzurum’da çıkan Hâkimiyet gazetesinde 
yayınlamıştır. Gezgin, 26 tefrika halinde yayımlanan gezi notlarının Hatay’ın tabiî, tarihî, ikti-
sadî, kültürel ve idarî hayatına dair kısımlarını, Şükrü BALCI’nın “Turistik Hatay” adlı kitabın-
dan istifade ederek yazmıştır. Bu usul büyük seyyahların da başvurduğu bir yöntemdir. M. 
Yenen de genelde diğer seyyahların yaptığı gibi şehirle ilgili bazı bilgileri daha önce orayla 
ilgili yazılmış olan eserden faydalanmak suretiyle aktarmıştır. Ancak burada aktarımda bu-
lunulan eserin yayın tarihi ile yazarın bölgeyi gezdiği tarihin birbirine yakın olması önem 
arz ediyor. Çünkü yazarın faydalandığı eser ile yazarın Hatay’da bulunduğu tarih arasında 3 
yıl gibi kısa bir süre vardır. Bu süre içerisinde iktisadî, idarî ve kültürel konularda önemli bir 
değişiklik olması zordur. Bunu, o dönemle ilgili diğer belgelerden tespit etmek de müm-
kündür. Bu bakımdan yazarın verdiği bilgilerin sıhhati açısından bir problem söz konusu 
değildir.

Gezginin notlarından hareketle 1950’lerin başında, Hatay’ın tarihî, sosyo-ekonomik, kültü-
rel, turistik vb. bakımlardan durumu ortaya konulmaya ve Fransız mandası altındaki dönem 
ile 1940’lı yıllardaki durumu mukayese edilmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken tabiî sadece 
gezginin notlarıyla kifâyet edilmeyecektir. Bu notlar, arşiv belgeleri ve yerel gazeteler gibi 
kaynaklarla takviye edilecektir. Yazının istikametini, gezginin Hatay seyahatinde takip ettiği 
güzergâh belirleyecektir.
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İskenderun-Antakya Yolculuğu: Antakya Yolunda

Çalışmanın konusunu teşkil eden notların yazarı Muzaff er Yenen, bir deniz yolculuğu so-
nucu İskenderun’a gelmiştir. İstanbul’dan başlayıp Rodos üzerinden devam eden bu deniz 
yolculuğu 20 Ocak 1953 Salı günü İskenderun’da sona ermişti. İskenderun’a kadar gelen 
gezgin, o günkü halde 58 km. uzaklıkta bulunan Antakya’yı görmeden Erzurum’a dönmenin 
acı bir kayıp olacağını düşünür. Bu sebeple İskenderun’dan otobüsle Antakya’ya doğru yola 
çıkmaya karar verir.1 Bir iki günlük bu kısa seyahat Yenen’in Hatay ile ilgili önemli tespitlerini 
kayda geçirmesi açısından oldukça verimli olmuştur. 

Gezginin anlatımından, Anadolu’nun farklı yerlerini de gezdiği ve Hatay bölgesinin yaban-
cısı olduğu anlaşılıyor. Yolculuk esnasında, İskenderun ile Antakya arasındaki yolun geniş 
ve muntazam asfalt oluşu gezginin gözünden kaçmaz. Zira özellikle İskenderun ile Antakya 
arasındaki yolun asfaltının güzelliği dikkatini çeker ve burasını o dönemlerdeki Ankara’nın 
Çankaya’sıyla Dikmen’ine tırmanmaya benzetir. Ardından Hatay’ın yolları için şu ifadeyi kul-
lanır: “Hükümet merkeziyle İstanbul’dan sonra memleketimizin en güzel, en modern ve en temiz 
yollarına malik bulunan Hatay Vilayetinin, bu bakımdan diğer vilayetlerimize de canlı bir örnek 
teşkil etmesini, vatandaş sıfatıyla gönülden temenni ederim.2” Bu ifade, 1950’lerde Hatay’ın ka-
rayolları bakımından ulaşım vaziyetini göstermesi açısından önemlidir.

Hatay, 1950’lerde ulaşım bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir. Bunda 
hac yollarının buradan geçmesinin payı olduğu gibi3, Osmanlı döneminde başlatılan yol 
yapım çalışmalarının4manda döneminde ve Hatay’ın ilhakından sonraki dönemde de sür-
dürülmesinin payı vardır. 1918’lerde Hatay’ın yol şebekesi 87 km’den ibaretti.5 İşgalden 
sonra Fransızlar, bölgede yönetimlerini kolaylaştırmak için yol yapımına özel bir önem ver-
mişlerdir.6 Ankara İtilafnâmesi sonrası, Fransızlar, Hatay’da halktan aldıkları vergiler ve vergi 
vermeyenlerin de bedenen çalıştırılması ile yol yapımına başlamışlardır. Bunun sonucunda 
Topboğazı-Antakya 30 km, Yeniköy-Yenişehir 19 km ve Antakya-Yenişehir arasında 52 km 
yol yapmışlardır.7 1918’de Hatay’ın yol şebekesi 87 km iken, 1922’de 101 km’ye, 1935’te ise 
156 km’ye ulaşmıştır. Fransız manda yönetimi, sadece köprüler ve şoselerle ilgilenmişlerdir.8 
Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, Fransızların, Hatay’da bulundukları imar faaliyetleri 
tamamen kendi çıkarları doğrultusunda ve işlerini kolaylaştırma amacıyladır. Buna rağmen 
Hatay’ın Türkiye’ye iltihakı için Fransa ile imzalanan 23 Haziran 1939 tarihli anlaşmaya bağlı 
protokolün 2. Maddesi gereğince, Fransa’ya, Hatay’da yaptığı yatırımlara karşılık olarak, Tür-
kiye Cumhuriyeti tarafından, 7 milyon Fransız frangı ödenmiştir.9

1 Hâkimiyet, 11 Kasım 1953.

2 Hâkimiyet, 11 Kasım 1953.

3 Yusuf Duran, İskenderun Sancağında Fransız Mandası, Ankara 2010, s. 137; Ayrıca bkz. Münir Atalar, “Hacc Yolu Güzergâ-
hı ve Masrafı (Kara Yolu, 1253/1837)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 4, 
Ankara 1993, s. 44.

4 Naim Ürkmez, Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na İskenderun, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış 
Doktora Tezi, Erzurum 2012, s. 212-245; Tekin, Mehmet, Hatay Tarihi, Ankara 2000, s. 114-117.

5 Tarık Mümtaz Yazganalp, Çizgiler ve Bilgiler, Halep 1936, s. 205.

6 Fransızların bölgedeki yönetimlerini üç aşamaya ayırmak mümkündür: 1- Manda yönetiminin kuruluşu (1920-1925), 
2- Manda yönetiminin bölgede tutunma çabası (1926-1936), 3- Sancak’ta Manda yönetiminin son yılları (1937-1938). 
Duran, İskenderun Sancağı, s. 44, 89, 111.

7 Yazganalp, Çizgiler ve Bilgiler, s. 205; A. Faik Türkmen, Mufassal Hatay Tarihi, C.1, İstanbul 1937, s. 115; Mehmet Tekin, 
Hatay İşgal Yılları ve Bağımsız Hatay Devleti Kronolojisi(1918-1920), Ankara 2015,s. 237.

8 Yenigün, 4 Kasım 1938.

9 BCA, 030.0.018.001.002.91.59.18.
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Ulaşım alanında yapılan bütün bu faaliyetlere rağmen, Hatay’ın yol bakımından ihyası Tür-
kiye’ye katıldıktan sonra gerçekleşmiştir. Türkiye tarafından Hatay’ın gelişip kalkınması için 
mevcut yolların tamirinin yanı sıra, yeni yollar da yapılmıştır.10 Öyle ki, köylere varıncaya 
kadar Hatay’da ulaşım alanında büyük bir atılım ortaya konulmuştur. Hatay vilayetindeki 
asfalt yolların onarılması için Suriye’den getirilecek makineler ve bu makinelerin yedek par-
çalarının, her türlü vergi, harç ve zamdan muaf tutulması kararlaştırılmıştır.11 1939 yılı orta-
larında, Hatay Vilayetinde 152 km asfalt, 170 km kırma taş şose ve 215 km toprak yol olmak 
üzere toplam 537 km yol bulunuyordu.12 Türkiye’ye katıldığında Hatay’ın asfalt yollarının 
tamamına yakını bozuk bir durumdaydı ve tamir edilmeleri gerekmekteydi. Ancak ihtiyaç 
duyulan tamirat 1940 yılına kalmıştı. 1940 yılı ortalarında ihalesi yapılan İskenderun-Payas 
yolunun inşaatı 1942 yılı baharında devam etmişti.13 Bu çerçevede tamire ihtiyacı olan köp-
rüler onarılmış, Belen yolunda yıkılmaya yüz tutmuş istinat duvarları yeniden inşa edilmiş, 
virajlar tamir ve takviye edilmiştir.14 Bundan dolayı 1953 yılında bu yoldan geçen M. Yenen, 
İskenderun ile Antakya arasındaki bu yolun virajlarının korkuluklarla ve beyaz taşla emniye-
te alındığından bahsetmiştir.15

II. Dünya Savaşı sonrası, Rasim Yurtman, Meclis’te, Hatay’da bucakları ve köyleri birbirine 
bağlayan 350 km asfalt yol bulunduğundan ancak bu yolların harap bir halde olduğundan 
bahsetmiştir.16 1946 yılına kadar Hatay’da Fransızlardan devralınan 183 km asfalt yolla 153 
km şosenin bakımı sağlanmıştır. Ayrıca Fransızlardan devralınan asfalt yollar üzerine iki defa 
asfalt kaplama ve yeniden 20 km asfalt yol yapılmıştır. Manda yönetimi döneminde yapı-
lamayan 12 km’lik İskenderun-Arsuz şosesi ikmal edilmiş, Antakya-Süveydiye17 şosesinde 
gerekli çalışmalar yapılmış ve Fevvar Çayı üzerine bir köprü inşa edilmiştir. Antakya şehir 
köprüsünün genişletilmesi için proje hazırlanmıştır.18 Nihayetinde 1947 yılına kadar Hatay 
yollarının ve köprülerinin önemli bir bölümü tamir edilmiş ve yeni yol ve köprüler inşa edil-
miştir. 156 km asfalt şose üç defa kaplanmış ve birçok defa da tamir edilmiştir. Asfaltlanan 
bu yollar, Şenköy’de açılan asfalt ocaklarından çıkarılan asfalt sayesinde asfaltlanmıştır.19 
1950’lere doğru Hatay’da yol bakımından önemli bir mesafe kaydedilmişti. Örneğin, atla 
bile gidilmesi zor olan 32 km’lik Yayladağı-Bezge yolu yapılmış, 1949 Kasım’ında otomobil 
kullanımına açılmıştır.20

Hatay’ın bir yandan il, ilçe, bucak ve köyleriyle bağlantısı sağlanırken bir yandan da çevre 
illerle bağlantısını kuracak ve Hatay’ın gelişmesini sağlayacak transit yolların yapılması ge-
rekiyordu. Bu yüzden 1939 tarihli bir raporda, Hatay ile civar vilayetlerin iktisadî ilişkileri ve 

10 Yenigün, 3 Haziran 1941.

11 BCA, 030.0.018.001.002.99.80.4.

12 BCA, 030.10.0.0.67.447.4.

13 BCA, 030-0-010-000-000-155-94-7.

14 Yenigün, 16 Şubat 1940.

15 Hâkimiyet, 11 Kasım 1953.

16 TBMM Zabıt Ceridesi, C.III, D.8, 1946, s. 500-501.

17 Günümüzde Hatay ilinin Samandağ ilçesi.

18 Atayolu, 30 Ekim 1946; Sellerin tahrip ettiği Antakya-Harbiye şosesi üzerindeki Fevvar Köprüsü’nün ayakları 1950 yılı 
sonlarında tamir edilmiştir. Yeniyol, 30 Kasım 1950.

19 Yenigün, 29 Birinciteşrin 1944; Atayolu, 29 Ekim 1947. Şenköy’ün eski adı “Şeyhköy”dür. Hatay Vilayeti Mektupçuluğu, 
Hatay Vilayeti İdari Taksimatı 1940, Antakya, Yenigün Basımevi, s. 20.

20 Atayolu, 30 Mart 1950; İleri Hürriyet, 8 Kasım 1949.
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diğer umumi ihtiyaçlar bakımından Hatay yollarının diğer ana yollara bağlanması gerekliliği 
vurgulanmıştır.21 Bunun için II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni durumda komü-
nizmle mücadele çerçevesinde, ABD’den gelen yol malzemeleriyle, İskenderun’u Erzurum’a 
ve Karadeniz’e bağlayacak yolların yapımı planlanmıştır.22 Bu amaçla 1947 yılı sonlarında 
10 Amerikalı uzman Hatay’a gelmiştir. Bayındırlık Bakanı Nihat Erim’in katılımıyla, 1948 yılı 
ortalarında İskenderun-Erzurum yolunun temeli atılmıştır.23

Hatay bölgesinin stratejik, ekonomik ve özel durumu nedeniyle, CHP döneminde inşasına 
başlanan İskenderun-Erzurum yolunun yapımı, DP döneminde de devam etmiştir.24 Bu yol 
Hatay’ı, Doğu Anadolu’ya ve Karadeniz’e bağlayacak bir yoldu. Diğer taraftan 1951 yılında 
Hatay’ın Kilis-Hassa yolu ile Orta Anadolu’ya bağlanması tasavvur edilmiştir.25

CHP döneminde Hatay’ın merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan yolların yapımına ağırlık ve-
rilmiştir. DP iktidarında ise daha ziyade köy ve yayla yollarının inşasına öncelik verilmiştir. 
Bu amaçla Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa, Samandağ, Antakya, Dörtyol ve İskenderun’a bağlı köy 
ve sayfiye yerlerinin yolları, DP iktidarının ilk iki yılında yapılmıştır.26 Gezginimiz M. Yenen’in 
gezi notlarında sıklıkla bahsettiği Hatay’ın güzel, temiz ve muntazam yolları yukarıda anla-
tıldığı şekildeyapılmıştır.27

Görüldüğü üzere, Hatay’ın yol bakımından gelişme göstermesi, Fransız manda yönetimi 
döneminden ziyade, Türkiye’ye katılımı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde şehrin 
ekonomik yönden kalkınması için Türkiye Cumhuriyeti tarafından her türlü katkı sağlanmış 
ve gerekli yatırımlar yapılmıştır. II. Dünya Savaşı’nın ülkeyi olumsuz etkilemesine rağmen, 
Hatay için eldeki imkânlar çerçevesinde yapılması gerekenler yerine getirilmeye çalışılmıştır. 
Savaş sonrası yaşanan gelişmeler, bölgeyi daha da önemli hale getirmiş ve gelen ABD yar-
dımlarıyla yolların yapımında önemli mesafe kat edilmiştir. Hatay’ın diğer şehirlerle bağlan-
tısı sağlanmış ve bölgedeki mahsulün dışarıya satılması kolaylaşmıştır.

1953 yılında Hatay’ı gezen M. Yenen’e göre, İskenderun şehir merkezi, işlek yollara sahip ka-
labalık bir yerdir.28 Bunda İskenderun’un Osmanlı döneminden beri yaşamış olduğu değişim 
ve gelişimin payı vardır. Manda yönetiminde, Sancak’ın merkezi oluşundan dolayı, Fransız-
ların yürüttüğü imar faaliyetlerinden en büyük payı da İskenderun almıştır. 1919’da Fransız-
lar; İskenderun, Antakya ve Kırıkhan’ı “Özerk İskenderun Sancağı” şeklinde idari bir bütün 
haline getirince, Halep-İskenderun karayolunu 158 km’den 100 km’ye indirmek için çalışma 
başlatmışlardır. Yine işgal yıllarında, İskenderun’un deniz kıyısındaki büyük caddesi 12 km 
uzunlukta ve 25 m genişlikte bir sahil yolu olarak yapılmıştır. İskenderun, bu dönemde böl-

21 BCA, 030.10.0.0.67.447.4.

22 Atayolu, 8 Kasım 1947; 3 Aralık 1947.

23 Atayolu, 21 Temmuz 1948.; İskenderun-Erzurum yolu, ABD’nin özel isteği ve ödeneğiyle yapılmıştır. Efdal As, Cumhuriyet 
Dönemi Ulaşım (1923-1960), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, İzmir 2006, s. 269.

24 Yeniyol, 23 Aralık 1950.

25 Ayın Tarihi, 17 Haziran 1951.

26 Yeniyol, 13 Mart 1952.

27 Hâkimiyet, 11 Kasım 1953.

28 Hâkimiyet, 11 Kasım 1953. Hatay’da 1919 yılına kadar 10 otomobil var iken, Fransız işgalinden sonra, yolların asfalt-
lanmasıyla otomobil önem kazanmış ve otomobil sayısı 1930’da 253’e yükselmiştir. Tabii bunda manda yönetiminin 
otomobil vergisini az tutması ve otomobil ithalatını teşvik etmesinin de rolü vardır. Otomobil sayısı 1934’te 280, 1935’te 
ise 269’dur. Yazganalp, Çizgiler ve Bilgiler, 206; Türkmen, Mufassal Hatay Tarihi, s. 116.
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gede benzeri olmayan kamu binaları da kazanmıştır. Bunda şüphesiz İskenderun’un önemli 
bir liman şehri oluşunun da etkisi vardır.29 Fransızlar, manda yönetimi döneminde Hatay’da 
bayındırlık ve imar faaliyetlerine giriştiler. Özellikle 1925-1937 yılları arasında Hatay’da yol 
ve bina inşası ile su, elektrik, kadastro gibi imar faaliyetlerine ağırlık verdiler. İlk olarak yol ve 
liman gibi ulaşım alanlarında ıslah çalışmalarına başlamışlardır. Manda yönetimi, 1920’lere 
kadar iskele görünümünde olan İskenderun Limanı’nda ıslah ve büyütme faaliyetine girişti. 
200 m. uzunluğundaki rıhtım 1922’de aydınlatıldı ve körfezde bir deniz feneri yapıldı. Halep 
ile yapılacak ticaret için, limanın demiryoluyla birleştiği alanda depolama merkezi olarak 
4.000 m2’lik bir hangar inşa edildi.30 İskenderun Limanı’nın gerçek manada inşası, Hatay’ın 
anavatana katılmasından sonra yapılan projelerle gerçekleştirilmiştir.31 Temmuz 1944’te li-
mana son kazık çakılmış,32 ancak inşa çalışmaları 14 Eylül 1944’te bitmiştir.33 1947 yılında 
Marshall yardımı çerçevesinde İskenderun Limanı, tekrar modernize edilmek istenmiştir. 
12,5 milyon dolar tahsisat ayrılmış ve modernizasyon çalışmalarını organize etmek için de 
Mütehassıs Heyet kurulmuştur.34 Daha büyük ve modern bir liman yapmak için 1954 yılında 
çalışmalara başlanmış ve Limanın 1955 sonlarında tamamlanarak hizmete açılması planlan-
mıştır.35

İşte yukarda kısaca limanının gelişimini anlattığımız yer, gezginin İskenderun-Antakya yo-
lunda seyahat ederken Gâvur dağlarının karlı tepelerinden seyrettiği İskenderun Körfezi’dir. 
Bu yoldan sırtlara doğru tırmanınca Gâvur dağlarının karlı tepelerinden aşağıda kalan İsken-
derun Körfezi’nin şaheser manzarasını edebi cümlelerle anlatmaktan kendini alamayan gez-
gin, şöyle devam eder; “deniz seviyesinden 800-1000 m. yükseklikte bulunan Soğukoluk Yaylası 
ile Sarımazı mevkiini ve rüyalar ülkesini andıran Belen nahiyesiyle, tepelerde yayılmış cennetten 
bir köşe hissini veren Belen Yaylası’nı çabucak geçerek, peşimizde bıraktık.” 

Gerçekten de Soğukoluk, İskenderun Körfezi’nin seyir terası durumundadır. 1930’larda So-
ğukoluk; otel, yazlık, pansiyon ve gazinoların bulunduğu Ortadoğu’nun en gözde yaylasıdır. 
1940’lı, 50’li yıllarda yaz aylarında Beyrut’tan, Şam’dan, Halep’ten, Mersin ve Adana’dan ai-
leler taksilerle veya kendi özel araçlarıyla gelip burada konaklardı.36 Soğukoluk’ta 1980’den 
önce meydana gelen bazı olumsuz hadiseler yüzünden buradaki tüm binalar, çeşitli bakan-
lıklarca kamulaştırma yoluyla satın alınmış ve dinlenme tesisi haline getirilmiştir.37 Soğu-
koluk’un adı da 1980’den sonra, Güzelyayla olarak değiştirilmiştir. Bugün piknik ve kamp 
alanıdır.38

29 Büyük güçler açısından İskenderun’un önemi için bakınız, Naim Ürkmez, Doğu Akdeniz’de Bir Liman Kenti: İskenderun 
(1914-1919), Ankara 2016, s. 10-17.

30 Duran, İskenderun Sancağında, 191; Osmanlı hâkimiyetinde doğal bir liman olan İskenderun’da modern bir liman yap-
mak için çalışmalara başlanmış ancak I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine bu başarılamamıştır. Mehmet Beşirli, “Haydar 
Paşa Liman Şirketi’ne Verilen İskenderun Limanı İnşa ve İşletme İmtiyazı ve Liman Tarifesi (1911)”, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, Konya 2004, s. 182-190.

31 BCA, 030.10.0.0.67.447.4; 1942 Haziran ayında, Nafia Vekili A. Fuat Cebesoy, İskenderun Limanı inşaatını, tesisleri ve 
iskeleyi gezmiş ve incelemelerde bulunmuştur. Yenigün, 30 Haziran 1942.

32 Yenigün, 24 Temmuz 1944.

33 Yenigün, 15 Eylül 1944; Atayolu, 4 Eylül 1944.

34 Atayolu, 25 Eylül 1947; Atayolu, 16 Eylül 1950.

35 Yeniyol, 9 Şubat 1955.

36 http://www.antakyaturu.com/index.php?okod=67.

37 Mehmet Sılay, Belen Derbendi, Ankara 1998, s. 62.

38 http://www.belen.gov.tr/sogukoluk-guzelyayla-mahallesi-piknik-alani
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Yenen, yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra, Derindere ile Çakıllıköy karakollarını aşarak İs-
kenderun’dan itibaren tırmanmaya başladığı yüksek, arızalı yayla mıntıkasının, Hici köyün-
den itibaren tatlı meyillerle, tarihi bir geçit olan Top Boğazı’na alçaldığını ve buradan da 
Hatay’ın Amik Ovası’na uzandığını anlatır. Antakya, Halep, Kırıkhan ve Reyhanlı’ya ayrılan 
şoselerin güzergâhındaki Top Boğazı’nın, önemli bir kavşak noktası olduğunu ifade eder. 
İskenderun-Antakya yolundaki seyahatte M. Yenen, gördüğü yerleri bir bir sayar ve Antak-
ya’nın devlet fidanlığını, Bedirge nahiyesini ve Bakrası, Bağlama, Avaki (Yeni adı Avaklı)39, 
Yeniköy köylerini geçerek saat 13:00’de Antakya’ya ulaşır.40 Bu arada gezginin anlatımından, 
1953’lerde İskenderun-Antakya arası yolculuğun, otobüsle yaklaşık iki saat sürdüğü anlaşıl-
maktadır.

Antakya

Yazar, bu bölümde Antakya’yı anlatırken kuruluşu hakkında tarihi kronolojik bilgiler vermiş 
ve bu bilgiler ışığında şehrin, bir zamanlar ihtişamlı ve parlak bir dönem geçirdiğinden bah-
setmiştir. Buna da şehrin etrafında ayakta kalabilen eski eserlerin bakiyelerini delil olarak 
göstermiştir.

Antakya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok devlet arasında el değiştirmiş bir 
şehirdir. 1940’larda Anadolu-Suriye-Mısır şosesi Antakya’dan geçiyordu.41 Tarihte yaşadığı 
bütün olumsuzluklara rağmen, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, eski mamuriyetini ve ihtişa-
mını kaybetmemiş, ancak bir zamanlar daha fazla nüfusu barındırırken, 1950’lerde 30.000 
nüfuslu bir kasaba haline gelmiştir.42 Örneğin 1935 yılında Antakya’nın nüfusu 34.000 civa-
rındaydı.43 1940 sayımında 26.939, 1945 sayımında ise 27.448’dir. Hatay’ın Türkiye’ye katıl-
masından sonra, Antakya’da yavaş yavaş nüfus artmaya başlamış ve 1950’lerde sanayileş-
meyle birlikte köylerden şehre nüfus akını olmuştur. Bu göçler neticesinde şehrin nüfusu 
1955’te 38.138’e ulaşmıştır.44

M. Yenen, Antakya’da gördükleri karşısında, Cumhuriyet idaresinin enerjik ve devamlı ça-
lışmaları sayesinde Hatay’ın, eski eserlerin yanında yenilerin inşasıyla medeni ve modern 
tesislerini günden güne zenginleştirerek, doğal güzellikleriyle, turizm bakımından “Cennet” 
demeye layık bir hale gelmeye başladığışeklinde bir değerlendirme yapmaktan kendini ala-
maz.45

Cumhuriyet öncesi dönem göz önüne alındığında Antakya için bunu söylemek mümkün 
değildir. Zira Antakya ve Antakyalının manda yönetimi altında yaşadığı bu zor dönemde 
Antakya’ın güzellikleri solmuş durumdadır. 1935 yılında Antakya’yı ziyaret eden Milli Şairi-
miz Mehmet Akif ERSOY’un şu dörtlüğü manda idaresi altındaki Antakya’nın halini ortaya 

39 Eski ismi “Avakiye” olup, yeni adı “Avaklı”dır. Bkz. Hatay Vilayeti İdari Taksimatı 1940, s. 13.

40 Hâkimiyet, 12 Kasım 1953.

41 Cemal Alagöz, “Coğrafya Gözüyle Hatay”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, II/2, Ankara 1944, s. 
213.

42 Hâkimiyet, 14 Kasım 1953.

43 Şerife Yorulmaz, “Fransız Manda Yönetimi Döneminde İskenderun Sancağı(Hatay)’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Du-
rumuna İlişkin Bazı Kayıtlar(1918-1939)”,Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 22, 
Ankara 1998, s. 241.

44 Hatay İl Yıllığı 1967, İstanbul 1968, s. 13-15.

45 Hâkimiyet, 14 Kasım 1953.
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koyması açısından manidardır.46

“Viranelerin yascısı baykuşlara döndüm.
Gördüm de hazânında şu cennet gibi yurdu,
Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum,
Yâ Rab! beni evvel getireydin ne olurdu?”

M. Akif, bu şiirini, Antakya’da Asi Nehri kenarında yaptığı gezilerden biri esnasında Ali İlmi 
Fani’nin ricası üzerine, bir kışlanın gönderinde dalgalanan Fransız bayrağına, bir de batmak-
ta olan güneşe bakarak, söylemiştir. Akif, Mısır’daki gurbet hayatının son yıllarında hava de-
ğişimi için Beyrut’a gitmiştir. Bereketzâde Cemil Bey, burada bulunduğu sırada onu, Ali İlmi 
Fani aracılığıyla Antakya’ya davet etmiştir. Daveti kabul eden M. Akif, A. İlmi Fani ile birlikte 8 
Ağustos günü yola çıkmış ve 9 Ağustos’ta Antakya’ya ulaşmıştır. Antakya’da bir ay kalan Akif, 
günlerinin büyük bir kısmını Bereketzâde Cemil Bey’in konağında geçirmiş, 3 gün de Tosun-
pınar’da Halefzade Mesrur Ağa’nın konağında kalmıştır. 8-9 Eylül 1935 tarihinde Lübnan’a, 
oradan da Mısır’a gitmiştir.47

Bugünkü Antakya (1950’lerdeki Antakya)

Bu bölümde yazar, bugünkü Antakya diyerek 1953 yılındaki Antakya’yı, biraz da şahsi ve 
yolculuk intibalarına göre, canlandırmaya çalışmıştır.48

Kaynağını Suriye’den alarak Amik Ovası’nı suladıktan sonra Samandağ’dan denize dökülen 
Asi Nehri, Antakya’nın içinden geçerek şehri iki yakaya ayırır. 1950’lerde nehrin tek geçidini 
Antakya Köprüsü (Roma Köprüsü) teşkil ediyordu.49 Hatay’ın merkezi olan Antakya’nın yo-
ğunluğu, ulaşım vasıtalarının fazlalığı şehrin iki yakasını birbirine bağlayan bu köprünün ge-
nişletilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Her iki yönden 2,5 m ilave yapmak suretiyle köprünün 
5 m. genişletilmesi kararlaştırılmıştır.50 Ulaşımdaki bu yoğunluğu, Antakya’da 1949 yılında 
başlayan şehir içi taksi seferlerinden de anlamak mümkündür ki, 1950’lerde de bu yoğunluk 
devam etmektedir.51 Bu da Cumhuriyet idaresinde yapılan yatırımlarla, Hatay’ın canlanmaya 
başladığının işaretidir.

Gezgin, şehrin yerleşimini de şöyle betimlemiştir:52 Asi Nehri’nin Antakya’ya giriş istikameti-
ne göre, batı yakasında: Cumhuriyet Alanı, Arkeoloji Müzesi, Vali Konağı, Halkevi, Belediye, 
Postahane, Erkek Sanat Enstitüsü, İnönü İlkokulu ve Cumhuriyet Caddesi bulunmaktaydı.

46 M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Akif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali, İstanbul 2009, s. 114-115. Ali İlmi Fâni Bey, Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un vefatından sonra, Hatay’ın Türkiye’ye katılması üzerine, bu dörtlüğe, aşağıda sadece bir dörtlüğü 
verilen bir şiirle cevap vermiştir:

“Görmek bugünü sence de en mutlu dilekti.
Dursandı ne var, beklediğin gün gelecekti!
Gittin bizi öksüz gibi âvâre bıraktın.
Kalsandı Hatay marşını da sen yazacaktın!”

47 Mehmet Tekin, “Mehmet Akif ve Hatay”, Türk Tarihi ve Edebiyatında Hatay Fikir ve Sanat Dergisi, Sayı: 4, Kasım 1986, 
Ankara, s. 6.

48 Hâkimiyet, 14 Kasım 1953.

49 Şükrü Balcı, Turistik Hatay, basım yeri ve tarihi yok, s. 40.; Yaman, Antakya-Reyhanlı yolunun 20. km’de Asi Nehri üze-
rindeki Demirköprü’nün, bu köprünün benzeri olduğunu ve Antakya Köprüsü’nün daha sonra yıkıldığını yazmaktadır. 
Adem Yaman - Fatih Yaman, Hatay İline Genel Bakış, Hatay 2007, s. 34.

50 Hâkimiyet, 14 Kasım 1953.

51 Atayolu, 29 Eylül 1949; Atayolu, 18 Mart 1950.

52 Hâkimiyet, 14 Kasım 1953.
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Doğu yakasında ise: Hükümet Dairesi, Cezaevi, Kışla, St. Pierre Kilisesi, Günahkârlar Hamamı, 
Dörtayak Abidesi, Memekli53 Köprüsü, Cebrail Tepesi, Habibinneccar Camii, Ulu Camii, Roma 
Hamamları, Surlar, Su Yolları gibi, hem tarihî mabetler, kaleler, abideler ve hem de resmi bi-
nalarla çarşılar, pazarlar, sinemalar, barlar vardı. Şehrin en kalabalık semti burası olduğu gibi, 
sanayi ve sanat kısmını da burası teşkil ediyordu.

1950 sayımına göre, Hatay’ın nüfusu 296.277’dir. Antakya, İskenderun, Dörtyol, Altınözü, 
Yayladağı, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa ve Samandağ olmak üzere, 9 ilçe54, 16 nahiye ve 382 
köyden müteşekkildi. İlçeler merkeze muntazam asfalt yollarla bağlıydı.55

Hatay, konuşulan dilden dini ve sosyal yapısına, giyim kuşamına, ev inşa şeklinden mimarî 
tarzına, tarihî kıymeti olan eserlerden mesire yerlerine, çarşı pazarına varıncaya kadar birçok 
özelliği ile o dönemin canlı şehirlerinden biridir. Neşriyat bakımından da zengin bir şehirdir. 
Yerel gazetelerinin varlığının yanı sıra İstanbul ve Ankara’dan düzenli olarak gelmekte olan 
günlük gazeteler, halkın güncel haberleri takip etmelerini sağlamaktadır.

Türkiye’nin anavatana katılmadan önce bölgeye yönelik başlattığı sosyal, iktisadi ve kültürel 
politikalarına rağmen, 1950’lerin başında Hatay’da konuşma dili olarak Türkçenin yanı sıra 
Arapçanın da konuşulmasının önüne geçilememiştir.56 Bu konuşulan dil meselesi 1953 yı-
lında Hatay’ı gezen M. Yenen’in de dikkatinden kaçmamıştır. Kaleme aldığı notlarında konu-
şulan dilin Türkçe ile Arapça olduğunu, münevver zümrenin Fransızcaya da vakıf olduğunu 
belirtmiştir.57 Ancak A. Faik Türkmen, tarihi olayların seyri esnasında Hatay’ın zaman zaman 
birçok kavmin din ve dillerinin çarpışmasına sahne olduğunu, fakat bu mücadeleler sırasın-
da beliren ve hâkim olan unsurun Türk kültürü ile Türk dili olduğunu belirtmiş ve Hatay’da 
hâkim olan dilin Türkçe, hâkim olan varlığın da Türklük olduğunu vurgulamıştır.58 Keza bir-
çok yerde de Antakya’nın bir İslam-Türk şehri ve aynı zamanda Antakya çevresinin de bir 
Türkmen yöresi olduğu ifade edilmiştir.59

Yenen, Hatay’da Müslümanların çoğunluğunun Hanefi mezhebinden olduğunu, Şafi olan-
ların pek az olduğunu, Samandağ, İskenderun ve Antakya’nın Harbiye mevkiinde “Fellah” 
adı verilen Alevilerin (Nusayri)60 bulunduğunu anlatır. Sosyal yapı olarak halkın mutaassıp 
olmayıp serbest ve açık fikirli olduğu ve kaçma, saklanma, örtünme gibi adetlerinin bulun-
madığını ifade eder. Antakya’da erkeklerin pantolon ve ceket giydiklerini, şalvarla çarşafı 

53 Kaval manasındadır. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, TDK, C. 8, Ankara 1975.; Şükrü Balcı, halk dilinde bu 
köprüye “Memekli” denilmesinin nedenini, kemerleri arasından sızan suların zamanla salkım halinde donmuş teressüp-
ler meydana getirmesiyle açıklamıştır. Balcı, Turistik Hatay, s. 40.

54 Musa Şaşmaz, Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013), C. VII, Ankara 2014, s. 173.

55 Hâkimiyet, 16 Kasım 1953.

56 Şemsettin Çelik, “Hatay Alevileri (Nusayrileri) Hakkında Bazı Notlar (1938-1950)”, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 11, Köln-Almanya 2015, s. 93.

57 Hakimiyet, 16 Kasım 1953.; Dil meselesi, bu bölgede ta Osmanlı döneminden beri var olan bir problemdir. Zira Ahmet 
Şerif Bey, 1910 yılında İskenderun’u ziyareti esnasında, burada Arapçanın genel bir dil gibi olduğundan, hangi milletten 
olursa olsun, İskenderun’da oturup da Arapça bilmeyenin pek nadir olduğundan bahsetmiştir. Ahmet Şerif, Anadolu’da 
Tanin, haz. Mehmed ÇetinBörekçi, C. I, Ankara 1999, s. 143.

58 Türkmen, Mufassal Hatay, s. 25.

59 Selahattin Tozlu, “Antakya ve Çevresi Türkmenleri Hakkında Bazı Notlar(Büyük Selçuklulardan Osmanlılara Kadar)”, Sos-
yal Bilimler Dergisi, VII/39, 2007, s. 145-156; Aydın Efe, Antakya ve Çevresi Türkmenleri: Küçük Alioğulları ve Reyhanlı 
Aşireti (XIX. Yüzyıl), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2012, s. 4.

60 Tozlu, Selahattin, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Antakya ve İskenderun Nusayrileri (19. Yüzyıl)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 
Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 54, 2010, s. 83.



458

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

daha ziyade köylülerin giydiklerinden bahseder. Milli kıyafetleri siyah şalvarla kırmızı sırmalı 
abadır. Bayramlarda bu kıyafetleri giyerek 10 kişiyle başlayıp 50 kişiye kadar genişleyen hal-
ka halinde “Depki”61 adındaki tanınmış milli oyunlarını oynarlar.62

Antakya’da evlerin inşa şekline gelince, genelde evler şark tipinde, kısmen de modern tipte 
olup bir iki katlıdır. Üç katlı evlere nadiren rastlanır. İlk katların zemin kısımları daima taştan, 
mermerden ve betondan; üst katlar ise ahşaptandır.63 Yenen’e göre, aşırı yağmurlu ve ru-
tubetli olan Hatay’da, bu türde meskenlerin inşa edilmesi, romatizmanın artmasına sebep 
olmuştur. Antakya’nın iklimi icabı sık sık yağan yağmurdan korunmak için halkın çoğun-
luğu ayaklarında lastik çizme, ellerinde şemsiyelerle sokakta dolaşırlar. Şehrin, Arap tarzı 
mimarisindeki iç sokakları dar ve yağmur sularının tahliyesi için akıntılıdır. Yerler açık renkli 
parkelerle döşenmiş, kaldırımları geniş olan Antakya’da, ana caddelerin hepsi asfalttır. Alt-
yapı bakımından Antakya’nın suyu ve kanalizasyonu mevcut ise de, şehrin bakıma ve tamire 
muhtaç bozuk sokakları çoktur.64

1950’lerin başında Antakya’nın pazarı Perşembe günüdür. Pazara çevre köylerden gelen 
köylüler, şehre getirdikleri mahsullerini satarak, alış verişlerini temin ederler. Çok kalaba-
lık olduğu için pazarda dolaşmak oldukça güçtür. Otelleri, lokantaları, eğlence ve mesire 
yerleri boldur. M. Yenen, özellikle kendi kaldığı Turizm Oteli’nin zikre şayan olduğundan 
bahseder.65 Bu otel, 1952 Ocak ayı sonlarında Belediye tarafından Özel Saymanlıktan satın 
alınmıştır. 130.000 liraya satın alınan Turizm Otelinin devir teslimine ise Nisan ayı başın-
da başlanmıştır.66 Şehrin taşıt ihtiyacı faytoncular ve taksiler tarafından karşılanır. Yenen’e 
göre, 1950’lerin başında Hatay, aranılan her şeyi bulmanın mümkün olduğu, ancak hayat 
pahalılığının olduğu bir şehirdir. Yine Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi, Hatay’da da 
yapılan imar ve mesken faaliyetlerine rağmen, ev buhranının bariz bir şekilde hissedildiği 
bir şehirdir.67 Şükrü Balcı’ya göre, buna devlet teşkilatının genişlemesi sonucu birçok devlet 
dairesinin şehrin ötesinde berisinde işgal ettiği bina çokluğu neden olmaktadır. Eğer resmi 
daireler büyük bir binaya toplanırsa, hem vilayet merkezindeki ev buhranı azalacak hem de 
bu dairelerin bir arada olmasından dolayı halkın işi daha kolaylıkla görülecektir.68 Bunun için 
de, Yenigün gazetesi o zaman, şehir merkezinde boş bulunan Kurşunlu Han’ı önermiştir.69 
Ancak 1950’lerde evsiz vatandaşların, ev sahibi olmalarını sağlamak için ucuz arsalar veril-
mesi düşünülmüş, bunun için hazineye ait arsaların belediyelere devri işine başlanmıştır.70

M. Yenen’in yazdığına göre, Antakya, 1950’lerde 110 voltun üzerinde çalışan elektriğe sa-
hipti. Ancak bundan istenilen bir şekilde randıman alınamıyordu. Elektrik üretimi için, tarihî 

61 Halay. Hisarcık-Yayladağı, Antakya köyleri –Hatay, Gâvurdağı, Cebelibereket –Adana, Türkiye’de Halk Ağzından Derleme 
Sözlüğü, TDK, c. 4., Ankara 1969.

62 Hâkimiyet, 16 Kasım 1953.

63 1941 tarihli gazetedeki satılık ev ilanı buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. 2 m genişliğinde havlusu taşla döşeli, kıble-
ye karşı iki kattan ibaret olup alt kısmında eski tarzda taşla yapılı iki oda ve üst kısmında ahşaptan iki oda ve bir mutfaklı 
bir ev. Yenigün, 4 Nisan 1941; Hâkimiyet, 16 Kasım 1953.

64 Hâkimiyet, 17 Kasım 1953.

65 Hâkimiyet, 17 Kasım 1953.

66 Atayolu, 2 Nisan 1952.

67 Hâkimiyet, 17 Kasım 1953.

68 Şükrü Balcı, “Mesken Buhranı”, Yenigün, 22 İlkteşrin 1943.

69 Yenigün, 26 İlkteşrin 1943.

70 Atayolu, 30 Mart 1950.
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kıymete sahip mesire yerlerinden biri olan Harbiye mevkiindeki Defne Şelalesi üzerine hid-
roelektrik santrali yapılmaya başlanmıştı.71 Manda yönetimi döneminden beri gündemde 
olan ancak bir türlü başarılamayan Harbiye Şelalelerinden elektrik istihsali işi, 1950’lerin ba-
şında gerçekleştirilmişti. Buradan üretilen elektrik enerjisi 3.500 kilovattı. İleride bu miktarın 
bir kat daha artırılma imkânı vardı. Üç buçuk milyon liraya ihalesi yapılan tesislerin yapımına 
başlanmıştı. İlk etapta Harbiye, Antakya, Kırıkhan, Belen, Soğukoluk ve İskenderun bundan 
yararlanacaktı. Bundan başka 1.000 kilovat kadar da sanayi için tahsis edilebilecek ve bu sa-
nayinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktı. Daha sonra ikinci tesisat da ikmal edildiği 
takdirde Hatay, bütün kasaba, bucak merkezi ve köylerinin dahi bir merkezden aydınlatma 
imkânı elde edecekti.72 Harbiye (Defne) Hidroelektrik santrali 1950-1954 tarihleri arasında İl-
ler Bankası tarafından 4 milyon sarf edilerek tamamlanmıştır. Ancak yeterli su olmadığından 
randımanlı çalışamamaktaydı.73

Hatay, bu tarihlerde neşriyat bakımından da zengin bir şehirdir. Üç yerel gazete olmak üzere, 
İstanbul’dan iki günlük, Ankara’dan da günlük gazetelerin düzenli olarak geldiği ve güncel 
haberlere halkın zamanında vâkıf olduğu bir şehirdir.74 1950’lerin başında sadece Antakya 
merkezde çıkan başlıca yerel gazeteler; Atayolu, Sabah ve Yeniyol’dur.

Musiki bakımından fazla gelişme gösterememiştir. Köylüler davul, zurna, kaval ve argul (ar-
gıl)75 çalmaktadır. Saz şairleri bakımından eksikliği bulunan şehrin halk şairi olarak Sofular 
köyünden Kul Selim’i, divan sahibi şairleri olarak da Şen köylü İbrahim Nazım ile Antakyalı 
Yahya Efendi vardır.76

Yenen, gezi notlarında Hatay’ın içme sularının büyük bir kısmının kireçli olduğunu buna 
karşın güzel ve leziz sularının da bulunduğunu kaydetmişti. En güzel, en lezzetli olanları ise 
Kırıkhan, Batı Ayaz, Atik sularıydı. Hatta bunlardan Atik suyu, bu tarihlerde kapalı şişelerle 
Suriye’ye ihraç edilmekteydi.77 Cerrahoğulları tarafından Belen’de Atik suyundan meyvalı 
gazoz imal etmek için modern makinelerle donatılmış bir gazoz imalathanesi kurulmuştu.78 
Atik Gazozu imalathanesinde şifalı Atik suyu ile üretilen gazozlar hem Hatay’da satılıyor79 
hem de Suriye’ye ihraç ediliyordu.80 Mehmet Sılay’a göre, Atik içme suyu, bir zamanlar Ada-
na ve Tarsus’a kadar dağıtılmaktaydı.81

Antakya’daki yaban hayatına da değinen M. Yenen, Antakya’da keklik, yabankazı, yabanör-
deği, bıldırcın, toy82, tilki, kurt, çâkal, sırtlan, porsuk, yabandomuzu gibi bol miktarda av hay-

71 Hâkimiyet, 17 Kasım 1953.

72 Atayolu, 30 Mart 1950.

73 Hatay İl Yıllığı 1967, s. 70; 25 Nisan 1954’teki açılış törenine, Cumhurbaşkanı Celal Bayar geç geldiğinden dolayı katıla-
mamıştır. Atayolu, 26 Nisan 1954.

74 Hâkimiyet, 17 Kasım 1953.

75 Aynı boyda iki kamış düdüğün birleştirilmesiyle yapılan, çingenelerin tulumla ve çobanların ağızla çaldıkları bir çalgı, 
argıl. Antakya ve çevresi Hatay. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, TDK, c. 1. Ankara 1963.

76 Hâkimiyet, 17 Kasım 1953.

77 Hâkimiyet, 18 Kasım 1953. 

78 Hataypostası, 25 Temmuz 1950.

79 Yeniyol, 5 Ağustos 1950.

80 Hâkimiyet, 18 Kasım 1953.

81 Sılay, Belen Derbendi, s. 40.

82 Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, kızıl tüylü bir kuş (Otis tarda). Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.
gov.tr/
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vanının varlığından bahseder. Ancak bu kadar bol av hayvanının olmasına rağmen, avcılık 
kulüp ve cemiyetinin bulunmayışını şaşırtıcı bulur.83 Amik Gölü’nün kurutulmasından daha 
sonra bu yaban hayatı da etkilenmiştir.

Gezgin, bu dönemde Antakya’nın başlıca sanayi tesisleri olarak iplik dokuma, pamuk, zey-
tinyağı, un fabrikalarıyla, sabun, tuğla ve kiremit imalathanelerini kaydeder. Mobilyacılık ile 
yemenicilik sanatlarının şehirde en fazla gelişme gösteren meslekler olduğunu belirtir.84 
Gerçekten de Antakya eskiden beri el sanatlarının yaygın olduğu bir şehirdir. Bunu daha 
sonra yazılan eserlerden de tespit etmek mümkündür. Ancak bunlardan bir kısmı 1950’lere 
gelinceye kadar sönmüştür. Yukarda bahsedilen fabrikaların yanı sıra 1950 yılında, Antak-
ya’da Nesip Huri tarafından kırmızı kiremit fabrikası da kurulmuştur. Bu fabrikanın makinele-
ri ise Çekoslovakya’dan getirilmiştir.85

M. Yenen, altı günlük yorucu deniz yolculuğundan sonra, Hatay’daki ilk gecesini Antakya’da 
Turizm Oteli’nde geçirmiştir. 21 Ocak 1953 Çarşamba günü sabahı kaldığı otelden çıkarak 
çarşıyı pazarı, resmi dairelerin bulunduğu yerleri, şehir parkını ve özellikle kendisinde bü-
yük hayranlık uyandıran Hatay Arkeoloji Müzesi ile tarihi eserleri dolaşmıştır. Hatay’daki ta-
rihi eserleri toplu olarak içinde barındıran bu zengin müzenin temeli, 1933 yılında manda 
yönetimi zamanında atılmıştır. Hatay’ın iltihakından sonra, 1939’da inşaatı ikmal edilmiştir. 
Cumhuriyet döneminde yeniden tanzim edilerek 1948 yılında resmen açılmıştır. Müzede 
Neolitik devirden İslam ve Osmanlı devirlerine varıncaya kadar çok değerli eserler mevcut 
olup mozaikler bakımından müze, dünyanın en zengin hazinesi sayılmaktadır. Müzedeki 
eserlerin tümü Antakya ve civarıyla, Amik Ovasından çıkarılmıştır.86

Bu müzenin kurulmasına 1932 yılında Fransa’nın Suriye Antikiteler Müfettişi M. Prost’un is-
teği üzerine karar verilmiştir. Sancak’taki bütün eserleri Antakya’da toplamak amacıyla ku-
rulan bu müzenin planı, M. Mişel Eceşer tarafından hazırlanmıştır.87 Kazılarda çıkarılan tarihi 
eserlerin tevzi işinde Türkiye namına Maarif Vekâleti’nin teklifi ile 1939 Eylül ayı başlarında, 
Amerikalı Profesör Campbell görevlendirilmiştir.88 Yine Hatay’daki hafriyatta çıkan mozaik-
lerin tertip, tanzim ve teşhiri işlerinde çalıştırmak için, 15 Temmuz 1939’dan geçerli olmak 
üzere, Profesör Henry Pearson, 19 Eylül 1939 tarihinde tayin edilmiştir.89

Müzedeki eserlerin bir kısmı Chicago Orientel Institute tarafından 1933-1939 yılları arasın-
da Tell Cüdeyde, Tell Dahap, Çatal Höyük, Tell Tainat ve Tel el Sheyik höyük kazılarından,90 
diğerleri ise 1936-1948 yılları arasında British Museum adına kazı yapan Sir Leonard Wolley 
tarafından Samadağ ilçesi el-Mina ve Telle’l-Atçana (Halk ağzında Aççana Tepesi) bölgesin-
den çıkarılmıştır.91

Bu kazılarda, L. Woolley yöre halkından insanları da çalıştırmıştır. Kazıda çalışanlar, Wool-

83 Hâkimiyet, 18 Kasım 1953.

84 Hâkimiyet, 18 Kasım 1953.

85 Atayolu, 20 Temmuz 1950.

86 Hâkimiyet, 18 Kasım 1953.

87 Yaman, Hatay İline Genel Bakış, s. 20.

88 BCA, 030.0.018.001.002.88.87.13.

89 BCA, 030.0.018.001.002.88.92.2.

90 Yaman, Hatay İline Genel Bakış, s. 20.

91 Selahattin Tozlu, Antakya (Hatay) Tarihi Bibliyografyası, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ 2009, s. 17.
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ley’in kazıda çıkan malzemeleri, kendilerine göstermediğini ifade etmişlerdir. Bu da bölge-
den çıkarılan bir kısmının malzemenin götürülmüş olması ihtimalini doğurmaktadır.92

Arkeoloji Müzesi, Antakya’da Cumhuriyet meydanında olup 1950’lerde Çarşamba günleri 
hariç, her gün -buna Pazar ve bayramlarda dhil olmak üzere- öğleden sonra ziyaretçilere 
açıktı. Özellikle yabancı turistlerin büyük önem verdikleri müze, Hatay için bir iftihar vesi-
lesiydi.93 Bu tarihlerde müzeye giriş ücreti, normal günlerde 14, Pazar ve bayram günleri 7 
kuruştu.94

Yenen, Arkeoloji Müzesi hakkında verdiği bilgilerden sonra, St. Pierre Kilisesi, Günahkârlar 
Hamamı(Horonion), Dörtayak, Roma Köprüsü, Memekli Köprüsü, Cebrail Tepesi, Habibin-
neccar Camii, Ulu Camii, Roma Hamamları ve Sirk, Surlar ve Su Yolları, Kuş Mağarası ve Şir 
Maymun Köprüsü, Kuseyr Kalesi, Erzin Su Kemeri, Mağaracık, Payas Kalesi, Sarıseki Şatosu, 
Bakras Kalesi gibi Hatay’daki tarihi eserlerle ve Hatay’ın coğrafî durumuyla ilgili malumat 
vermiştir. Ancak bu kısımda vermiş olduğu bilgileri, yukarıda da belirtildiği üzere, tamamıy-
la Şükrü Balcı’nın kitabından aktarmıştır. Dolayısıyla burada, bunların detayına girmeden, 
sadece Hatay’ın coğrafî, iktisadî, ziraî kültürel kısımları ele alınacak ve mevcut diğer belgeler 
ışığında mukayeseli bir şekilde değerlendirmesi yapılacaktır.

Hatay’ın Coğrafî Durumu

Hatay, bir takım tarihi olaylara rağmen tarihî, fizikî ve beşerî coğrafya bakımından daima 
Anadolu’nun bir parçası olmuştur. Bu yüzden A. Faik Türkmen, “Hatay, Suriye ile değil Ana-
dolu ile ilgilidir” demiştir.95 Amanoslar, genelde ormanlık olup diğer silsile çıplaktır. Ama-
noslarla Habibineccar dağları silsilelerinde, yer yer mâmur köyler vardır. Bu köylerin halkı 
ziraatla, ormancılıkla ve hayvancılıkla geçinir. Yine bu iki dağ silsilesi üzerinde, soğuk ve sı-
cak iklim meyveleri yetiştirilen bahçeler mevcuttur.96 Dağ silsilelerinden geri kalan kısımları, 
bütünüyle verimli vadilerden ibarettir. Dörtyol’dan başlayarak denize kadar uzanan vadiler, 
bağ ve bahçelerle doludur.97

Hatay’ın ova kısmını, adını buradaki nehir ve göle de veren Amik Ovası teşkil eder. Amik 
Gölü, balık çeşidi bakımından zengindir. Afrin ve Karasu nehirleri Amik Gölü’nü beslediği 
gibi, etrafl arına taşarak geniş bir bataklığın oluşmasına da sebep olmuşlardır.98

Hatay’ın İktisadî Durumu

İktisadî bakımından Hatay’ın, I. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı idaresinde, ürettiği ve imal 
ettiği ürünleri, yurdun her tarafına sevk edilir ve yurdun her tarafında rağbet görürdü. Fran-
sız işgaliyle birlikte bağımsızlığını kaybettiği gibi, iktisadi özgürlüğünü de kaybetmiştir. Bu 
süreçte Hatay, başta gelen zeytincilik ve buna bağlı sabunculuk, kozacılık, dokumacılık ve 
debağat (dericilik) alanında büyük kayıplar yaşamıştır.99 Ancak anavatana katıldıktan sonra, 

92 Tozlu, Antakya (Hatay) Tarihi Bibliyografyası, s. 17.

93 Hâkimiyet, 19 Kasım 1953.

94 Balcı, Turistik Hatay, s. 39.

95 Türkmen, Mufassal Hatay Tarihi, s. 18.

96 Hâkimiyet, 23 Kasım 1953.

97 Hâkimiyet, 24 Kasım 1953.

98 Hâkimiyet, 24 Kasım 1953.

99 Hâkimiyet, 24 Kasım 1953; Yorulmaz, “Fransız Manda Yönetimi Döneminde…” Ankara 1998, s. 241-244.
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bunları canlandırmaya başlamış ve hızlı bir gelişme ve kalkınma safhasına girmiştir. Örneğin 
Hatay’ın iktisadî hayatında önemli bir yer tutan ipekböcekçiliğinin inkişâfı için, 1940 yılında 
Fransa’dan ithali zaruri olan sarı ipekböceği tohumundan alınması icap eden gümrük res-
minde indirime gidilmiş100 ve 1941 yılında ise, Hatay zeytinciliğini geliştirmek için bölgede 
örnek teşkil edecek modern bir tasirhane (yağhane)101 kurulması faaliyetine girişilmiştir.102

Bu dönemde koza fiyatlarındaki problemden dolayı üretim azalmış ve buna dayanan sanayi 
kurulamamıştır. Bu durum Hatay milletvekillerinin meclisteki konuşmalarına da yansımış-
tır.103 Bunun dışında yeni kurulan fabrikaların imalata başlaması, dericilik alanında teknik 
imkânlardan büyük ölçüde faydalanılması ve dokumacılık alanındaki inkişaf sayesinde, 
emekleriyle geçinen halkın refah durumu bir hayli düzelme göstermiştir.104 Bu dönemde 
Hatay’da biri eski, diğeri yeni olmak üzere iki debbağhane vardır. Bunlardan eski olanı şehrin 
merkezindedir.105

Antakya’da eskilere ilaveten iki modern prina ve sabun fabrikası kurulmuş, böylece sabun-
hanelerin sayısı 12’ye çıkmıştır. Bu modern fabrikalardan biri, prina yağı üretimi, sabun imali 
ve bu işlerle uğraşmak amacıyla, Antakya’da Akiş Prina Yağı ve Sabun Sanayi İşletmesi Türk 
Anonim Ortaklığı adıyla 1946 yılı başında Tabakhane civarında kurulmuştur.106 Bu fabrikanın 
başlıca hususiyeti motorlarının dışında bütün kazanlarının ve çeşitli aletlerinin yerli malze-
me ile yapılmış ve kendisi de şirketin ortaklarından olan ustabaşı Amasralı İsmail Sipahioğ-
lu’nun eseri olmasıydı. Bir diğeri ise, yılda bir milyon kilo prinayı zayi olmaktan kurtararak 
yağa dönüştürecek ve sadece bununla da bin ton sabun yapılabilecek olmasıdır.107 Ayrıca 
pamuk üretimindeki artışa bağlı olarak 1952 yılında Antakya’da pamuk, iplik ve dokuma, 
yağ ve sabun sanayi fabrikası kurulmaya başlanmıştı.108 Adana’nın tanınmış fabrikatörlerin-
den Nuri Has tarafından kurulan 10 bin iğlik iplik fabrikası, 19 Nisan 1953 Pazar günü Cum-
hurbaşkanı Celal Bayar tarafından açılmıştır.109

Bunların yanı sıra şehirde, 5 un ve buz fabrikası vardır. Mobilyacılık alanında kaliteli işler or-
taya konulurken, dokumacılık alanında da sayısı 1.000’i geçen el tezgâhında renkli renksiz 
her türlü dokuma işlenmektedir. Bu dokumaların bir kısmı Hatay’da sarf olunurken, büyük 
kısmı komşu illere satılmaktaydı. Dokumaların çoğunun iplikleri, yerli çıkrıklarda bükülerek 
örülüyor ve boyası da dokuyanlar tarafından veriliyordu. M. Yenen’e göre, bu tarihlerde Ha-
tay kilim ve abacılığı piyasalarda meşhurluğunu muhafaza ediyordu.110

100 BCA, 030.0.018.001.002.90.28.8.

101 Tohumların ezilerek yağ çıkarıldığı atölye. Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1996, s. 1038.

102 BCA, 030.0.010.000.000.171.188.10.

103 Çağlayan, Hasan, Hatay Milletvekillerinin TBMM’deki Çalışmaları (1939-1950), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay 2016, s. 150.

104 Hâkimiyet, 25 Kasım 1953.

105 İleri Hürriyet, 7 Ağustos 1949.

106 BCA, 030.0.018.001.002.110.5.11; Atayolu, 28 Ocak 1946.

107 Atayolu, 28 Ocak 1946.

108 BCA, 030.18.01.129.60.5.

109 Atayolu, 20 Nisan 1953, 17 Nisan 1953.

110 Hâkimiyet, 25 Kasım 1953.
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Hatay, 1950’lerde bir pamuk bölgesi haline gelmeye başlamıştı. 1943 yılında pamuk ekimi 
657 hektar iken 1950’de 24.123 hektara; pamuk üretim miktarı ise 1943 yılında 280 ton iken 
1950’de 24.778 tona yükselmiştir.111 Toprak verimliliği bakımından Amik Ovası’nda yetişen 
pamuk Adana’da dahi yetişmiyordu. Burada dönüme 100-150-200 kiloya kadar pamuk alı-
nırken, Adana’da 30-40 kilo alınıyordu.112 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının, 1951 yılında Çu-
kurova ve Hatay Bölgelerinde tespit ettiği pamuk rekoltesine göre, Çukurova’da 21 bin 853 
balya yerli, 345 bin 333 balya akala olmak üzere 368 bin 186 balya, Hatay’daki istihsal ise, 
80 bin 150 balya pamuk hesap edilmiştir.113 Bundan dolayı, bu iş, sanayiye dönüşmüş ve iki 
firma İskenderun ve Antakya’da iplik ve dokuma fabrikaları kurmak için çalışmalara başla-
mıştır. Yine vilayetteki ipeğin değerlendirilebilmesi için Hatay’da bir Filato fabrikası kurul-
ması çabaları devam etmekteydi.114 1950 yılı sonlarında, Adana’nın tanınmış çiftçilerinden 
Mahmut Ağa tarafından Kırıkhan’da, çırçır fabrikası kurulmuştur.115

Cumhuriyet döneminde, Hatay’ın ziraî mahsulleri üzerinde çeşidi ve verimi artırma faaliyet-
lerinde de bir artış olmuştur. İptidaî vasıtalarla yapılan ziraat, 1950’lere doğru makineleş-
miş ve modern ziraat haline gelmiştir.116 M. Yenen’e göre, Türkiye sınırlarının ve pazarları-
nın manda döneminde yıllarca kapalı kalmasından dolayı, meyve ve sebze bahçeleri harap 
olmuştur. İltihaktan sonra 1950’lerin başına kadar bu bahçeler, yeni baştan canlandırılmış, 
Hatay’ın her türlü meyve ve sebze mahsulü artık hak ettiği fiyatlarla ülke içinde ve dışında 
müşteri bulmaya başlamıştır.117 Bu dönemde, 1944 yılında Dörtyol’da Devlet Üretme Çift-
likleri Turunçgiller İşletmesi kurulmuştur.118 1946 yılında Hatay mahsulü çeşitli taze sebze 
ve meyvelerle, taze balık, Suriye’ye ihraç edilmeye başlanmıştır.119 Son yıllarda narenciye 
ve zeytinciliğe verilen teşvikler sayesinde bölgede narenciye ve zeytincilik alanında büyük 
gelişmeler olmuştur.120 Özellikle ekim ve verimi her geçen yıl biraz daha artan, bol sulu, tat-
lı, dayanıklı Hatay portakalları, buna örnek olarak verilebilir.121 1940’larda Dörtyol ve Payas 
portakallarıyla tanınmıştı. Erzin ise tanınmaya hazırlanıyordu.122 1950’lere doğru, Samandağ 
İlçesiyle Antakya’nın Harbiye Bucağında senede 30-40 milyon portakal yetiştirilmişti.123 Zirai 
mahsullerin Hatay ekonomisine esaslı bir katkı sunması, halkın maddi durumunun düzel-
mesini de etkilemiştir.

Gezgin Muzaff er Yenen’in aktardığına göre, Hatay’da ziraata elverişli toprak miktarı 202.822 
hektardır. Bunu, Hatay’ın yüzölçümüne oranlandığımızda tarıma elverişli arazinin %38 oldu-
ğu görülür. 1943-1948 yılları arasındaki ortalama ziraat yapılan arazinin büyüklüğü 116.205 
hektarı bulmaktaydı. Bunun 68.554 hektarı tarla, 2.619 hektarı bağ, 10.635 hektarı zeytinlik, 

111 Atayolu, 17 Haziran 1951.

112 TBMM Zabıt Ceridesi, B:54, 27.2.1949, O:2, s. 875.

113 Atayolu, 29 Ocak 1952.

114 Atayolu, 30 Mart 1950; Hataypostası, 31 Mart 1950.

115 Atayolu, 16 Kasım 1950.

116 Atayolu, 30 Mart 1950.

117 Hâkimiyet, 25 Kasım 1953.

118 Yaman, Hatay İline Genel Bakış, s. 46.

119 BCA, 030.0.018.001.002.111.36.11.

120 Atayolu, 30 Mart 1950.

121 Hâkimiyet, 26 Kasım 1953.

122 Alagöz, “Coğrafya Gözüyle Hatay”, s. 214.

123 TBMM Zabıt Ceridesi, B: 54, 27.2.1949, O:2, s. 874.
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28.007 hektarı meyve bahçesi, 5.007 hektarı sebzelik ve 1.308 hektarı ipek böceği dutlukları 
olarak kullanılmıştır. Ziraat yapılan arazinin dışında mera olarak kullanılan 50.000, ormanlık 
alan 215.708, ziraata elverişli olmayan arazi 20.000 ve kurutulması mümkün olan bataklık 
saha 38.800 hektarlık alan kaplamaktadır.124

1950’lerin başında Hatay’da sulu arazi toplamı Şükrü Balcı’ya göre, 19.053 hektar olup bu-
nun ekilen kısmı 15.727 hektar kadardı. 1943’ten beri bazı bölgelerde sulama yoluyla çeltik 
ekiminin yasak edildiği alan 3.325 hektarı bulmaktaydı. Bu durumda, Hatay’da ziraat yapılan 
arazinin ancak % 13.5’inde sulu ekim yapılmaktaydı. Asi Nehrinden başka Afrin ve Karasu 
gibi, iki tane daha büyük nehir ve 42 çayın bulunduğu Hatay’da sulu arazinin azlığının nede-
ni, nehirlerin düzensiz bir şekilde akması ve bunlardan fayda sağlanamamasıdır. Akarsuların 
tanzim edilmesiyle bu oranın 3-5 misline çıkacağı hesaplanmıştı.125

Ziraata elverişli toprakların başında Amik Ovası gelmektedir. Hatay’ın zahire ambarı olarak 
nitelendirilen Amik Ovası’nda ziraatın bollaşması ve çeşitlenmesi ancak Cumhuriyet döne-
minde başlamıştır. Bunda milli bankaların çiftçiyi destekleyen yardımlarının da büyük payı 
vardır.126 Ancak Hatay’ın en verimli alanı olan Amik Ovası’nın ortasında, çevreye sıtma ve 
ölüm saçan bataklığın mevcudiyeti, bu alandan istenildiği gibi faydalanılmasına engel teş-
kil ediyordu. Yine bu ova içerisinde yer alan Amik Gölü, 196.000 dekarlık önemli bir sahayı 
kaplıyordu. Bataklığın 95.000 dekarlık kısmının kurutulması mümkündü. Bu alanın kuru-
tulması önemli bir tarım alanının kazanılmasını sağlayacaktı. O gün yapılan hesaplamalara 
göre, 2.5-3 milyon liraya kurutulacak bataklıktan elde edilecek toprak, bir yılda 13-14 milyon 
liraya varan bir gelir getirecekti.127 Cumhuriyet döneminde, Amik ovasındaki tarım arazileri-
ni taşkınlardan korumak, tarım arazisi elde etmek ve sıtma hastalığını kontrol altına almak 
için, bataklığın kurutulmasına 1940’ların başında başlanmıştı.128 Coğrafya Profesörü Cemal 
Alagöz, 1943 yılındaki Hatay tetkiki esnasında, Amik bataklıklarının kurutulma işinin devam 
ettiğini ifade etmektedir.129 Bu iş, 1950’li yıllarda halen daha bitirilememiş ve 1975 yılında 
kurutma işlemi tamamlanarak göl tamamen haritadan silinmiştir.130 Ancak Vedat Çalışkan, 
kurutma çalışmalarının 1986 yılına kadar sürdüğünü kaydetmektedir.131

1949 yılı başlarına kadar Asi Nehri’nin yatağı Antakya yakınlarına kadar taranmış ise de An-
takya yakınları kayalık olduğundan tarama işi durmuştur. Bu kısımda yapılan tarama sonucu 
Amik Gölü’nden 200.000 dönüme yakın bir arazi elde edilmiştir. Bu arazi Antakya-Bedirge 
Bucağında kurulan Devlet Fidanlığı’na izafeten Orman Genel Müdürlüğü namına tescil 
edilmiştir. Ancak topraksız köylüler, izin almaksızın bu arazilere gelip yerleşmişler ve ziraat 
yapmaya başlamışlardır. Devlet de bu duruma ses çıkarmayıp bu köylülerden az bir miktar 
para almıştır. Mecliste bu bilgileri veren Rasim Yurtman, gölün iyice kurutulması tamamlan-

124 Hâkimiyet, 27 Kasım 1953.

125 Balcı, Turistik Hatay, s. 18; Hâkimiyet, 28 Kasım 1953.

126 Hâkimiyet, 26 Kasım 1953.

127 Balcı, Turistik Hatay, s. 19-20; Hâkimiyet, 28 Kasım 1953; Hâkimiyet, 28 Kasım 1953.

128 Amik bataklıklarının kurutulması işi için ilk olarak 1942 yılı Ağustos ayı başlarında ihaleye çıkılmıştır. Yenigün, 29 Tem-
muz 1942; Bu bataklığın kurutulması işi 1946 yılında yer yer devam etmekteydi. Atayolu, 8 Ağustos 1946.

129 Alagöz, “Coğrafya Gözüyle Hatay”, s. 215.

130 Korkmaz ve Gürbüz, Amik Gölü’nün 1950’li yıllardan itibaren kurutulmaya başlandığı yazmaktadır. Ancak yukarda da 
belirtildiği gibi, Cumhuriyet Döneminde gölün kurutulmasına 1940’ların başından itibaren başlamıştır. Hüseyin Kork-
maz-Mehmet Gürbüz, “Amik Gölü’nün Kültürel Ekolojisi”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:17, Ocak-2008, İstanbul, s. 9.

131 Çalışkan, Vedat, “Amik Ovası ve Amik Gölü: Bir Sulak Alanı Kurutma Deneyiminin Günümüze Ulaşan Etkileri”, Türk Coğ-
rafya Dergisi, Sayı: 41, İstanbul 2003, s. 102.
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dığında 200.000 dönüm arazinin adaletli bir şekilde topraksız Türk köylülerine dağıtılmasını 
istemiştir.132 Amik Gölü’nden elde edilen bu 200.000 dekara yakın arazi, 1950 yılı içerisinde 
topraksız çiftçiye dağıtılmıştır.133 1949 yılında başlayan toprak dağıtımı çalışmaları 1959 yı-
lına kadar devam etmiştir. Bu çerçevede 10.085 aile toprak sahibi yapılmıştır.134 Bu kurut-
ma çalışmalarına bağlı olarak Amik Ovası’nda, 1940’larda çeltik tarımı yapılırken 1950’ler-
de çeltiğin yerini pamuk almıştır.135 Yine 1950’lerden itibaren Marshall Planı çerçevesinde 
Türkiye’ye yapılan yardım dolayısıyla Hatay’da makineli fennî ziraat yapılmaya başlanmıştır. 
Bunun sonucu olarak Hatay’da traktör sayısında da önemli bir artış olmuş, bununla birlikte 
tarım alanında büyük bir değişim ve gelişme yaşanmıştır.136

Yenen’in bahsettiğine göre, bu dönemde madencilik bakımından Hatay’da krom madeni 
istihsalinde de hayli bir gelişme meydana gelmiş ve bu memlekete giren döviz miktarını 
da yükseltmiştir. Bu sırada Altınözü ilçesinin Şenköy nahiyesi civarında bir mermer ve asfalt 
ocağı da işletilmeyi beklemektedir.137

Hayvancılık açısından Hatay’ın iktisadî durumuna bakılınca, 1948 sayımına göre, bölgedeki 
hayvan miktarı şöyleydi: 86.175 koyun, 144.263 keçi, 73.337 sığır, 1.500 manda, 8.308 at, 
9.787 eşek bulunuyordu.138 1933 yılındaki bir istatistikle karşılaştırıldığında manda yönetimi 
dönemine göre, hayvan sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir.139 Hayvancılığın 
ıslahı ve gelişmesini sağlamak için 1949 yılında Kırıkhan yakınlarındaki Soğuksu’da hayvan 
üretme ve ıslah etme istasyonu kurulmuştur.140 Bu istasyon için 1948 yılı Haziran ayı başla-
rında Bakanlar Kurulu kararıyla hazineye ait 600 dekar arazi tahsis edilmiştir.141

Hatay’ın Kültürel Durumu

Manda yönetimi döneminde Hatay’da kültür konusunda gelişmeye engel olmak için izle-
nen yol, köylüleri okulsuz bırakmak, kasabalardaki okullarda öğrenciye ulusal varlıklarını 
unutturmak ve Arapçanın yerleşmesi için çalışmalar yapmaktı.142

1950’lerin başında, M. Yenen’in anlatımına göre, Hatay’ın merkezini teşkil eden Antakya’da 
bir lise, bir ortaokul, bir erkek ve bir kız sanat enstitüsü ve bir akşam kız sanat okulu bulu-
nuyordu. İskenderun, Dörtyol, Samandağ ve Kırıkhan’da birer ortaokul, İskenderun’da bir 
erkek sanat ve bir akşam kız sanat okulu vardı. 138 ilkokulun 23’ü şehirlerde, 115’i ise köyler-
deydi. 42 bağımsız eğitmenli köy okulu mevcuttu. Bu dönemde Hatay’da eğitim çağındaki 
çocukların okuma oranı %35’ti. Antakya’da Milli Eğitim Bakanlığınca kurulmuş bir yayınevi 
ile genel kitaplık vardı.143

132 TBMM Zabıt Ceridesi, B:54, 27.2.1949, O:2, s. 875; Bedirge Orman Fidanlığı 1945 yılında kurulmuştur. Ormancılık İstatistik 
Albümü 1955-1959, Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara 1963, s. 125. 

133 Atayolu, 30 Mart 1950.

134 Çalışkan, “Amik Ovası ve Gölü…”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 41, İstanbul 2003, s. 111.

135 Korkmaz-Gürbüz, “Amik Gölü’nün Kültürel Ekolojisi”, s. 19.

136 Yaman, Hatay İline Genel Bakış, s. 25; Nur Düzgün, Güney’in İncisi Hatay, Adana, s. 37-39.

137 Hâkimiyet, 26 Kasım 1953; Balcı, Turistik Hatay, s. 16.

138 Hâkimiyet, 26 Kasım 1953.

139 Yorulmaz, “Fransız Manda Yönetimi Döneminde…”, s. 242.

140 Hâkimiyet, 26 Kasım 1953.

141 BCA, 30.18.1.2.116.39.1.

142 Yorulmaz, “Fransız Manda Yönetimi Döneminde…”, s. 237.

143 Hâkimiyet, 28 Kasım 1953.
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Hatay’ın Yayla ve Mesire Yerleri

Hatay, yaylaları ve mesire yerleriyle zengin bir şehirdir. 1953 yılında burayı gezen M. Yenen, 
şehrin yaylalarından ve mesire yerlerinden de bahsetmiştir. Belen’in meşhur şifalı atik suyu 
ve berrak havasıyla güzel bir yayla olduğunu ifade etmiştir. O günkü durumda Belen’de otel 
ve gazino mevcut olup kasaba İskenderun’a 15 km’lik asfalt yolla bağlıydı.144 Elektrikle ay-
dınlatılan Belen, İskenderun-Antakya yolu üzerinde bulunuyordu.145 Belen yaylasında kirası 
100-500 lira arasında değişen ve yazlığına kiralanabilen yüzden fazla ev bulunuyordu.146

İskenderun ile Belen arasındaki sırtlarda bağlık bahçelik bir yer olan Atik yaylası, suyu ile 
meşhurdu. 10 yataklı bir oteli bulunan yayla, asfalt yola 4 km’lik bir tesviye yolla bağlıydı. 
İskenderun’a 17, Antakya’ya 47 km uzaklıktaydı. Müftüler yaylası ise, Soğukoluk ile Nergizlik 
arasında küçük bir köy olup burada sadece şahıslara ait yazlık evler bulunuyordu.147 Belediye 
yaz aylarında İskenderun-Soğukoluk-Nergizlik-Müftüler ve Belen arasında otobüs seferleri 
yapıyordu.148 Hatay’da 1940’ların başından beri, şehir ve kasabaların dışında bazı köyler de 
elektrikle aydınlatılıyordu.149 Müftüler köyü ve yaylası bunlardan biriydi. Antakya halkının 
yaz aylarında rağbet ettiği mesire yerlerinden biri de, Soğuksu idi. Antakya’ya 3 km uzak-
lıkta ve Antakya-Reyhanlı asfaltı üzerinde kır kahvelerinin bulunduğu bir mesire alanıydı.150 
Aynı yol üzerinde Yenişehir Gölü bulunuyordu ki, doğal güzellikleriyle muhteşem bir mesire 
alanıydı.151

Gezgin M. Yenen’in Ş. Balcı’dan istifade ederek aktardığı bilgiye göre, Hatay, biri Reyhan-
lı ilçesinin Hamam köyünde, diğeri Kırıkhan’da iki sıcak su kaynağıyla da meşhurdur. Bina 
içerisine alınmış Hamam kaplıcası kükürtlü ve şifalı bir sudur. Burada o günkü şartlarda 
güzel ve konforlu bir otel ve bu otele ait pavyonlar bulunuyordu. Bu banyolar özellikle 
ilkbahar mevsiminde çok rağbet görüyordu. Hamam kaplıcalarının rengi duru, tadı az ve 
suyu tortusuzdu.152 Şemsettin Mursaloğlu, 1934 yılında yaşadığı acı bir anısını anlatırken, 
bu kaplıcadan Hamam Ömerağa Kaplıcası olarak bahseder. O zamanlar, oteli bulunmayan 
Reyhanlı’ya 10 km uzaklıktaki bu kaplıcanın havuzunun dolması için, güneşin altında hama-
mın sandalyelerine oturarak uzun süre beklemişlerdir.153 Her yıl bahar aylarından itibaren bu 
kaplıcaya muntazam otobüs seferleri yapılıyordu.154 1950 yılında Hamam otobüs seferleri 
her gün 07:30’da 314 plakalı otobüs, Bekir Öcal mağazası önünden kalkıp Reyhanlı yolu ile 
Hamam-Kırıkhan-Antakya’ya dönmekteydi. Yine aynı saatte Bekir Öcal Mağazası önünden 
kalkan 337 plakalı otobüs ise, Kırıkhan yolu ile Hamam-Reyhanlı-Antakya’ya dönmekteydi. 

144 Hâkimiyet, 30 Kasım 1953.

145 İskenderun’un sayfiyesi halindeki Belen’de, 1935’lerde elektrik tesisleri vardı. Sılay, Belen Derbendi, s. 11.

146 Hâkimiyet, 30 Kasım 1953; Balcı, Turistik Hatay, s. 58.

147 Hâkimiyet, 30 Kasım 1953.

148 1949 yılında yayla ücretleri, İskenderun’dan Soğukoluk’a 75, Müftüler’e 90 ve Nergizlik 100 kuruştu. İskenderun, 25 Ha-
ziran 1949.

149 Yenigün, 13 Temmuz 1942.

150 Hâkimiyet, 30 Kasım 1953.

151 Yenişehir Gölü, Reyhanlı ilçesinin bir mahallesi mahiyetindeydi. Balcı, Turistik Hatay, s. 12.

152 Balcı, Turistik Hatay, s. 61; Hakimiyet, 30 Kasım 1953.;

153 İşgal yıllarında Suriye Jandarmasından görmüş oldukları aşağılayıcı muameleyi anlatmıştır. Ayrıntı için bkz. Şemsettin 
Mursaloğlu, “Hatay Kurtuluş Davası Başlarken/Bir Anı”, Türk Tarih ve Edebiyatında Hatay Fikir ve Sanat Dergisi, Sayı: 1, 
Ankara 1986, s. 6.

154 İleri Hürriyet, 6 Mayıs 1949.
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Yolcu ücreti ise 125 kuruştu.155 Açıkta akan Kırıkhan’nın hemen yakınındaki kaplıcanın ise, 
şifa özelliği bulunuyordu. Ancak basit bir şekilde banyo yapmaya elverişli hale getirilen bu 
kaplıcanın barınma yerleri yoktu.156

Hatay’ın İlçeleri

M. Yenen, Hatay’ın ilçelerini ve tarihi kasabalarını da gözden geçirmiş ve malumat vermiştir. 
Ancak burada onun verdiği bilgilerin tamamını aktarmaktan ziyade, dikkat çekici olanlarına 
yer verilecektir.

Antakya’ya 25 km uzaklıktaki Samandağ’ın ilçe merkezi Süveydiye olup asıl kasaba sahil-
deydi. Süveydiye, vaktiyle geniş bir limana sahipti. 1950’lerde ise, onlardan yalnızca birkaç 
harabe kalmıştı. Kumsalı bulunan Süveydiye yaz mevsiminde halkın denize girdiği yerdir. 
Kumsalın arkasında ise çağlayanlar ve büyük bahçeler yer almaktaydı.157

İskenderun-Beyrut asfaltı üzerinde bulunan Yayladağı’nın eski adı “Ordu” olup Antakya’ya 
uzaklığı 50 km idi. Altınözü, henüz daha yeni ilçe olmuş ve kaza merkezi kurulma aşamasın-
daydı. İlçe 1950’lerde bol zeytin istihsal eden bir bölgeydi. Eski adı “Reyhaniye” olan Reyhanlı 
ise158, Amik Ovası’nın bitiminde ve İskenderun-Halep ve Antakya-Halep şoselerinin kavşa-
ğındadır. Transit yolları üzerinde bulunan bu ilçe, zirai mahsullerinin bolluğuyla önem arz 
ediyordu. Elektrikle aydınlatılmasının yanı sıra, içme suyu, otel, gazino, kulüp gibi tesisleriyle 
de küçük bir şehir hayatına kavuşmuştu.159

Kırıkhan’a160 gelince, bu ilçe bereketli Amik Ovası’nın ambarı olması ve İskenderun-Halep 
şosesi üzerinde bulunmasından dolayı, vaktiyle birkaç evlik bir yer iken, kısa sürede büyük 
gelişme göstermiş ve elektriği ve içme suyu bulunan küçük bir ilçe haline gelmiştir. Gâvur 
dağları eteğinde bulunan Hassa, Kırıkhan-Islahiye şosesi üzerinde bulunan küçük bir ilçeydi. 
Dörtyol ilçesi ise, İskenderun-Adana asfaltı üzerindedir. Demiryolu ilçenin 4 km uzağından 
geçiyordu.161

1950’lerin başında İskenderun 20.000 nüfusla, Antakya’dan sonra Hatay’ın ikinci kalabalık 
ilçesidir. Özellikle Hatay’ın anavatana katılmasından sonra, yeniden imar görmüş, asfalt cad-
deleri, güzel binalarıyla cazip bir sahil şehri haline gelmiştir. Büyük iskelesi, demiryolu ve 
hava meydanıyla Akdeniz’in başlıca transit merkezi olmuştur.162 1952 yılında İskenderun’un, 
otomatik telefona kavuşması bekleniyor ve yeni bir hava alanının yapılması planlanıyor-
du.163 Bu özelliklerinin dışında İskenderun, yukarıda bahsettiğimiz, Soğukoluk, Nergizlik, 
Belen, Atık, Müftüler gibi yaylalarıyla, turizm bakımından da gittikçe önem kazanmaya ve 
dikkat çekmeye başlamıştır.164 Halk yaz aylarını, bu yaylalarda geçiriyordu.165

155 Atayolu, 4 Mayıs 1950.

156 Balcı, Turistik Hatay, s. 61; Hakimiyet, 30 Kasım 1953.;

157 Hâkimiyet, 1 Aralık 1953.

158 2 Haziran 1943 tarihinde Reyhaniye kazasının ismi Reyhanlı olarak değiştirilmiştir. Şemsettin Çelik, Hatay’da Siyasî Hayat 
(1939-1950), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2014, s. 201.

159 Hâkimiyet, 1 Aralık 1953.

160 Burası 1910 yılında Belen’ebağlı bir köydür. Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanin, s. 144.

161 Hâkimiyet, 2 Aralık 1953.

162 Hâkimiyet, 2 Aralık 1953; Balcı, Turistik Hatay, s. 9-10.

163 Sabah, 23 Nisan 1952; Atayolu, 20 Mart 1952.

164 Hâkimiyet, 2 Aralık 1953.

165 Alagöz, “Coğrafya Gözüyle Hatay”, s. 214.
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M. Yenen, Hatay’ın tarihi kasabaları hakkında da şu bilgileri vermiştir:

Hatay’ın anavatana katılması üzerine, Dörtyol ilçesi içinde Hatay’a bağlanan Payas, İsken-
derun’a 20 km uzaklıkta tarihi bir kasabadır. Portakal ve zeytin mahsulünün bol olduğu bir 
kasabadır. Payas, Hatay anavatana katılmadan önce, portakallarını, tamire ihtiyacı da olsa 
kendi limanı vasıtasıyla yurtdışına ihraç edecek bir vaziyetteydi.166 Dörtyol’a bağlı nahiye-
lerden biri olan Erzin, hem zirai hem de idari bakımdan önem kazanmış bir yerdir. İskende-
run-Adana asfaltı üzerinde bulunan nahiyede, o zamanlar otel ve gazino bulunuyordu.167

Tarihi bir kasaba olan Belen, o günlerde M. Yenen’e göre güzel bir yaylaydı. İskenderun’un 
diğer yaylaları gibi, Belen de elektrikle aydınlatılıyordu ve şifalı Atık suyu buraya akıtılmıştı. 
1950’lerde Belen civarındaki Bakras Kalesi, Derbesak ve Gündüzlü harabeleri gibi meşhur 
tarihi yerlerine düzgün birer şose yapılamadığından motorlu taşıtlarla ulaşım yapılması zor-
du.168

Antakya-Reyhanlı Yolculuğu

M. Yenen 21 Ocak 1953 Çarşamba günü öğle saatlerinde Antakya’nın Piyasa meydanında 
bulunduğundan bahsetmektedir. Buradan Hatay’ın her tarafına sık sık otobüsler, taksiler 
ve kamyonlar kalkmaktadır. Yazarın kendisi de, şoför mahallinde yer ayırttığı bir otobüsle 
12:30’da, Reyhanlı’ya hareket eder. Otobüsü dolduran yolcuların hemen hemen hepsinin 
de bağıra bağıra Arapça konuştuklarına şahit olur.169 Ancak bunu genelleyemeyiz. Bu, sade-
ce gezginin bindiği otobüsün görüntüsünden ibarettir. Çünkü yöredeki çeşitli köylere git-
mek üzere otobüse binmiş yolculardan birkaçının Arapça konuşması Türkmen aşiretleriyle 
meskûn bu bölgenin sosyal yapısını açıklamaktan uzaktır. Zira, sokaklarında Türk düşünürü 
Cemil Meriç’in büyüdüğü Reyhanlı, Türkmen aşiretleriyle meskûn bir yerdir.170 İslam dininin 
etkisiyle Arapçanın itibarda olduğu dönemlerde bazı Türk köyleri bu dili konuşmayı öğren-
miştir. Zaten konuşulan Arapça da Türk fonetiğine göre konuşulan bir Arapça’dır.171

Antakya-Reyhanlı yolculuğunda M. Yenen, dar ve kayalık bir boğaz olan Demirkapı geçidi-
ni gördüğünü ve buradan Altınözü’ne gidildiğini ifade eder. Bu geçidin yanındaki sırtta da 
bir Ermeni kilisesinin harabelerinin gözüktüğünden bahseder. Otobüsle muntazam asfalt 
yoldan Hacı Kürüş mahallesinden geçerken, yolun her iki tarafının taş duvarlarla kaplı oldu-
ğunu ve bu duvarların arkasında meyve ağaçlarıyla sebze bahçelerinin gözüktüğünü anlatır 
ve şöyle devam eder.172

“Biraz sonra Soğuksu mevkiiyle, Dalyan köylerini aşıyoruz. Gözlerimizin önünden alabildiğine 
uzanan yemyeşil bir ova!... Sağımızdaki dağların eteklerinde yayılmış Narlıca ile Asi Nehrinin ka-
visler çizdiği ılıca köylerini gerimizde bıraktık. Fransızlar zamanından kalmış, yol boyunca uza-
nan demir telefon direkleri, bilhassa görülmeye değer şeyler! Damalhan ve Supha köylerinden 
sonra, ekilmiş buğday tarlalarının yanı başından ilerlemeye başladık…”

166 BCA, 030.0.010.000.000.8.48.14.

167 Hâkimiyet, 3 Aralık 1953.

168 Hâkimiyet, 3 Aralık 1953.

169 Hâkimiyet, 4 Aralık 1953.

170 Mehmet Sılay, Hatay’da Sosyo-Kültürel Çevre, Antakya 1994, s. 10-11.; Ayrıntılı bilgi için bkz. Tozlu, Antakya (Hatay) Tarihi 
Bibliyografyası, s. 63-72.

171 Alagöz, “Coğrafya Gözüyle Hatay”, s. 212.

172 Hâkimiyet, 4 Aralık 1953.
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Yazar bu seyahati esnasında, Müdembe ve Demirköprü173 köylerini geçerken şahit oldu-
ğu, Hatay’ın kırsalındaki evlerin manzarasıyla ilgili de bilgi vermiştir. Burada gördüğü fakir 
köylülerin mesken olarak kullandıkları evler, sazlardan yapılmış ve üstleri çamurla sıvanmış 
durumdadır.174 Hatay yöresinde bu tip geçici evler Amik Gölü’nde yetişen saz ve kamışlar-
dan yapılır ve bunlara “Berdi Ev” veya “Huğ” denirdi. Topraksız çiftçiler ile mevsimlik işçilerin 
kaldığı bu dayanıksız evler, tamamıyla gölde yetişen sazlardan inşa edilir ve bazılarının üze-
ri çamurla sıvanırdı.175 Buradaki evleri, daha önce yazarın bahsettiği, Antakya merkezdeki 
evlerle kıyaslamak imkânsızdır. Ayrıca o günkü şartlarda Hatay’ın kırsal kesimin durumunu 
göstermesi açısından da önemli bir tespittir.

Bu yolculuk esnasında, dört kemerli Taş Köprü’de mola verince, uzaklardan Bohşun (Boşin)176 
köyü dikkatlerini çekmiştir. Kalkıştan on dakika sonra, Suriye hudutları içerisinde bulunan 
Selkın kazası, yayvan bir tepenin altında bütün ayrıntısıyla görülebilmektedir. Bu arada çok 
sulak ve çeltik tarlalarıyla kaplı bulunan Horlak ve Sıçanlı177 köyleri de görüş alanlarında-
dır. Bu köyler görüş alanından çıkınca, çok uzaklardan Hatay Devlet Üretme Çiftliği, bütün 
ihtişamıyla kendini göstermiştir. Yenen, Reyhanlı seyahati esnasında yolda görmüş olduğu 
Hatay Devlet Üretme Çiftliği arazisini, “benzeyiş cidden bu kadar olurdu” ifadesiyle Seyhan’ın 
verimli topraklarına benzetir. Çiftliğin ucu bucağı görünmeyen geniş ekili zümrüt gibi arazi-
siyle, modern binaları, siloları ve ambarlarının varlığından bahseder.178Bu çiftlik, 1941 yılında 
7.500 da alana kurulmuş ve 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağ-
lanmıştır.179

M. Yenen’in Antakya-Reyhanlı seyahati esnasında bahsettiği en enteresan bilgi, Asker Çayırı, 
yahut Çayırgâh ile ilgili olanıdır. Burası Reyhanlı’nın 4 km. güneybatısında Askeri Çayırgâh 
adıyla bilinen bir yerdir.180 Asker Çayırı, veya Çayırgâh181 adı verilen mevki tam sınır üzerinde 
bulunan bir yer olup burada her yıl dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban Bayramlarında), 
Türk ve Suriye hükümetlerinin izniyle köylüler bayramlaşmak için bir araya gelirlerdi. Güm-
rük ve Jandarma Teşkilatlarının gözetimi altında gerçekleştirilen bu buluşmalarda, her iki 
taraftan hısım ve akrabalar bir araya gelerek bayramlaşıp hasret giderirlerdi. Bu adet, Ha-
tay’ın anavatana katılmasından sonra, Fransızlarla yapılan bir anlaşma çerçevesinde devam 

173 Antakya-Reyhanlı yolunun 20. km’de Demirköprü köyünde Asi Nehri üzerindeki taşköprüdür. Yıkılan Antakya Köprü-
sü’nün benzeridir. Yaman, Âdem, Fatih, Hatay İline Genel Bakış, Hatay, 2007, s. 20.; Bu yol üzerindeki Demirköprü’nün 
ismi vilayet meclisinin Vedi Münir Karabay başkanlığındaki 10 Mart 1942 tarihli toplantısında, Bahri Bahadır ve arkadaş-
larının vermiş olduğu önergeyle “Hitit Köprüsü” olarak değiştirilmiştir. Aslında bu köprünün ismi Cisr-i Hadidtir (Demir-
köprü). Hititlerle bir alakası yoktur. Yenigün, 11 Mart 1942; Bu köprünün adı, 1967 Hatay İl Yıllığında da Demirköprü (Hitit 
Köprüsü) şeklinde kayıtlıdır. Hatay İl Yıllığı 1967, İstanbul 1968, s. 33.

174 Hâkimiyet, 4 Aralık 1953.

175 Türkmen, Mufasssal Hatay Tarihi, s. 58.

176 Bu köyün eski adı “Buhşin”, yeni adı ise “Boşin”dir. Hatay Vilayeti İdari Taksimatı 1940, s. 10; 1968’lerde Hatay merkeze 
bağlı olan bu köyün ismi köylerimiz adlı çalışmada “Boşin” olarak geçmektedir. Köylerimiz 1 Mart 1968 gününe kadar, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara 1968, s. 98.

177 Horlak’ın, eski adı “Hırlak (Küçüksıçanlı)”, yeni adı “Kırlak” olup Reyhaniye’ye bağlıdır. Ancak 1968 tarihli Köylerimiz adlı 
çalışmada bu köye rastlanamamıştır. Hatay Vilayetiİdari Taksimatı 1940, s. 35; Sıçanlı ise, yine1968’lerde Reyhanlı’ya bağlı 
bir köydür.

178 Hâkimiyet, 5 Aralık 1953.

179 http://www.nuveforum.net/1191-terimler-sozlugu-h/259647-hatay-tarim-isletmesi/

180 BCA, 030-0-010-000-000-81-532-7.

181 1940’larda Reyhaniye’ye bağlı bir köydür. Eski adı “Çayırgâh Askeri” olup yeni adı “Asker Çayırlığı”dır. Hatay Vilayeti İdari 
Taksimatı 1940, s. 33.
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edegelmişti. 1950’lerde bu mevkide Suriye’nin sınır karakolu olmayıp kaçakçılık faaliyetle-
rini önlemek amacıyla, Türkiye’ye ait bir gümrük karakolu bulunuyordu. Burada Türkiye ile 
Suriye sınırını birbirinden ayıran tek şey belirli mesafelerle toprağa gömülmüş olan beyaz 
hudut taşlarıydı.182

M. Yenen’in Gümrük Karakolu olarak bahsettiği yer, Reyhanlı Gümrüğü İdare Memurluğu 
olması kuvvetle muhtemeldir. Zira Fransız yönetimi zamanında Fransız Gümrüğü İskende-
run’da bulunuyordu. Fransızların Hatay’dan ayrılmasından sonra, 1938’de Fransız gümrüğü 
de İskenderun’dan çekilmiştir. Hatay Devleti zamanında Reyhanlı Köyü-Yenişehir mahalle-
sinde Gümrük Merkez Memurluğu kurulmuş, Hatay’ın Anavatana katılmasıyla da 1939’da 
bu memurluk, Reyhanlı Gümrüğü İdare Memurluğu’na çevrilmiştir. 1951 yılında da Cilve-
gözü’ne taşınmış ve yerin dar olması nedeniyle 1984 yılında, Cilvegözü Köyü istimlak edi-
lerek gümrük sahası genişletilmiştir. Daha önce Türkiye-Suriye sınır kapıları Öncüpınar ve 
Akçakale’de yapılan karşılıklı bayramlaşma, 2001 yılı Kurban Bayramında da Cilvegözü sınır 
kapısında yapılmıştır.183

Yolun devamında Yenen, Yenişehir köyünden geçer ve burasının o zamana kadar geçtiği 
köyler arasında en büyüğü olarak nitelendirir. Tabiî tepelerin hemen altındaki Yenişehir Gö-
lü’nü de görmüştür. Biraz ileride asfalt yol ikiye ayrılmakta ve sağ yol Halep’e, sol yol ise, 
Reyhanlı’ya gitmektedir. Buradan itibaren Reyhanlı görünmeye başlamış ve saat 14:00’te 
Reyhanlı’ya varmışlardır. Buna göre, Antakya-Reyhanlı arası o zamanlar 44 km olup 1,5 saat 
çekiyordu.184

Reyhanlı-Kırıkhan Yolculuğu

Gezginimiz M. Yenen, Reyhanlı’da bir saatlik bir moladan sonra, yine aynı intizamla uzayan 
güzel asfalttan ve Amik Ovası’nın yemyeşil manzarası arasından, 39 km uzaklıktaki Kırıkhan’a 
hareket etmiştir. Yol üzerinde, sık sık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ambarlarıyla karşılaşmıştır. 
Afrin nehrinin içinden aktığı Çatalhöyük köyü ile Taş köprüsünü ve Şarki Ayrancı ve Garbi 
Ayrancı köylerini geçtikten sonra, yarısı Suriye topraklarında, yarısı da Türkiye toprakların-
da bulunan Kudret Hamamı adındaki sıcak su kaplıcalarını aşmıştır.185 Burası Antakya’nın 
Kuzey doğusunda Kırıkhan ilçesine bağlı Hamam köyü civarındadır. 1967 yılındaki ölçüm-
lere göre, Kudret Hamamı suyunun sıcaklığı 36-37 derecedir. Borularla gelen sıcak sulardan 
başka, hamam çevresinde de birçok kaynaklara rastlanmıştır.186 Bu arada Yenen, Halep’e ve 
Hamam’a ayrılan yolların tam kavşağında, Cırcır’ın nahiyesiyle karakolunun bulunduğunu 
ifade etmiştir. Burası Amik Ovası’nda höyüklerin en yoğun olduğu bölgedir. Köylerin çoğu 
da bu höyüklerin çevresinde meydana gelmiştir. Burada da evler genelde sazdan yapılmıştır. 
Bunun nedeni bölgede yaşayan aşiretlerin, göçebe yaşam tarzına sahip olması ve gerektiği 
zaman evlerini kolayca söküp başka yerlere taşımak amacına dayanır.187

182 Hâkimiyet, 5 Aralık 1953; 7 Aralık 1953.

183 Sevda Çetinkaya, “Cilvegözü Sınır Kapısının Coğrafi ve Fonksiyonel Özellikleri”, VI. Hatay Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 
Bildirileri, 19-20 Nisan 2002, Haz. Mehmet Tekin, Antakya 2004. s. 244, 251.

184 Hâkimiyet, 5 Aralık 1953; Hâkimiyet, 7 Aralık 1953.

185 Hâkimiyet, 7 Aralık 1953.

186 Dinçer, Gülen, “Kudret Hamamında (Antakya) Yapılan Hidrobiyolojik Çalışmalar”, V. Türk Biyologi Kongresi Tebliğleri 10-
15 Temmuz 1967, İstanbul 1967, s. 181.

187 Hâkimiyet, 7 Aralık 1953.
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Yenen, yolculuğun devamını ise, şöyle anlatır: “Doğumuzda Akpınar köyü188 ve uzaklardan 
da zirveleri karlarla örtülmüş Amanos dağları, ufkumuzu çerçeveliyor. Kızılkaya (Murat Paşa 
Kızılkaya), Kastal (Kastal Kızılkaya)189, Hırsızpınarı, Muratpaşa190 köylerini geçip, peşimizde bı-
raktığımız zaman, ovanın bittiğine şahit olduk. Habibineccar dağlarının eteklerinden başlayan 
ova, nihayet Amanos dağlarının eteklerinde sona erivermişti. Kaleobası, Hacı Alaslı, Çataltepe, 
Abalaklı, Torun köylerini geçince, (Karasu)demir köprüsüne geldik. Altından Karasu nehri akıyor-
du. Buradan Kırıkhan kazası bütün ihtişamıyla görünmeye başladı…”191

Yazar, çarşı yolunu takip ederek Kırıkhan’a girdiklerini, yağmur sularının akması için asfaltın 
iki kenarında, taştan dar arkların bulunduğunu ifade eder. Ona göre, 1953’lerde Kırıkhan, 
bağlık, bahçelik, ağaçlık, sebzelik ve çok şirin bir yerdir.192 Bu havalideki bağcılığın gelişme-
sine yardım etmek ve üzüm fiyatlarını artırmak için193, Tekel İdaresi, Kırıkhan’da, 1945 yılı 
sonunda bir şarap fabrikası kurmuştu.194

Kırıkhan-İskenderun Yolculuğu

İskenderun’a doğru yola koyulan Yenen, batı tarafında köyü görünen Soğuksu değirmeni-
nin önünden geçmiş, ilerideki Bayram ve Mustafa köyleri ile yolun doğusundaki Kıcı195 ile 
Kurtlu196 köylerini görmüştür. Yolun ilerisinde Top Boğazı Karakoluna gelmiş ve bir gün önce 
İskenderun’dan Antakya’ya giderken geçtiği yola ulaşmıştır. Bu yoldan yine elli, altmış kadar 
virajdan oluşan iki üç metre ilerisinin zor seçilebildiği sisli Belen sırtlarını tırmanıp Derindere 
Karakolundan sonra, Belen geçidine varmış ve oradan da nahiye merkezine gelmiştir.197

Bundan sonrasını yine yazarın anlatımına bırakalım:198

“Sol tarafımızda üstü çiçeklendirilmiş bir mezar vardı! Baş tarafında yükselen geniş mermer sü-
tuna, sarı yıldızla şunlar yazılmış: 1330 (1914) senesinde başlayan Harb-i Umumi’de vatan ve 
millet için fedai can eden, 41. Fırkanın ruhları burada medfundur. 

Şoför mezara baktığımı görünce:

“Burası Belen Şehitliğidir beyim” dedi.

188 Reyhanlı’nın Hamam Bucağına bağlı bir köydür. Köylerimiz, s. 26.

189 Bu iki köyün tam isimleri parantez içerisinde yazıldığı gibidir. Ancak Kastal Kızılkaya köyüne köylerimiz adlı etütte rastla-
namamıştır. Köylerimiz, s. 415; Hatay Vilayeti İdari Taksimatı 1940, s. 30.

190 Kırıkhan’a bağlı bir köylerdir. Köylerimiz, s. 414.

191 Hâkimiyet, 7 Aralık 1953.

192 Hâkimiyet, 8 Aralık 1953.

193 Atayolu, 22 Ağustos 1946.

194 Yenigün, 23 Eylül 1945.

195 Kıcı köyü İskenderun’un Belen bucağına bağlıydı. Diğer köyler tespit edilemedi. Şaşmaz, Türkiye’nin İdari Taksimatı 
(1920-2013), s. 190.

196 Bu köyün ismine 1914 tarihli Beylan(Belen) kazasına bağlı köylerin isimleri arasında rastlanmıştır. Sılay, Belen Derbendi, 
s. 29.

197 Hâkimiyet, 8 Aralık 1953; 9 Aralık 1953.

198 Hâkimiyet, 9 Aralık 1953.
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41. Fırka Şehitliği’nin 1948’deki Hali199

Birinci Dünya Savaşı’nda vatan ve millet için canlarını feda eden 41. Fırka kahramanları için, 
Belen Şehitliği ilk olarak 1914 yılında fırka komutanı Musa Kazım Bey tarafından yaptırıl-
mıştır. Yine Musa Kazım Bey’in delaletiyle fırka askerlerinden Halepli oğullarından Mahmut 
Usta’ya bir de abide inşa ettirilmiştir. Bu abidenin üstündeki kitabe işgal yıllarında Ermeni 
Lejyonları tarafından sökülmüştür. Hatay Devleti zamanında bu abidenin kitabesi yeniden 
yazdırılarak yerine takılmıştır. Belen Şehitliği, 1980 ihtilalinden sonra, 1981 yılında bakıma 
alınmış ve abide eski özelliğini kaybetmiştir.200

Yenen, “Hatay Notları”nı şu cümleleriyle tamamlamıştır.201

…Artık akşam olmuş hava iyiden iyiye kararmıştı. Bundan sonra yokuşlu yolumuz yoktu. Şimdi 
hiç durmadan baş aşağı gazla iniyorduk. Sarı Mazı mevkiiyle Soğukoluk yaylasını geçince, İsken-
derun Körfezi pırıl pırıl yanan elektrik ışıkları altında görünmeye başladı. Limana girmiş bulunan 
gemilerden süzülen ziyalar, durgun denizin sathında tel tel akisler yaparak sahile uzanıyor.

…Nihayet 17’yi 30 geçe İskenderun’a vasıl olduk.”202

199 Bu fotoğraf için Adnan Çalışkan’a teşekkür ederiz.

200 Sılay, Belen Derbendi, s. 27.

201 Hâkimiyet, 9 Aralık 1953.

202 Hâkimiyet, 10 Aralık 1953.
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Muzaff er Yenen, İskenderun’da başladığı Hatay gezisini yine burada bitirirken, onun ifade-
siyle İskenderun’un en lüks ve güzel gazinosu Çiçek’te203 akşam yemeğini yemiş ve sonra 
sinemaya gitmiştir. Daha sonra Metrdotel’den204 eşyasını alarak faytonla tren istasyonuna 
hareket etmiştir. 23:00’de trenle Payas, Dörtyol ve Erzin üzerinden Toprakkale’ye gelmiş ve 
Adana’dan gelen Malatya-Diyarbakır postasına aktarma yaparak 01:45’te Erzurum’a varmak 
üzere, buradan Malatya’ya hareket etmiştir.205

Sonuç

Netice itibariyle 1953 yılında Hatay’ı gezen Muzaff er Yenen, “Hatay Notları” adlı yazı seri-
sinde, şehrin tarihî, turistik, sosyo-ekonomik vb. yönlerden gelişmişliğini ortaya koymuştur. 
Bilinenin aksine, Fransız manda yönetiminde Hatay’da yapılanları göz ardı etmemekle be-
raber, iltihaktan sonra Hatay’a, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayda değer yatırımlar yapıl-
dığı aşikârdır. Bu minvalde bilhassa yol yapımında Fransızların 18 yılda yaptıklarını Türkiye 
Cumhuriyeti 8-10 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet döneminde Hatay’da 
manda döneminden daha fazla asfalt yol yapılmıştır. Fransızlar döneminde inşa edilen 150 
km. civarındaki asfalt yolun uzunluğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 350 km’nin üzerine 
çıkarılmıştır. Ayrıca Fransızlar tarafından yapılmış olan asfalt yollar da iki kez asfalt kaplan-
mıştır.

Ulaşım açısından belki Fransızların hatırı sayılır yatırımları olmuştur. Ancak İskenderun Lima-
nı’ndaki yatırımlar ve limanın modernize edilmesi bakımından aynı şeyi söylemek zordur. 
Zira İskenderun Limanı’nın modern bir hale getirilmesi Cumhuriyet döneminde gerçekleş-
miştir.

Ticaret, tarım ve sanayi alanında Hatay’ın ilerlemesi ve gelişmesi, Türkiye’nin bölgeye yö-
nelik politikalarıyla sağlanmıştır. Hatay, Cumhuriyet döneminde özellikle meyve, sebze ve 
pamuk üretim alanında büyük bir atılım göstermiştir. Pamuk üretimindeki artışa bağlı olarak 
Hatay’da yeni iplik ve dokuma fabrikaları kurulmuştur. Bunun yanı sıra yağ, sabun, kiremit, 
un ve çırçır fabrikalarıyla sanayi alanında belirgin bir inkişaf meydana gelmiştir.

Kısacası, gezginin notlarında da ifade edildiği gibi Hatay, Fransız idaresi altında kaybetti-
ği siyasî, sosyal, iktisadî, kültürel hürriyetini Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldıktan sonra tekrar 
kazanmıştır. Türkiye’nin bölgeye özel önem vermesi ve her bakımdan desteklemesi sonucu 
şehir, 1940’lardan itibaren büyük bir atılım süreci içerisine girmiş ve 1950’lerin başında canlı, 
yaşanabilir bir yer haline gelmiştir.

203 Çiçek lokantası ve gazinosu, denize nazır bir yerdeydi. Balcı, Turistik Hatay, s. 59.

204 Burası İskenderun’a vardığında eşyasını bıraktığı oteldir. Yenen’in gazetedeki notlarında bu şekilde yazmaktadır. Ancak 
ismin yazımında bir hata olsa gerek. 

205 Hâkimiyet, 10 Aralık 1953.
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Hârizmşahlar Döneminde Tabii Müdafaa 
Unsuru Olarak Ceyhun Nehri

Meryem Doygun
Arş. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümü

Giriş

İbn Haldun (1332-1406) “coğrafya kaderdir” der. Coğrafyanın kader oluşu, imkanlarından 
faydalanıp zaaf oluşturan yanlarına karşı tedbir gerektirir. Bu cümleden olarak denizler ve 
nehirler coğrafyada üstlendikleri muhtelif işlevler ile tarihte rol oynamışlardır. Tarih boyunca 
önemli roller oynayan pek çok nehir muhtelif disiplinlere çalışma konusu olmuştur. Bilhassa 
stratejik ehemmiyete haiz olan nehirler kimi zaman tarihin seyrini değiştiren savaşlara sah-
ne olmuştur. Nehirler umumiyetle iktisadî manada değerlendirilmiş olsa da askerî ve idarî 
sahalar için de oldukça müsait bir zemin niteliği arz etmekle birlikte konular açısından da 
önemlidir. Bu minval üzerinde bilhassa Türk tarihinde önemli bir yeri olan Ceyhun Nehri 
zikredilmeye değerdir. 

Orta Asya’nın en büyük nehirlerinden biri olan Ceyhun Nehri çeşitli milletler tarafından 
muhtelif isimlerce anılmıştır. İranlılar tarafından Veh-röz/Behrôz, Araplar tarafından Ceyhun/
Belh Nehri, Türkler tarafından Ögüz olarak tesmiye edilen nehir, kıyısında bulunan Âmul (Çâr-
cûy) 1 ve Âmuye şehrine nispetle Amuderya olarak bilinmektedir 2. 

Ceyhun Nehri birkaç açıdan ehemmiyete haizdir. Bunların başında iktisadî hususiyet gel-
mektedir 3. Zira bu nehrin sağında Kırgız bozkırları ile Kızılkum çölü, solunda Üstyurt düzlü-
ğü ile Karakum çölü bulunan Hârizm’in 4 elverişsiz coğrafyasını iktisadî açıdan beslemekle 
birlikte bölgeyi halk ve imparatorluk için aktif bir ticaret merkezi haline getiriyordu. Nitekim 
nehir tarafından sulanan arazi tarıma elverişli hale gelmekle bölge halkının geçim kaynağı 
olma keyfiyeti arz ediyor aynı zamanda nehrin delta kısmında mevcut olan çeşitli balık tür-

1 Türkmenistan’da Amuderya Nehri’nin sol tarafında eski adı Âmul olan şehir. Mustafa Budak, “Çârcûy”, Diyanet İşleri İslâm 
Ansiklopedisi, C. VIII., İstanbul 1993, s. 224. Streck, “Âmül”, İslâm Ansiklopedisi, C. I., Eskişehir 2001, s. 428.

2 Tafsilatlı bilgi için bkz; Ahmed b. Ebî Yâ’kub, el-Büldân, (Trc. Doktor Muhammed İbrâhim Âyetî), Tahran 1343;Ebû Abdil-
lâh Muhammed b. Ahmed Makdisî, Ahsenü’t-Tekasîm fi Ma’rifet’il-Ekâlim, (Trc. Alineki Münzevî), Tahran 1385; Ebû İshâk 
İbrâhîm İstahrî, Mesâlik ve’l-Memâlik, (Yay. Îrec Efşâr), Tahran 1368; İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, (Çev. Murat 
Ağarı), İstanbul 2008, V. Minorsky, Hudûdü’l-Âlem Mine’l-Meşrik İle’l-Magrib, (Çev. Abdullah Duman-Murat Ağarı), İstan-
bul 2008; İbn Havkal, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, (Trc. Ramazan Şeşen), İstanbul 2014; Guy Le Strange, Doğu Hilâfetinin 
Memleketleri, (Haz. Adnan Eskikurt-Cengiz Tomar), İstanbul 2015; Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, (Haz. Kürşat 
Yıldırım), İstanbul 2013; “Amuderya”, Dânişnâme-yi Îran ve İslâm, C.I., Tahran 1354; Emel Esin, “Amuderya”, DİA., C. III., 
İstanbul 1991; Zeki Velidi Togan, “Amu-Derya”, İA., C. I., Eskişehir 2001.

3 Hârizm’in ekonomisi üç unsurun etkisi altındadır. Bunlar Ceyhun Nehri, çöller ve ticarî yollardır. Bu üç unsur çiftçilik, 
besicilik ve tüccarlığı ortaya çıkarır. Dördüncüsü ise diğer üçünden daha yararlı olan endüstriyel ekonomidir. Mezkûr 
unsurların her biri insanların geçiminde farklı yere sahip olmakla birlikte bölgenin kaderi üzerinde en fazla faydayı tica-
ret ifa eder. İsmail Hasanzâde, Târîh-i Îran der Ahd-i Hârizmşahiyân, Tahran 1392, s. 27.

4 Müslüman tarihçiler ve coğrafyacılar Hârizm’i Maveraünnehir, Türkistan ve Horasan’dan müstakil bir yer, ayrı bir iklim 
olarak telakki etmişlerdir. İbn Havkal, a.g.e., s. 360; İstahrî, a.g.e., s. 235; Makdisî, a.g.e., s. 412-419. 
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leriyle balıkçılık da halk için geçim yolu oluyordu 5. 

Bunların yanı sıra nehirden gemi ulaşımı ve ticaret amacıyla da istifade ediliyordu. Gemile-
rin gidiş gelişi özellikle demir yolu güzergâhında olmayan bölgeler için oldukça ehemmi-
yete haizdir. Limanlar, kanalların kolları ve Ceyhun Nehrinin güzergâhından pamuk, yonca 
tohumu, yün, deri gibi mahsuller küçük gemiler vasıtasıyla Aşkabad demiryolu tarafına ve 
yiyecek, makineler, kimyasal gübreler ve petrol hâsıl eden mahsuller de ters güzergâha ta-
şınıyordu 6. Bu yönüyle nehir hem ticarî hareketlilik sağlıyor hem de gemi ulaşımını bölge 
halkı için bir geçim kaynağı haline getiriyordu.

Ceyhun Nehrinin çeşitli şubelere ayrıldığı mevki olan Hârizm ticarî minvalde mezkûr nehrin 
avantajlarından istifade edebilen nadir yerleşim yerlerindendir. Çin, İran, Hindistan gibi Asya 
ülkeleriyle Sibirya düzlükleri, Rusya’nın güneyi ve İskandinav ülkelerinin merkezinde bulu-
nan ve bu ülkelerin birbiriyle bağlantılarını sağlayan büyük yolların kavşak noktasında yer 
alan Hârizm ticarî metaların pazarlandığı aktif bir ticaret merkezi konumundaydı 7. Bu haliyle 
Hârizm çeşitli açılardan Ceyhun Nehri’nin sağladığı avantajdan istifade ediyor ve bu avantaj 
ile ithalat ve ihracatı hareketli kılıyordu. 

Söz konusu nehir sağladığı iktisadî avantajların yanı sıra XIII. yüzyılın en büyük Türk-İslâm 
İmparatorluğu olan Hârizmşahlar için idarî minvalde de kayda değer bir yere sahiptir. Öyle 
ki ilk Hârizmşahlar 8 olan Afrioğulları Hârizmşahları (Pers İmparatorluğu yıllarından 995’e 
kadar) başkenti Kâs/Kât 9 mezkûr nehrin doğusunda meskûn olmakla birlikte idarî işler bu-
radan yönetilmekteydi. Lakin bu başkent sadece Afrioğulları devrinde temayüz etmiş ilerle-
yen zamanlar da ise ehemmiyetini yitirmiştir. Afrioğullarından sonra Hârizm’de iktidar olan 
Memunoğulları Hârizmşahları (995-1017) zamanında ise başkent, Kâs’dan nehrin solunda 
yer alan Gürgenç 10 olarak tesmiye edilen şehre taşınmış ve son Hârizmşahlar olan Anuştigi-
noğulları Hârizmşahları’nın (1097-1231) inkırazına kadar bölgenin idarî, siyasî ve iktisadî en 
önemli şehri olma keyfiyetini muhafaza etmiştir. İmparatorluğun başkentlerinin nehrin sağ 
ve sol kıyılarında meskûn olması ve idare merkezlerinin bu nehrin etrafında şekillenmesi 
nehrin idarî sahada temayüzünün serencamıdır. 

5 İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618/1092-1221), Ankara 2000, s. 31; Îranpor Cozni, “Amuderya”, 
Dâ’iretü’l-Ma’ârif-i Bozorg-i İslâmî, C. II., Tahran 1368, s. 220.

6 Cozni, a.g.m., s. 220. 

7 Kafesoğlu, a.g.e., s. 31. Hârizm Ceyhun’a yakınlığı ve kervanların yolu üzerinde bulunması hasebiyle muhtelif milletleri 
kendi tarafına çekmesini sağlıyordu. Allahyar Khal’atbari-Mahbûbe Şerefî, Târîh-i Hârizmşahiyân, Tahran 1394, s. 6.

8 İslam’dan önceki zamanlardan itibaren Hârizm bölgesine hâkim olan hanedanlıklar hakkında tafsilatlı malumat için bkz; 
Muhsin Rahmeti, “Hârizmşahiyân”, Dânişnâme-yi Cihân-ı Îslâm, C. XVI., Tahran 1395; Aydın Taneri, “Hârizmşahlar”, DİA., 
C. XVI., İstanbul 1997; Coşkun Erdoğan, “Hârizm’de Gazneli Hâkimiyetinin Tesisi ve Altuntaşlar Dönemi (1017-1041)”, 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 50, Haziran 2013; Kafesoğlu, a.g.e., Khal’atbari-Şerefî, 
a.g.e., 

9 Hârizm’in antik başkenti hakkında İbn Havkal şunları söylemektedir: “Hârizm’in merkezine Kât-derhâş denirdi ki şimdi 
harabedir. Kât’ın şehirle beraber kuhendizi de vardı. Lakin nehir hem şehri hem de kuhendizi ve arkasındaki camiyi 
yıkmıştı”. İbn Havkal, a.g.e., s. 360-361. “Şehir Amuderya’nın X. yüzyılın erken döneminde bu mevkide genişliği iki fersah 
olan taşkınıyla kısmen tahrip oldu. Kuhendiz’in olduğu yerde bir hapishane ayrıca Hârizmşah olarak bilinen yerel reisin 
sarayı da mevcuttu. Çarşılar zengindi ve her türlü emtiayla güzelce tedarikliydi ve yerleşmenin mimarları yapılarının in-
şasında maharetli olduklarından, Kâs görünüşte ihtişamlı bir şehirdi. Lakin Amuderya’nın taşkınları sebebiyle X. yüzyılın 
sona ermesinden kısa süre sonra Hârizm’in başkenti olma özelliğini hızla kaybetmiş gözükür ve nihayet ikinci, derecede 
bir kasaba durumuna düşmüştür”. Le Strange, a.g.e., s. 538-539.

10 İslâm şehirlerinin en mamur ve en kalabalıklarından birisi olan Gürgenç öğrenim, tartışma edep ve ilim merkezi sayılı-
yordu. Şehir büyük kütüphaneler ve medreselere sahipti. Hârizmşah Atsız zamanından sonra bilginler, edipler ve şairler 
güruhunun merkezi oldu. Nitekim Irak, Maveraünnehir ve Horasan’dan ilim ve edep ehli bu şehre yöneliyordu. Abbas 
İkbâl Âştîyanî, Târîh-i Mogol, Tahran 1388, s. 41. 
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Gerek jeopolitik ehemmiyete sahip gerekse de aktif bir ticarete malik saha özelliği arz eden 
Ceyhun Nehri Hârizmşahlar devrinde savunma hususunda temayüz ederek Hârizm bölgesi-
ne bir avantaj sağlamış ve buranın nizamî açıdan önemli bir sınır bölgesi olmasını mümkün 
kılmıştır. 

İmparatorluğun başkenti Gürgenç’in Ceyhun Nehri’nin kıyısında bulunması Hârizmşah 
sultanlarının hemen hepsi tarafından askerî bir avantaj olarak telakki ve tatbik edilmiştir. 
Nitekim Ceyhun Nehri ileriye geçişi engellediği gibi büyük kanallar ve su yolları ile Hârizm 
sahasını düşman kuvvetlerin istilalarından masun kılmıştır 11. Lüzum görüldüğü takdirde 
bentler açılarak düşman kuvvetlerinin geçiş yolları sular altında bırakılmış 12 ve bu uygulama 
ile müdafaa tedbirleri için zaman kazanılmıştır. Böylece nehir ordunun bir neferi gibi stratejinin 
parçası haline gelmiştir. 

Ceyhun Nehri’nin askerî minvalde sağladığı avantaj zamanla iktisadî ve idarî tesirlerin önü-
ne geçmiştir. Zira tarihin her noktasında olduğu gibi Hârizmşahlar zamanında da güvenlik 
ile ilgili konular iktisadî, kültürel, idarî gelişimden daha elzem ve önemli olmuştur. Nitekim 
Hârizm sultanlarının mütearrızların tahakkümüne karşı mukavemet göstermek, toprakların 
bütünlüğünü muhafaza etmek ve imparatorluğa dâhilî ve haricî düşmanlardan gelebile-
cek olası saldırılara karşı güçlü bir savunma mekanizması geliştirebilmek için nehrin askerî 
avantajından istifade etmesi ve adeta tabii barikat olan nehrin mezkûr özelliğinin muhtelif 
zamanlarda muhtelif sultanlar tarafından fark edilmesi bu cümledendir. 

Ceyhun Nehrinin düşman kuvvetlere karşı askerî bir unsur olarak kullanılması daha Sultan 
Atsız (1128-1156) zamanında başlamıştır. Sabrı ve şecaatiyle Hârizmşah hükümdarları ara-
sında temayüz eden Sultan Atsız’ı hükümdarlığı sırasında en çok uğraştıran mesele Büyük 
Selçuklu Sultanı Sencer (1118-1157) ile olan hâkimiyet mücadelesidir. Hükümdarlığının ilk 
yıllarında Sultan Sencer’e bağlılık arz eden 13 ve onun adına düzenlenen seferlere yardımcı 
kuvvet olarak katılarak yararlılıklar gösteren Atsız bilahare bağımsızlık tefekkürü ile sultana 
isyan etmiş istiklalini kazanmak uğruna hemen her fırsatı değerlendirme teşebbüsü göster-
miştir. Atsız’ın Sultan Sencer ile uzun yıllar devam edecek olan hâkimiyet mücadelesi Büyük 
Selçuklulara bağlılık arz eden, henüz İslâm dünyası üzerinde Selçuklular kadar nüfuza sa-
hip olmayan devletini bu durumdan kurtarma ve imparatorluğa bağlı olmayan müstakil bir 
devlet haline getirme temayülünün serencamı olarak okunabilir. 

Hârizmşah Atsız, Sultan Sencer ile aralarında vuku bulan Hârizm seferleri sırasında toprak 
bütünlüğünü muhafaza etmek ve ülke sınırlarını genişletmek hasebiyle muhtelif müdafaa 

11 Hârizm’in etrafındaki çöller ve tabii bir engel olan Ceyhun haricî düşmanlara karşısında bölgenin müdafaasını kolay hale 
getirmiştir. Ali Ekber Velâyeti, Îran ez Hemle-yi Mogol ta Pâyân-i Tîmuriyân, Tahran 1392, s. 223; Khal’atbari-Şerefî, a.g.e., 
s. 12.

12 Nehrin bu özelliği Hârizm’i idare edenlerin kısa sürede istiklal elde etmelerini veyahut Sâmaniler, Gazneliler ve Selçuklu 
İmparatorluğu zamanlarında Hârizm’e vali olarak tayin edilenlerin, babadan oğula intikal eden hanedanlıklar kurmakta 
gecikmemelerini mümkün kılmıştır. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. II., Ankara 2011, s. 
311; Abdülkerim Özaydın, “Hârizm”, DİA., C. XVI., İstanbul 1997, s. 217; Kafesoğlu, a.g.e., s. 32

13 “Vesâyik-i uhûd”dan (anlaşma vesikaları) sonra Sultan Sencer’in hizmetine katıldı ve onun rıza şerefine yaklaşmak için 
hizmet fermanı hükmünce birkaç defa huzuruna vardı. Sultan Sencer Hârizm tahtını tekrar ona verdi”. Minhâc-ı Sirâc 
Cûzcânî, Tabakat-ı Nâsırî, (Tashih. Abdulhay Habîbî), C. I., Tahran 1389, s. 299. “Sencer Sîstan ve Hârizm’i tasarruf etti ve 
Atsız b. Muhammed b. Nuştegin Garce’ye verdi”. Zahîrüddîn Nîşâbûrî, Selcûknâme, (Tashih. Mirza İsmâil Afşâr), Tahran 
1390, s. 44. Atsız b. Muhammed Sultan Sencer’in hizmetinde pek çok takdir edilen hizmetler ifa etmiş ve çetin savaşlarda 
sultanın yanında olmuştu. Muhammed b. Alî b. Muhammed Şebânkâreî, Mecma’u’l-Ensâb, (Tashih. Mîr Hâşim Muhad-
dis), Tahran 1363, s. 135. “Hârizmşah Atsız, Sencer’in yanında mülazımdı ve devlet erkânından hiç kimse onun mertebe-
sinde değildi”.  Hamdullah Müstevfî, Târîh-i Güzîde, (Yay. Abdülhüseyin Nevâî), Tahran 1394, s. 481.
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yollarına teşebbüs etmiştir. Nitekim mezkûr seferler sırasında Ceyhun Nehrinden müdafaa 
unsuru olarak istifade etmesi bu cümledendir. Atsız’ın istilacı hareketlerine bir yanıt niteliği 
taşıyan Sultan Sencer’in 1138 yılındaki I. Hârizm seferi 14 haricî kuvvetlerin tasallutu karşı-
sında bir nehrin üstlendiği görevi göstermesi açısından ehemmiyete haizdir. Bu sefer esna-
sında Atsız, kuvvetlerini başkent Gürgenç’in güneyinde meskûn mahal Hezâresb 15 kalesine 
konuşlandırmış ve düşman kuvvetlerinin geçişini engellemek için halefl erinin de tatbik ede-
ceği gibi nehrin bentlerini açarak bölgeyi çamur altında bırakan 16 müdafaa yöntemine mü-
racaat etmiştir. Ünlü tarihçi Barthold’un tespitine göre Atsız’ın tatbik ettiği bu strateji sonu-
cunda Sultan Sencer kumlu çöllerden geçmek zorunda kalarak Hezâresb’e geç ulaşmıştır 17. 

Atsız bu girişim ile Sencer’in bölgeye farklı yollardan gelerek yorulmasını, planlarının bozul-
masını sağlamış ve muharebeye hazırlık için zaman kazanmıştır. OCeyhun Nehri’nin başkente 
yakın olmasını avantaja çevirerek kimi zaman müspet sonuçlar verecek olan bu savaş stratejisi-
ni halefl erine miras bırakmıştır.

Atsız halefi İl Arslan’a (1156-1172) Selçuklu sultanına henüz müstakil ve muktedir olmayan 
bir devlet bırakmıştı. İl Arslan tahta geçtiği zaman Atsız zamanından kalma kimi meseleler 
onun dönemine intikal etmiştir. Bu meselelerin başında Hârizmşahlar’ın kadim düşmanı Ka-
rahıtaylar (1130-1221) gelir. Hârizmşahlar uzun yıllardır Karahıtaylar’ın haraçgüzârı olarak 
onlara haraç veriyor ve bu yol ile tabiiyet arz ediyordu. Bu durum Sultan İl Arslan zamanında 
da devam etmiş hatta haracın zamanında ödenmemesi hasebiyle tarafl ar arasında savaş 
vuku bulmuştur 18. 

Kuvvetleriyle birlikte Hârizm’e doğru harekete geçen Karahıtaylar, Hârizmşahlar’ın savaşlar 
esnasında başvurduğu mutat bir tedbir olan su bentlerini açarak araziyi bataklığa çevir-
me engeliyle karşılaştılar 19. İl Arslan bu tedbiri alarak selefi gibi düşman kuvvetlerine karşı 
avantajlı duruma geçeceğini düşünmüş nehri tabii savunma hattı olarak kullanmıştır. Lakin 
İl Arslan’ın hastalığı, devletin henüz haricî meselelerini halledebilecek kudrete sahip olma-
ması hasebiyle Hârizmşahlar Karahıtaylar tarafından ağır bir darbe almış ve bu devlete olan 
haraçgüzârlığı uzun yıllar devam etmiştir. İl Arslan’ın Karahıtay ordularına karşı aynı tedbiri 
tatbik etmesi bu yol ile istilacı güçlere galebe çalacağına dair bir tefekkür beslemesi Hârizm-
şahların savaş uygulamalarında nehre yüklediği mananın serencamıdır. 

14 Tafsilatlı malumat için bkz; Mîrhând Muhammed b. Hâvendşâh, Târîh-i Ravzatü’s- Safâ fî Sîreti’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hu-
lefâ, C.VII., (Tashih. Cemşîd Kiyanfer), Tahran 1380; Atâ Melik b. Muhammed Cüveynî, Târîh-i Cihângüşâ-yi Cüveynî, (Tas-
hih. Muhammed Kazvînî), Tahran 1387; Hândmîr, Târîh-i Habîbü’s-Siyer, C. II., Tahran 1380; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 
IX., İstanbul 2016. 

15 Hîve civarında bir şehirdir. Bir kanal ile merbut bulunduğu Amuderya’ya daha yakındır. Müslümanların fethinden gü-
nümüze kadar ismi değişmeden muhafaza olunan önemli bir yerleşimdir. “Hezâresb”, İA, C. V/I, Eskişehir 2001, s. 449; Le 
Strange, a.g.e., s. 544. Cüveynî’de Hezâr Esf şeklindedir. Cüveynî, a.g.e., s. 361.

16 Kafesoğlu, a.g.e., s. 48. 

17 Barthold resmi vesikalarda bu durumun sebebi olarak Atsız’ın aklını başına toplaması için Sultan Sencer’in fırsat ver-
mesinin gösterildiğini lakin asıl sebebin arazinin sular altında bırakılması olduğunu beyan eder. V. V. Barthold, Moğol 
İstilâsına Kadar Türkistan, (Haz. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara 1990, s. 347. Köymen ise aksini iddia ederek şöyle der:” 
Sultan Sencer, ordusunu teşkil eden,” Irak, Sîstan, Horasan ve Mâzenderan” askerleriyle Belh’ten harekete ederek Cey-
hun sahillerini takiben yoluna devam etmiştir. Atsız hareketinden pişmanlık duyarak istiklal fikrinden vazgeçer ümidiyle 
Sultan Sencer, yoluna gayet yavaş devam ediyor ve her imkân bulduğu yerde konaklıyordu.” Köymen, a.g.e., s. 318. 

18 Ahmet Taşağıl, “Karahıtaylar”, DİA., C. XXIV., İstanbul 2001, s. 415. Vuku bulan bu savaşın tarihi hakkında bir kısım müellif 
ihtilaf halindedir. Cüveynî bu savaşın tarihini h. 560 olarak verir. Cüveynî, a.g.e., s. 368. Diğer bir müellif İbnü’l-Esîr ise bu 
savaşı daha geç bir tarih olan h. 567 (m.1171-1172) olarak kaydeder. İbnü’l-Esîr, C. IX., s. 377. Taşağıl mezkûr savaşın 1170 
veya 1172’de vuku bulduğunu söyler. Taşağıl, a.g.m., s. 415.

19 Mîrhând, C. VII., s. 3291; Barthold, a.g.e., s. 359; Kafesoğlu, a.g.e., s. 83. 
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İl Arslan’ın vefatından sonra tahta geçen Hârizmşahların kudretli hükümdarı Sultan Alâed-
din Tekiş (1172-1200) zamanında Hârizmşahlar hanedanlığı siyasî, idarî ve askerî sahalarda 
temayüz etmiş, müstakil bir devlet olma yolunda önemli aşamalar kat ederek muvaff akiyet-
ler kazanmış ve XIII. yüzyılın en büyük siyasi teşekkülü olmanın zeminini hazırlamıştır. 

Tekiş’in iktidarında yaşanan ve Türk tarihinin kronik hadisesi haline gelen taht kavgaları ha-
ricî meselelere tesir etmesi itibariyle Hârizmşahlar İmparatorluğu tarihinde önemli bir yer 
ihtiva eder. Tekiş saltanatının ilk yıllarından Sultan Şah’ın öldüğü yıl olan 1193’e kadar karde-
şini bertaraf edip mutlak hâkim olmak ile meşgul olmuştur. Kardeşler arasındaki bu çekiş-
me tabii olarak dış güçlerin iştahını kabartmış ve devletin dâhilî zaafını menfaatleri uğruna 
kaşımaya başlamışlardır. İmparatorluğun içinde olduğu bu müşkül durumdan istifade etme 
temayülü gösteren ve ince hesaplar peşinde olan devletlerin başında Hârizmşahlar’ın haraç 
vermekle mükellef olduğu Karahıtaylar gelir. Karahıtaylar Hârizmşahlar’ı haraca bağlamakla 
onlar üzerindeki tahakkümü arttırıyor ve devletin iç işlerine karışmaktan da imtina etmiyor-
lardı. Nitekim Tekiş ile Sultan Şah arasındaki hâkimiyet mücadelesine Karahıtayların dâhil 
olması bu haraçgüzârlık meselesiyle ilgiliydi.

 Tayin edilen yıllık haraç miktarını almak için Hârizm’e gelen Karahıtay elçisinin Tekiş’e yö-
nelik gayri mütenasip ve gurur kırıcı muameleleri tarafl arı karşı karşıya getirmiştir. Kişisel 
çıkarlarını devletin bekası üzerinde gören Sultan Şah ise Karahıtaylardan yardım almak için 
bu durumu münasip telakki ederek 20 Karahıtay tahtında olan melikeyi ağabeyi Tekiş’e karşı 
kışkırtmış onlardan aldığı yardım ile Tekiş’i bertaraf ederek Hârizmşah tahtına geçme hayal-
leri kurmaya başlamıştır.

Karahıtay melikesi Sultan Şah’ın yardım talebini geri çevirmeyip orduyu idare eden kocası 
Fuma’yı 21 Sultan Şah ile birlikte Tekiş’e karşı Hârizm’e göndermiştir. Tekiş istilacı kuvvetle-
re karşı lazım gelen tüm tedbirleri almış ve ülke topraklarını onlara karşı müdafaa etmiştir. 
Nehrin setlerini açmak suretiyle düşman kuvvetlerinin geçeceği yolları sular altında bırak-
mak mezkûr tedbirlerin başında gelir. Tekiş bu tedbire başvurmak ile hem müdafaayı tanzim 
için zaman kazanacağını hem de güç kaybeden istilacı kuvvetler şehre gelene kadar gerekli 
olan savaş malzemelerini temin etmeyi 22 planlamıştır.

Tekiş’in Karahıtay ordularına karşı aldığı bu tedbir onun beklentilerini doğrulamış ve düş-
man kuvvetleri zorluklarla başkente ulaşınca Sultan Şah’ın teminatının aksine Hârizmli kuv-
vetler onun tarafına meyletmeyip tam bir şecaat örneği göstermişlerdir. Durumun Sultan 
Şah’ın öngördüğünün tersine seyrettiğini gören Karahıtay ordusu da ricat etmiştir 23. Gö-
rüldüğü üzere savaş esnasında bir barikat görevi üstlenen nehrin varlığı Tekiş tarafından 
layıkıyla idrak edilmiş ve devletin bekası için bir güvence olmuştur. 

20 C. E. Bosworth, The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000-1217), Vol. V., Cambridge 1968, s. 189; 
İbnü’l-Esîr C. IX., s. 380; Mîrhând, a.g.e., s. 3295.

21 Bu kelime Çince ’de “imparatorun damadı” manasına gelir. Bkz: Barthold, a.g.e., s. 360; Bosworth, a.g.e., s. 189. Bu kelime 
İbnü’l-Esîr’de “Koma” şeklindedir. İbnü’l-Esîr, C. IX., s. 380. Cüveynî bu ismi “Ferma” olarak kaydeder. Cüveynî, a.g.e., s. 369. 
Mîrhând da “Ferma” olarak kaydetmiştir. Mîrhând, C. VII., s. 3293. Kafesoğlu’nda “damat” şeklindedir. Kafesoğlu, dipnot 
43, s. 84.

22 Cüveynî, a.g.e., s. 371; Kafesoğlu, a.g.e., s. 89. Cüveynî ve Mîrhând’a göre Tekiş muhalifl erin gidiş gelişini zorlaştırmak 
için Ceyhun suyunu onların geçit yerinin üzerine çevirmelerini emretti. Cüveynî, a.g.e., s. 371; Mîrhând, a.g.e., s. 3295. 
Barthold’a göre Tekiş ülkeyi suya gark ederek Fuma’nın yerli ahali tarafından yardım görme ümitlerini de boşa çıkarmış-
tır. Barthold, a.g.e., s. 362. Tekiş Ceyhun suyunu onların geçtiği yere bağlamaları hükmünü verdi ve çoğu helak oldu. 
Şebânkâreî, a.g.e., s. 137.

23 İbnü’l-Esîr, C. IX., s. 380; Cüveynî, a.g.e., s. 372; Mîrhând, C. VII., s. 3295; Taşağıl, a.g.e., 415.
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Tekiş Hârizmşahlar ülkesi için Ceyhun Nehrinin bir nimet olduğunu idrak etmiş bir sultandır. 
Başkentin nehrin sınırında olması ve oraya yönelik olası saldırıları evvela nehrin karşılaması 
Tekiş’in hükümranlığı zamanında müspet neticeler vermiştir. Onun istilacı güçler karşısında 
ülke topraklarını savunmak, mutlak hâkimiyetine halel getirmek isteyen unsurları bertaraf 
etmek, rakiplerine karşı bir savunma hattı yaratmak amacıyla selefl erinin Ceyhun kaynaklı 
müdafaa tedbirlerini genişleterek tatbik etmesi halefl eri için bir rehber mahiyetinde olmuş-
tur. 

Ceyhun Nehri coğrafyanın askerî bir unsur haline gelebileceğinin, ondan bir müdafi olarak isti-
fade edilebileceğinin bu yol ile sınır bölgelerinin düşman kuvvetlerin istilalarından masun kala-
bileceğinin doğal bir tezahürü mahiyetindedir. Ceyhun Nehrinin ihtiva ettiği bu keyfiyeti Nil 
Nehri için de söylemek mümkündür. Haçlı seferleri sırasında Nil Nehri de tıpkı Hârizm sa-
hasını müdafaa eden Ceyhun Nehri gibi bir görev üstlenmiştir. Haçlıların Temmuz-Ağustos 
1221’deki ilerleyişleri durdurulmuş, Nil sularının taşmasını hesaba katmayan Haçlıların kaçış 
yolları Müslümanların su bentlerini açmasıyla birlikte kapanmış; nihayetinde Haçlılar, Eyyûbî 
sultanı el-Melikü’l-Kâmil’in şartlarını kabul ederek Dimyat’tan çekilmek zorunda kalmışlardır 
24. Her iki durum da coğrafyanın stratejik değerinin takdir edilmesi halinde müspet sonuçlar 
elde edilebileceğini göstermesi açısından dikkate şayandır. 

Ceyhun Nehri’nin Hârizm coğrafyası ve Hârimzşahlar İmparatorluğu için ne kadar mühim bir 
rol oynadığı sadece onlar tarafından değil düşman kuvvetler tarafından da takdir edilmiştir. 
Nitekim Ceyhun Nehri’nin sağladığı tabii engeller dolayısıyla başkent Gürgenç’in Hârizm-
liler tarafından müdafaasının kolay olacağını düşünen Cengiz Han’ın, Gürgenç üzerine üç 
oğlunun 25 yanı sıra şahsi tümenini tayin etmekle (1221) şehrin direnişinin çetin olacağını 
öngörmesi bu cümledendir. 

24 “O zamanda oldukça yükselen Nil’in taşma zamanı gelmişti. Sultan veya kumandanlardan biri sağ kıyıdaki su bentlerinin 
açılmasını emretti. Su büyük bir şiddetle Hristiyanların geçeceği alçak seviyedeki araziye yayıldı. Hristiyanlar su birikinti-
leri ve hendekler arasında sendelemekteydiler”. Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, C. III., (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 
2008, s. 147. İbnü’l-Esîr’e göre Nil Nehri düşman ile Dimyat halkının aralarında adeta bir set tekil ediyordu. Dimyat halkı 
Nil’in oluşturduğu bu engel ile herhangi bir zorlukla karşılaşmıyor, onlar normal hayatlarını sürerek şehir kapılarını açık 
tutuyor, haçlıların bu muhasaralarından dolayı asla bir zarara uğramıyorlardı. Aynı zamanda Dimyat’a ulaşabileceklerini 
düşünen Haçlıların yerlerinden hareket etmeleri de son derece imkânsızdı, zira bulundukları yerlere doğru akıtılan Nil 
Nehri’nin suları çevreyi kaplamış ve her taraf çamur deryasına dönmüştü. İbnü’l-Esîr’e, C. X., s. 175, 181.

25 “Cengiz Han Hârizm’in fethine daha büyük oğulları Ögedey ve Çağatay’ı görevlendirdi”. Cüveynî, a.g.e., s. 202. Cengiz 
Han Gürgenç muhasarasının uzamasına oğulları Cuci ve Çağatay arasındaki ihtilafın sebep olduğunu öğrenince diğer 
oğlu Ögedey’i muhasaraya tayin etmiş ve Ögedey’in ordunun ve askerin lideri olduğuna, diğer kardeşlerinin onun sö-
zünden çıkmamalarına dair bir ferman göndermiştir. Muhammed Yûsûf Vâlih İsfahânî Kazvînî, Huld-i Berîn der Târîh-i 
Mogol, (Tashih. Mîr Hâşim Muhaddis), Tahran 1390, s. 105; J. J. Saunders, Târîh-i Futûhât-e Mogol, (Trc. Ebu’l-Kâsım Hâlet), 
Tahran 1363, s. 63. Benâkitî’ye göreCengiz HanCuci ve Çağatay ve Ögedey’i Hârizm tarafına gönderdi. Onların arasına ih-
tilaf düşünce Moğol askerinden çoğu öldürüldü. Bunun üzerine diğer oğlu Tuluy’u gönderdi. Fahrüddîn Dâvûd Benâkitî, 
Ravzatü üli’l-Elbâb fi Tevârîhi’l-Ekâbir ve’l-Ensâb, (Yay. Câfer Şiâr), Tahran 1348, s. 367. Reşîdüddîn’e göre Cengiz Han ileri 
gelen oğulları Cuci, Çağatay ve Ögedey’i çöl kumu gibi bir ordu Hârizm’e yolladı. Reşîdüddîn Fazlullah, Câmi’u’t-Tevârîh, 
Tahran 1387, s. 371. “Çağatay ve Ögedey bir ordu ile Hârizm’e yöneldi. Yuci (Cuci) de Cend tarafından yardım gönderdi”. 
Vassâfü’l-Hazret, Târîh-i Vassâfü’l-Hazret, (Tashih. Ali Rızâ Hâciyân Nejâd), Tahran 1388, s. 395. Bu hadise Moğolların Gizli 
Tarihi’nde şöyle geçmektedir: “Çinggis-Hahan, Coçi, Ça’adai ve Ogodai’yı, yani bu üç oğlunu, sağ cenah ordusu ile Amui 
(Amuderya-Ceyhun) Nehri üzerinden gönderdi ve Urunggeçi (Gürgenç-Ürgenç) şehrini muhasara etmelerini söyledi. 
Coçi, Ça’adai ve Ogodai’dan:” Ordumuz kayba uğramadan Urunggeçi şehrine varmıştır. Kimin emrine göre hareket ede-
lim?” diye haber geldiğinde, Çinggis-Hahan: “Ogodai’yın emrine göre hareket ediniz!” diye cevap yolladı. Moğolların 
Gizli Tarihi, (Çev. Ahmet Temir), Ankara 1986, s. 183.
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Gürgenç Moğolların taarruzuna karşı hem şehir ahalisi hem de Hârizm kuvvetleri tarafın-
dan oldukça iyi müdafaa edilmiş 26 aynı zamanda muhasaranın diğer şehirlere nazaran daha 
uzun sürmesi de bunun tabii neticesi olmuştur. Bu taarruzlara karşı Hârizmliler muhtelif mü-
dafaa tedbirleri almıştır ki su bentlerinin siper yapılmasını 27 bu tedbirler başında zikretmek 
lazım gelir. Görüldüğü üzere Ceyhun Nehri ve bentlerinden bir müdafi olarak son ana kadar 
istifade edilmiş bu şekilde istilacı kuvvetlere kolay teslim olunmamıştır. 

Gürgenç muhasarası esnasında mütearrızların baskılarından masun bir yer kalmamış Cey-
hun Nehri de bu saldırılardan etkilenmiştir. Nitekim bu saldırılar esnasında Ceyhun’u ka-
payan büyük bentler açılarak şehir sular altında kalmış 28 ve taarruzlara müteakip Ceyhun 
Nehrinin mecrası değiştirilerek tekrar Hazar Denizine dökülmeye başlamıştır 29. Ceyhun 
Nehri’nin Hârizm sahasına ve imparatorluğa tesiri son ana kadar devam etmiş, nehrin bu 
coğrafya için ehemmiyeti istilacı kuvvetler tarafından da idrak edilmiş ve müdafaa edenlere 
karşı kullanılmıştır. 

Ceyhun Nehri Hârizm sahası için idarî, iktisadî ve askerî sahalarda oldukça müspet tesirler 
sağlamıştır. Zamanla müdafi bir unsur olarak temayüz etmiş ve Hârizm sahasına yönelik 
saldırılara karşı bir barikat görevi üstlenmiştir. Atsız zamanından itibaren ülke topraklarını 
ordunun bir neferi gibi düşman akınına karşı savunarak savaşların seyri üzerinde belirleyi-
ci olmuştur. Kimi zaman bentlerin açılması suretiyle düşman kuvvetlerinin geçeceği yollar 
sular altında bırakılmış ve ilerleyişleri zorlaştırılmış kimi zaman ise nehrin yönü değiştirile-
rek düşmana karşı bir manevra sağlanmıştır. Böylelikle mütearrızlara karşı bir üstünlük elde 
edilmiş ve umumiyetle muvaff ak olunmuştur. 

Sonuç itibariyle Ceyhun Nehri’nin askerî minvalde sağladığı avantaj nehrin önemini değiş-
tirmiş ve o coğrafyadakilerin kaderini tayin etmiştir. Dolayısıyla Ceyhun Nehri İbn Haldun’un 
“coğrafya kaderdir” tezinin pratik zemindeki karşılığı olmuştur. Bunun yanı sıra Hârizm’e yö-
nelik taarruzlarda işgalcilerin karşılaştığı ilk barikat olma özelliğiyle o sahanın ve insanlarının 
akıbeti üzerinde oynadığı tarihî rol bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır. 

26 Başkentte yiğitçe ve uzun bir mukavemetten sonra fethedildi ve Hârizmlilerden intikam almak için şehir de katliam 
yapıldı. Şîrîn Beyânî, Dîn u Devlet der Îrân-i Ahd-i Mogol, C. I., Tahran 1389, s. 103. 

27 Kafesoğlu, a.g.e., s. 274.

28  Âştîyanî, a.g.e., s. 45-46; Kafesoğlu, a.g.e., s. 274.

29 Barthold, a.g.e., s. 461, 482; Saunders, a.g.e., s. 64. Barthold’un iddiasının aksine tarihi kaynaklardan bazısı bu nehrin 
tarihi zamanlarda daima birkaç asli koldan Deryâçe-i Hârizm’e yani Aral Gölüne döküldüğünü nakleder. “Amuderya”, 
a.g.m., 1354, s. 189-190. 
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Nergisî’in Eserlerinde Mekânın 
İzdüşümü

Bahir Selçuk
Prof. Dr. Fırat Üniversitesi İSB Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş

Klasik Türk nesrinin usta yazarlarından biri olan Nergisî güçlü dili, sanatlı üslûbu ve bu çer-
çevede kaleme aldığı eserleri ile edebiyat tarihlerinde yerini almış, Tanzimat devrine kadar 
sanatlı nesirde üstat olarak kabul görmüş bir ediptir. Münşilik yönü öne çıkan Nergisî aynı 
zamanda pek çok şiiri bulunan bir şairdir. 

Nergisî’nin en önemli eseri, beş mensur eserden oluşan Hamse’sidir. Hamse aşağıdaki eser-
lerden oluşmaktadır:

El-Akvâlü’l-Müselleme fi-Gazavâti’l-mesleme: Muhyiddîn ibn Arabî’nin daha çok Müsâmerât 
veya Kitâb-ı Sâmire diye bilinen Muhâdarâtü’l-Ebrâr ve Müsâmerâtü’l-ahyâr adlı kitabından 
bir faslın tercümesidir (bk. Atik 1990; Direkli 2013). 

Kânûnu’r-reşâd: İlhanlı hükümdarı Muhammed Hudâbende adına telif edilmiş Farsça Ahlâ-
ku’s-saltana adlı siyasetnâmenin çevirisidir (bk. Selçuk 2013). 

Meşâkku’l-‘uşşâk: Çoğu realist tarzda on müstakil aşk hikâyesinden oluşan telif bir eserdir 
(bk. Selçuk 2010). 

İksîr-i Sa’âdet (İksîr-i Devlet): Gazâlî’nin Kîmyâ-yı Sa’âdet adlı Farsça kitabının ikinci “rükn”ünün 
dördüncü “asl”ından “kardeşlik”e ait kısmın tercümesidir (bk. Çelik 2012). 

Nihâlistân: Farklı konularda yazılmış 25 hikâyeden oluşan bu telif esere Meşâkku’l-uşşâk’taki 
altı özgün hikâye kısmi değişikliklerle alınmıştır (bk. Çaldak 2010). 

Nergisî’nin Hamse dışındaki eserleri de şunlardır:

Münşe’ât (Esâlîbu’l-mekâtîb): Nergisî’nin dostlarıyla ve devlet adamlarıyla yaptığı yazışmaları 
içermektedir (bk. Haksever 1995). 

El-Vasfu’l-Kâmil fi-Ahvâli Vezîri’l-âdil: Murtazâ Paşa’nın ilmî yönü, fazilet ve savaşçılığı, komu-
tanlığı, idareciliği anlatılır (bk. Oluk 2007). 

Arapça Risale: Altı sayfadan oluşan Arapça eser, alışverişle ilgili bir fıkıh risalesidir (bk. Çaldak 
2010:52). 

Horos-nâme: Hayatlarını, başkalarını aldatmak üzerine inşa eden kurnaz insanların kazdıkları 
kuyuya düşecekleri fikrini işleyen eser, sanatlı bir dille yazılmış alegorik bir hikâyedir (bk. 
Çaldak 1999). 
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Şiirleri: 

Münşiliği öne çıkan Nergisî, aynı zamanda iyi bir şairdir. Kimi kaynaklarda, divan sahibi oldu-
ğu veya en azından bir şiir mecmuasının bulunduğu ifade edilir. Divanı veya müstakil bir şiir 
mecmuası henüz tespit edilmemiş olan Nergisî’nin kendi mensur eserlerinde1 ve şiir mec-
mualarında çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış şiirleri bulunmaktadır. Şiir mecmualarında Ner-
gisî’nin Türkçe 19 gazeli (Selçuk 2014a: 1-20; Selçuk 2016:405-412), Farsça 5 gazeli (Çaldak 
2014); Saraybosna’ya duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren “Sarây” redifl i 1 kasidesi (Selçuk 
2014b: 27-39), Kafzâde Fâizî için terkib-bend nazım şekliyle yazılan 1 mersiyesi (Selçuk 2015: 
9-22) tespit edilmiştir. 

Mensur eserlerinde görülen sanat ve maharet gösterme endişesi, ağır ve ağdalı dilin şiirle-
rinde görülmediği söylenebilir. Nesrine göre dil ve anlatım bakımından sade olan şiirlerinde 
nesrindeki kadar başarılı olduğunu söylemek zordur.

Nergisî, inşâ vadisinde orijinallik ve özgünlük peşinde olduğunu, muhayyile kudreti yük-
sek olanları acze düşürecek bir sanat göstermek istediğini Meşâkku’l-Uşşâk’ta açıkça belirtir 
(Selçuk 2009:128-129). Dil ve üslûptaki orijinallik arayışlarını içerikte de sürdüren Nergisî, 
gözlemci kişiliği ile özellikle Meşâkku’l-‘uşşâk ve Nihâlistân’daki hikâyelerinde Osmanlı tarih 
ve coğrafyasına, sosyal hayata ait unsurlara sıkça yer verir. Efsanevi ve olağanüstü olaylar 
yerine, gözlemlediği veya duyduğu olayları hatta bazen kendi maceralarını işler. Hikâyeler-
deki sıra dışı olayların bazılarına bizzat şahit olduğunu söyleyen Nergisî, bazılarını da sözüne 
güvenilir kişilerden duyduğunu belirtir (Selçuk 2010:144-145). Bu hikâyelerin neredeyse ta-
mamı ilk kez Nergisî tarafından kaleme alınmıştır. Meşâkku’l-Uşşâk’ın giriş kısmında, hikâye-
lerindeki olayların gerçeklik/yaşanmışlık boyutuna dikkat çeken Nergisî, âdeta realist hikâ-
yeciliğin Türk edebiyatındaki habercisi olur. 

Bu bildiride Nergisî’nin özellikle iki önemli telif eseri olan Meşâkku’l-‘uşşâk (Selçuk 2009) ve 
Nihâlistân2(Çaldak 2010)’da yer alan hikâyeleri ile “Saray” redifl i kasidesi ve terkib-bend şek-
lindeki mersiyesindeki mekân ve mekân tasvirleri üzerinde durulacaktır.

A. Nergisî’de Mekân 

Arapça kevn kökünden türetilmiş olan mekân; yer, mahal, oturulan yer anlamına gelmekte-
dir. Zaman kavramıyla sıkı sıkıya bağlı olan mekân, bir bakıma insanın ana vatanı olan cen-
netten düşüşüyle başlayan, ana rahminde şekillenişten sonra dünya hayatıyla devam eden 
ve sonunda ölümle başlangıç noktasına dönülen mahalleri ifade eder. Dolayısıyla mekân, 
insanın durduğu küçük noktadan başlayan, halka halka genişleyen maddi ve manevi kat-
manları ifade eder. Mekân, insan söz konusu olduğunda, hem etkileyen ve kuşatan hem de 

1 Kafzâde Fâizî için terkib-bend şeklinde 8 bentlik mersiye; Kânûnu’r-reşâd’da 2’si Türkçe 1’i Farsça 3 nazım, 6 Türkçe kıt’a, 
3 Türkçe beyit; Şeyhülislam Yahya Efendi için yazılan Meşâkku’l-uşşâk’taki gazel (6 beyit) ve kaside (63 beyit), İksîr-i 
Sa’âdet’te Sultan IV. Murad ve Şeyhülislam Ahîzâde Hüseyin Efendi’yi övmek için yazılan kıta-i kebire, Saraybosna’daki 
Hünkâr Köprüsü’nün onarımına dair biri 5, diğeri 6 beyitlik 2 manzume. (Çaldak 2006:562; Selçuk 2009:18-20; Selçuk 
2013:16).

2 Nergisî, Meşâkku’l-‘uşşâk’taki hikâyelerden altısını Nihâlistân’ın “Nihâl-i Sâni” bölümünde genişleterek yeniden işle-
miştir. Nihâlistân’da tekrar işlenen bu altı hikâyenin muhtevası ve sıralanışı aynıdır. Nihâlistân’da tasvir ve tavsifl erin 
detaylandırıldığı görülür. Bunun yanında Meşâku’l-Uşşâk’ta kahraman ve mekân adları belirtilirken, Nihâlistân’da bu 
isimler çıkarılmıştır. Sözgelimi Meşâkku’l-Uşşâk’taki hikâyelerde “Saray-bosna” “Edirne”, “İstanbul”, “Ankara”, “Ab-ı Hayat 
nam teferrücgah”, “Keçi köprüsü” v.b. şeklinde belirtilen mekân adları yerine; “Bilād-ı Rum’un birinde”, “Anatolu”, “Ser-
hadd-i merzbûm-ı Rum’da”, “mesîre-i cennetâsâ”, “bir cisr-i mu’allâ” gibi daha müphem kelimeler kullanılmıştır (bk. Çal-
dak 2010:123).
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etkilenen ve kuşatılan bir özellik arz eder. “Mekân sadece insanı içinde barındırmakla kalmaz 
fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden de etkiler. Bu ilişki insanın mekâna ait birçok özellik-
ten etkilendiğini ve mekâna ait birçok hususu da bünyesinde taşıdığını gösterir” (Bayrak 
2013:19). Son derece sıradan ve basit bir kavram olarak görünen ve ilk başta fiziki boyutuyla 
göz kırpan mekân, algılar söz konusu olduğunda düşündüren, çağrıştıran, hissettiren, etki-
leyen, etkilenen bir boyut kazanmaya başlar. “İnsanın sosyal, politik, kültürel ve edebî varlığı, 
mekânın anlam ve işlevlerini belirleyip biçimlendirildiği gibi; mekân da insanın sosyal, poli-
tik, kültürel ve edebî varlığının niteliklerini etkilemektedir.” (Narlı 2007:9)

Mekân ve mekânla bağlantılı zaman kavramları üzerine geçmişten günümüze pek çok şey 
söylenmiş ve söylenmeye de devam edecektir. Bu çerçevede mekânın dinî, fiziki, fiziköte-
si, tasavvufi pek çok yönü ele alınmış ve tartışılmıştır. Anlatma esasına bağlı metinlerin asıl 
unsurlarından biri olan ve klasik anlatıda soyut bir özellik arz eden mekân, roman türünün 
gelişimi ile birlikte dış dünyadaki mekân olgusuyla örtüşmeye başlar. Anlatıda mekân; olay-
ların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak, roman kahramanlarını çizmek, toplumu yansıtmak, 
atmosfer yaratmak amacıyla yer alabilir (Tekin, 2004:128). 

Edebî metinlere farklı şekillerde aksedegelen mekân, klasik metinlerde soyut biçimde ele 
alınmışken, modern anlatılarla birlikte âdeta ete kemiğe bürünmüş, görünür olmuştur. 
Klasik Türk edebiyatında, masal ve destanlarda olduğu gibi genellikle hayal meyal seçilen 
mekân, son dönem eserlerinde yavaş yavaş görünmeye, somut bir özellik arz etmeye başlar. 

Mekân unsurunu dış dünya gerçekliği ile örtüştüren klasik sanatçılardan biri olan Nergisî, 
Meşâkku’l-Uşşâk’ın dibace kısmında ve bazı hikâyelerin başında anlattığı olayların gerçeklik 
boyutuna işaret eder; eserlerine aldığı olayların bazılarına bizzat şahit olduğunu bazılarını 
da sözüne güvenilir kişilerden duyduğunu (bi-tarîki’t-tesâmu’ ev ‘alâ vechi’l-muâ’yene/işit-
me yoluyla veya bizzat görerek) ifade eder (Selçuk 2010:14-145). Bu yüzden hikâyelerdeki 
olayların neredeyse tamamının gerçek hayattan alınmış olduğu söylenebilir. Hikâyelerde 
yer alan ve pek çoğu Nergisî’nin doğup büyüdüğü veya görev yaptığı yerleri yansıtan bu 
mekânlar, değişim ve dönüşüme uğramış olsalar da dış dünyada karşılıkları bulunan yerler-
dir. Bu hikâyelerde mekânın, olay örgüsünün teşekkülünde; şahısların yer değiştirmesinde 
engelleyici ya da birleştirici rol oynadığı görülür. Mekân bu özelliği ile bazen kaçış ve huzur 
bulma, bazen de olanlara razı olma mahallidir. 

Nergisî’nin iki şiirinde de mekân unsuru dikkat çekmektedir. Bunlardan biri memleketi Sa-
raybosna’ya duyduğu özlemi dile getirdiği “Saray” redifl i kasidedir (Selçuk 2015). Bu şiirde 
Saraybosna, gürül gürül akan suları ve yeşil alanları ile boy gösterir. Diğeri, hâmîsi Kafzâde 
Fâizî için yazdığı mersiyenin üçüncü bendidir. Burada da ölüp giden bir insanın terkedilmiş 
evi trajik bir biçimde resmedilir. 

Klasik dönem sanatçılarından biri olan Nergisî’nin eserlerinde mekân, elbette modern an-
latılardaki gibi bir işlevle boy göstermez. Fakat mesnevi ve halk hikâyelerinde olduğu gibi 
tamamen soyut, insan-mekân ilişkisinin olmadığı bir fon görünümünde de değildir. Yaşadı-
ğı dönemdeki çeşitli olayları aktarma amacı güden Nergisî, mekânı bazen sadece zikredip 
geçerken bazen derinlemesine tasvir etmiş; kahramanların mensup oldukları sosyal tabaka, 
makam ve mevki ile mekân arasında zaman zaman bağlantılar kurmuştur. Nergisî’de mekân, 
doğal-yapay, geniş-dar, gerçek-hayali, bireysel-toplumsal gibi çeşitli yönleriyle boy gösterir.
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B. Nergisî’de Mekân Çeşitleri

Nergisî’de yaşadığı dönemin siyasi, toplumsal ve dinî/tasavvufi hayatını yansıtan pek çok 
mekân bulunmaktadır. Bu mekânlar, en geniş anlamda ülkeler, en dar anlamda da mağara, 
oda vb. yerlerdir. Bu mekânların bazıları, yazarın bakış açısı nispetinde ya ismen zikredilir ya 
da mekânda yer alan insan, ağaç, çiçek vb. çerçevesinde ayrıntılarıyla tasvir edilir. 

1. Geniş Mekânlar

Açık mekân, dış mekân olarak da bilinen geniş mekân, olayların gerçekleştiği “köy, kasaba, 
şehir, ülke, ova, deniz, dağ” gibi geniş alanları karşılamaktadır (Çetin 2005:134). Olayların 
gerçekleştiği geniş, kapsayıcı mekânlar genel olarak “İstanbul” ve bazı “Balkan” şehirleridir. 

Hikâyelerde geniş mekân olarak değerlendirilebilecek belli başlı yerler şunlardır: 

Ülkeler: Arnavutluk, Acem, Frengistan, Hindistan, Osmanlı/Konstantiniyye, Rumeli/Rum İli

Şehirler: Ankara, Edirne, Elbasan, İstanbul, Manastır, Saraybosna/Bosnasarayı 

Köy: Müderris Köyü

Köprüler: Edirne Kapısı civarındaki köprü, Keçi Köprüsü, Şâh Melik Köprüsü 

Mesire: Büzürg Seng, Âb-ı Hayât

Köşk ve Bahçe

a. Ülkeler

Arnavutluk, Acem, Frengistan, Hindistan, Osmanlı gibi ülke isimleri metinde soyut bir biçim-
de yer alır. Bu yerlerin dikkat çekici özelliği zikredilmez.

b. Şehirler

Edirne, İstanbul, Saraybosna şehirlerinin şehrengizlerde olduğu gibi fizikî özelliklerinden zi-
yade şehirle özdeşleşmiş özellikleri öne çıkarılır. 

Ankara-Edirne

Ankara ve Edirne Meşâkku’l-‘uşşâk’taki ilk hikâyede âşığın uğrak yeri olan iki şehirdir. Ankara, 
âşığın memleketi olma özelliği, Edirne de büyüklüğü ve görkemliliği ile tasvir edilir (Selçuk 
2009:157)

Elbasan

Nergisî, Elbasan’da kadı olarak görev yaparken uğradığı “Büzürg Seng” adlı mesireyi ayrıntı-
ları ile resmeder fakat şehirle ilgili başka ayrıntı vermez (Selçuk 2009:127, 131-133).

İstanbul

Hikâyelerde sıkça yer alan İstanbul, bazen belirsiz olarak verilirken (Selçuk 2009:163) bazen 
de “cennet gibi güzel, âşıkların gönlünü alan mahbupların kaynağı, başkent, maksatların 
gerçekleştiği şehir, emin şehir, güçlü yapıların bulunduğu şehir vb... özellikleri ile yansıtılır 
(Selçuk 2009:165). 
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Manastır

Nihalistan’daki son hikâyede (Çaldak 2010:) yer alan Manastır’dan, “Rum beldelerinin yüz akı, 
suyu ve havası hoş şehir” şeklinde yüzeysel olarak bahsedilir. Burada yer alan bir konak ve bu 
konağın bahçesi ayrıntılarla tasvir edilir.

Saraybosna

Meşakku’l-‘uşşâk’taSaraybosna’dan bahsedilirken buranın cennet gibi güzel ve gönül alan 
güzellerle dolu bir şehir; Batı limanlarına yakın olduğundan dolayı canlı bir ticaret noktası 
olduğu ifade edilir (Çaldak 2010: 362). Bu hikâyenin başında mekân-olay bağıntısı kurulur; 
olayın başkişisinin âşık olduğu kişi Saraybosna’nın güzellerinden biridir.

“Saray” redifl i kasidesinde Nergisî, memleketi Saraybosna’ya ve dostlarına duyduğu derin 
özlemi mekân-zaman-insan bağlamında somut bir biçimde ele alır. Şehrin önemli gösterge-
lerinden biri olan “su”ya dikkat çeker. Şair, su kaynakları bakımından zengin olan Saraybosna 
insanının uzun ömürlü olmasını, bin yerde akan ve her biri âdeta “âb-ı hayat” olan “su”lara 
bağlar. Şehrin çetin kışları insanları âdeta halvete sokar fakat bahar, Saraybosna’yı cennete 
çevirir (bk. Selçuk 2014a).

c. Köy

Müderris Köyü

Sadece isim olarak anılan bu yer, bir gezinti mahalline yakın yer olarak anılır (Selçuk 
2009:235).

ç. Köprüler

Meşâkku’l-‘uşşâk’taki II, III ve IV. hikâyelerde köprüler dikkat çekmektedir. III. ve IV. hikâyeler-
de köprü, olay örgüsünün en can alıcı noktasını oluşturur. Bu iki yüksek ve heybetli mekân, 
ölümü hiçe sayan âşıkların psikolojisini yansıtmak amacıyla sanatlı bir biçimde ayrıntılı tasvir 
edilmiştir. 

Edirne Kapısı Civarındaki Köprü

Bu köprü, Edirnekapı civarında, kale kapısına yakın hisarlar üzerindeki bir köprüdür. Âşık, 
Anadolu’nun bir şehrinden sevdiği kişiye bu köprünün başına kadar eşlik eder, burada atını 
durdurur bir aylık yolculuk sonrası vardığı noktadan, şehre girmeden geri döner (Çaldak 
2010:378).

Keçi Köprüsü

Meşâkku’l-‘uşşâk’ta üçüncü hikâyede; sevdiğini başkalarıyla gören âşığın kendisini attığı 
Keçi Köprüsü, “Âb-ı Hayat” adlı bir mesireye nazır, sırat gibi yüksek ve dehşet verici bir köp-
rüdür (Selçuk 2009:168).

Şâh Melik Köprüsü

Acem şairi Riyâzî’nin kendini aşağı attığı Şâh Melik Köprüsü neredeyse göğe değecek dere-
cede yüksek, eşine ender rastlanan bir köprüdür (Selçuk 2009:172). 
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d. Mesireler

Meşakku’l-‘uşşâk’ta bahsedilen eğlenme ve dinlenme mekânlarından biri de mesirelerdir. 
Hikâyelerde “Büzürg Seng, Âb-ı Hayât” gibi mesire isimlerine rastlanır. 

Saraybosna’daki tarihî Keçi Köprüsü (Kozija Cuprica)3

Büzürg Seng 

Nergisî, Meşâkku’l-‘uşşâk’ın giriş kısmında kadı olarak bulunduğu Elbasan’da bulunan “Bü-
zürg Seng” adlı bir mesireyi ayrıntıları ile resmeder. Irmak kenarındaki bu mesire alanında 
toplumun her kesiminden insanlar, kendi gönlünce eğlenmekte, vakit geçirmektedirler. Bu-
rada mekânın fiziki yönünden ziyade psikolojik ve sosyal boyutu dikkat çeker. Gönül açan 
cennet gibi meşhur bu mesire alanı, mahşer meydanı gibi kalabalıktır (Selçuk 2009:131-133).

Âb-ı Hayât

Meşâkku’l-‘uşşâk’taki üçüncü hikâyede sevdiğini başkalarıyla gören âşığın kendini attığı Keçi 
Köprüsü, Âb-ı Hayât adlı bir mesireye nazır, oldukça yüksek ve dehşet verici bir köprüdür 
(Selçuk 2009:168).

e. Köşk ve Bahçe 

Nihâlistân’da yer alan son hikâyede (Çaldak 2010:478-479), Manastır’da Mahmut Ağa’ya ait 
bir köşk ve bahçesi ayrıntılı bir biçimde tasvir edilir. Konağın mutfak, kiler, ahır ve odalarına 
işaret edilir. Konağın hamamı, hücreleri, cami, çilehane, kütüphane ve türbesi; iki ırmağın 
aktığı, her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi ayrıntılarıyla tasvir edilir. 

f. Çeşitli Meydanlar

Olay örgüsü içinde ayrıntılarına yer verilmeyen semt, mahalle veya meydan isimleri de geç-
mektedir. Mesela padişah, bayram şenlikleri için dostlarını Tophane’ye davet etmiştir (Çal-
dak 2010:327). Ayasofya semti (Çaldak 2010:447), Fatih camii ve civarı (Çaldak 2010:324, 
355), pazar yeri (Çaldak 2010:317, 461), bedesten (bezzazistan) (Çaldak 2010:324), Beşiktaş 
semtinde bir bahçe (Selçuk 2009:247) de bu tür mekânlar arasındadır.

3 Fotoğraf tarafımızdan çekilmiştir.
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2. Dar Mekânlar

Kapalı mekân, iç mekân isimleriyle de bilinen dar mekân; ev, oda gibi yerleri ifade etmekte-
dir. Hikâyelerde yer alan “konak, ev, oda, saray, dükkân, kervansaray, kütüphane; kahveha-
ne, meyhane; cami, mescit, dergâh, bargâh, hankâh, zaviye; mağara; gemi; …” gibi kapalı 
mekânlar çok net çizilmediği için bu mekânların biçimsel özellikleri, tezyinat ve teşrifatı hak-
kında bilgi edinmemiz pek mümkün değildir. 

a. Kahvehane

Hikâyelerde kahvehane (Çaldak 2010:390-400; Selçuk 2009:175-184), olay örgüsünde kilit 
rol oynayan, olayın başlayıp genişlediği bir mekândır. Burası, Melâmî-meşrep yaşlı bir şeyhin 
ara sıra ziyaret ettiği, burada çalışan bir çırağa okuma yazma öğrettiği, çırağın geceleyin 
bir odasına kilitlendiği, şeyhin gece yarıları penceresine merdiven dayayıp çırakla sohbet 
ettiği bir mekândır. Hikâye boyunca kahvehanenin fiziki boyutuna temas edilmez. Burası, 
toplumsal özellikte bir mekândır. Yapısı, içindeki kişiler, içinde neler yapıldığı hususunda en 
ufak bir bilgi yer almaz. 

b. Meyhane

Hayatından vazgeçen bir âşık, aşırı alkol alarak canına kıymaya karar verir. Meyhaneye gider 
ve yüklü miktarda içki siparişi vererek evinin yolunu tutar. Alınan içkinin çok fazla olmasın-
dan dolayı kuşkulanan meyhaneci durumu âşığın arkadaşlarına bildirir (Selçuk 2009:217-
218).

c. Mescit

Nergisî, Nihalistan’da (Çaldak 2010:328) harabe bir mahalle mescidini karikatürize ederek 
ayrıntıyla yansıtır. Kaderine terk edilmiş cami, bakımsız ve cemaatsizdir. Burada yazar eleş-
tirel bir bakışla, cemaatle değer kazanan bir mekânın cemaatsiz kalışına ve kaderine terk 
edilmiş oluşuna odaklanır.

Hikâyelerde pek çok yerde tekke, dergâh, hankâh gibi mekânlar zikredilse de ayrıntılara yer 
verilmez. 

d. Cilthane

Bir ciltçi çırağına gönül veren âşık (Çaldak 2010:401-430; Selçuk 2009:191-225), zamanının 
çoğunu çırağın çalıştığı cilthanenin civarında sevdiğini gözlemekle geçirir. Cilthane ve cilt-
hanenin bulunduğu çarşıya ait tasvirler yer almaz.

e. Mağara

Meşâkku’l-‘uşşâk’taki hikâyede olayın kahramanı Ferdî, âşığını bir mağarada boğazlamıştır. 
Dar olan bu mağaranın içi gece gibi karanlıktır (Selçuk 2009:236). 

3. Hayali/Belirsiz Mekânlar

Hikâyelerde, klâsik hikâyelerde olduğu gibi gerçekliklerinden soyutlanmış “Bedehşan, Bey-
tü’l-mukaddes, Bîsütûn, Ceyhûn, Elbürz, Mısır, Habeşistân, Hatâ, Havernâk, Hind, Hoten, Nîl, 
Tûr-ı Sînâ, Yemen” gibi mekânlara da yer verilmiştir. Bu yerler, olay örgüsü içinde sadece 
telmihen kullanılan mekânlardır. 
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Nihalistan’daki bir hikâyede (Çaldak 2010:475-477) mekân, rüya âleminde görülen “mahşer 
meydanı”dır. Bahçesine zarar veren bir köpek, sahibi tarafından öldürtülür. Köpeğin sahibi 
gece rüyasında mahşer meydanında bir mahkemenin kurulmuş olduğunu görür. Köpeği 
de gelip adamdan davacı olur ve adam suçlu bulunur. Büyük bir ağaç şekline dönüştürülen 
adamı zebaniler testereyle biçerler. Korkuyla bu rüyadan uyanan adam yaptığına pişman 
olup tövbe eder. 

C. Mekân Tasvirleri

Romanda yapılan mekân tasvirlerinin yazarın ve/veya anlatıcının bakış açısına bağlı oldu-
ğu bir gerçektir. Tasviri yapılacak objenin, hangi özelliklerinin gösterileceği, bu özelliklerin 
hangi etkiyi doğuracağı, bu bakış açısına bağlıdır (Narlı 2002:102). Nergisî’de klasik metinler-
de olduğu gibi gösterme yerine anlatma tekniği hâkimdir. Bu nedenle metinlerde yer alan 
mekânların, dış dünyada karşılığı olan gerçek mekânlar olması dikkat çekse de mübalağa, 
teşbih, istiareye dayalı mekân tasvirlerinin somut bir mekândan ziyade renkli ve muhayyel 
bir mekân algısı oluşturulduğu söylenebilir. “Mesela, kahramanın sevincinden dolayı evin 
üst katına çıkan merdivenden uçarcasına çıkıp, babasının kütüphanesine girişi (11b/2-3) 
anlatılınca okuyucunun muhayyilesinde İstanbul’un iki katlı konaklarının canlanması kaçı-
nılmazdır.” (Çaldak 2010:232).

Nergisî’nin mensur ve manzum eserlerinde pek çok mekân adı geçse de ayrıntılarıyla tasvir 
edilen birkaç mekân dikkat çekmektedir.

Nergisî, Nihâlistân’daki son hikâyenin girişinde (Çaldak 2010:478-479) Manastır şehrinde üç 
ay boyunca konakladığı Mahmut Ağa köşkünü ve bahçesini ayrıntılarıyla göz önüne getirir. 
Şehrin orta yerinde bulunan köşkün mutfak, kiler, ahır gibi pek çok bölümü; neredeyse her 
çeşit meyve ağacının ve çiçeklerin bulunduğu görkemli bir bahçesi bulunmaktadır. Bahçe; 
dalları iç içe girmiş ağaçları, gürül gürül suları ve salkım söğütleri ile cenneti andırmaktadır. 
Etrafı yüksekçe bir duvarla çevrili bahçenin kuzeyinde mermer döşemeli bir hamam, gü-
neyinde on dört odanın bulunduğu bir yapı bulunmaktadır. Bahçenin ortasında güzel bir 
mescit, mescidin iki tarafında iki çilehane, karşısında bir kütüphane, küçük bir hamam ve ile-
risinde köşkün sahibi Mahmut Ağa’ya ait türbe bulunmaktadır. Bahçede bulunan iki akarsu, 
mescidin ön kısmında birleşip köşkün önündeki büyük bir havuza dolmaktadır. Bu havuz-
dan taşan sular, ağaçların arasından akıp gitmektedir. Nergisî, girişteki bu ayrıntılı tasvirden 
sonra sözü Mahmut Ağa’ya getirir; konağın renkli geçmişine ışık tutar. 

Nihalistan’da dikkat çeken bir mekân tasviri de bir cami ile ilgilidir (Çaldak 2010:328). Burası, 
kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilir. Yol üzerinde harabe bir hâlde bulunan mahalle 
camiinin delik deşik olmuş hasırları, cemaatin ayağının özlemiyle baştanbaşa göz kulak ol-
muş ve ibadet hasreti ile baştan ayağa yaralarla dolmuştur. Hasırların işe yaramayacağını 
gören örümcek cemaati, belki bir gün bölgenin temiz kalpli Müslümanları kazara camie ge-
lip üzerinde namaz kılarlar diye camiin köşelerinde tezgâh kurup ağ dokumaktadır. Mahalle 
sakinleri namaza elveda ettiklerinden cami sadece ruhanî varlıkların uğrak noktasıdır. Kita-
besinde, Âli İmrân’dan “Oraya giren emniyette olur” ayetinin yazılı olduğunu gören anlatıcı, 
kapıyı itip içeri girmek ister. Fakat kapı niyetiyle ittiği daha önce sökülmüş olan kapının ye-
rine idareten konulmuş iki eski tabuttur. Bunlar da itme sonucu çürümüş kemikler gibi yere 
yığılıp kalır. Tasvirde görüleceği üzere Nergisî mekân tasviri ile birlikte kaderine terkedilmiş 
bir dinî mekânın acı hâlini nazara vermekte ve mizahi bir dille eleştiri yapmaktadır.
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Meşâkku’l-uşşâk’ın giriş kısmında (Selçuk 2009:132-133) Nergisî, kadılık yaptığı Elbasan’daki 
Büzürg Seng adlı mesireyi tasvir eder. Cennet gibi gönül açan bu mesire (Büzürg Seng di-
mekle ma’rûf u meşhûr mesîre-i dil-güşâ-yı cennetâsâ), her tabakadan insanın dinlenmeye 
geldiği, mahşer meydanı gibi kalabalık ve hareketli bir mekândır. Bir tarafta işret sofralarında 
içip eğlenenler, bir tarafta zikir çekenler, bir tarafta çalıp oynayanlarla renkli bir tablo çizilir.

Nergisî’nin dikkat çeken tasvirlerinden biri de “Saray” redifl i kasidesindeki şehir tasviridir. 
24 beyitlik bu kasidede Nergisî, Saraybosna’dan ayrı olmanın acısını, şehre ve dostlarına 
duyduğu özlemi işlemiştir. Mekân-insan bağlamında ele alınan Saraybosna; tabii güzellik-
leri, kışı-baharı, inleyeni-eğleneni, zahidi-âşıkı, anlayışsızı-akıllısı ve “bâde-perest, mest, rind, 
zâhid; cüvân, mahbûb, âşık, hûb, fettân, meh-rû, dil-ber” gibi pek çok insan tipiyle canlı ve 
renkli bir mekândır. Şehrin çetin kışı insanları içeriye hapsetse de baharı, cennetlere eşde-
ğerdir. Güzelliklerin boy gösterdiği bahar eğlenme ve buluşmalara zemin hazırlar. 

Nergisî’nin hâmîsi ve dostu Kafzâde Fâizî için yazdığı terkib-bend şeklindeki mersiyenin ikin-
ci bendinde (Selçuk 2015:14-17) trajik bir mekân tasviri yapılmıştır. Sahibi gidince onun hatı-
ralarını yaşatacak olan ev de âdeta ölümü hatırlatır olmuştur. Nergisî ölen insanın ardından 
duyulan üzüntünün verdiği bakış açısıyla okuyucuya ürperti ve hüzün veren bir ev tasviri 
yapmış; iç dünyasıyla mekân arasında ilişkiler kurmuştur. Bir irfan padişahı olan Kafzâde’nin 
divanı dağılıp gitmiş, etrafında pervane olan yardımcıları kaybolmuş, kapısı kapanmıştır. Ba-
yındır ev viraneye dönmüş, örümcekler ağ kurmuş, baykuşlar ötmeye başlamıştır. 

Nergisî’nin hikâyelerinde mekân, olay örgüsünün teşekkülünde belirgin bir rol oynar. 
Mekânsal değişimlerle olay örgüsüne hareketlilik ve canlılık katılır. Seven veya sevilenin yer 
değiştirmesinde mekânın engelleyici ya da birleştirici özelliği dikkat çeker. Mekân bu özel-
liği ile bazen kaçış ve huzurun bazen de hâline razı olmanın mahallidir. Sözgelimi Meşâk-
ku’l-uşşak’taki ilk hikâyede (Selçuk 2009:148-161), Hoca Himmet adlı kişinin âşık olduğu 
kişi, Saraybosna’dan kaçıp gidince Hoca Himmet üzüntüyle onu aramak için peşine düşer. 
Edirne’de olabilir umuduyla şehri gezip dolaşır, bulamayınca da memleketi Ankara’ya döner. 
Sevdiği kişi, uzun bir müddet sonra kendisi Hoca Himmet’in yanına gelir. Yine Meşâkku’l-uş-
şak’ta (2009:-225-232) âşık olan yaşlı bir âlimin yoluna servetini harcadığı sevgilisi, bir gün 
sessiz sedasız şehirden ayrılır. Bunun üzerine yataklara düşen yaşlı âlimin adamları, onu bul-
mak için seferber olurlar. Neredeyse bütün şehirleri dolaşan adamlar, çaresiz bir şekilde geri 
dönünce âşık, son nefesinde sevgilisinin adını anarak can verir.

Hikâyelerde olaylar yalnız bir mekân ile sınırlı değildir. Kara ve deniz yolculuklarıyla mekân-
ların değiştiği ve çeşitlendiği görülür. Mesela Nihalistan’daki bir hikâyede (Çaldak 2010:230) 
Halep’ten hareket eden Hacı İbrahim’in bindiği ticaret gemisi, fırtınaya yakalanır; nihaye-
tinde gemi batar, Hacı İbrahim canını zor kurtarır. Birkaç günlük yaya yolculuktan sonra bir 
liman şehrine varır. Bu şehirdeki çeşitli olaylardan sonra yine ticaret maksadıyla Hindistan’a 
doğru yola koyulur. 

Sonuç

Hem telif hem de tercüme eserler veren Nergisî’nin sanat dehasını ve özgünlüğünü yansıtan 
en önemli eserler, Hamse içinde yer alan Meşâkku’l-‘uşşâk ve Nihâlistân adlı eserleridir. Bu 
eserlerde anlatılan hikâyelerin çoğu, ilk defa Nergisî tarafından kaleme alınmıştır. Bu hikâye-
ler, genel anlamda klasik anlatı dünyasından izler taşısa da, gerçek olaylardan hareketle ya-
zıldığı için âdeta Türk edebiyatındaki realist hikâyelerin ilk örnekleri konumundadır. Hikâye-
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lerde diğer tahkiye unsurlarında olduğu gibi mekân hususunda da gerçeklik ön plandadır. 

Nergisî’nin hikâyelerinde ve bazı şiirlerinde mekân, geniş anlamda Osmanlı coğrafyasıdır. 
Özellikle doğup büyüdüğü Saraybosna; görev yaptığı/gezdiği Balkan şehirleri ve İstanbul 
ön plandadır. Mesnevi, şehrengiz gibi klasik metinlerde olduğu gibi mekân çoğu kez, yü-
zeysel geçilse de Nergisî’nin bizzat ifade ettiği üzere olaylar gerçek hayattan alındığı için 
mekânlar hayali mekânlar değil, dış dünyada göndergesi bulunan gerçek mekânlardır. Bu 
da o dönem edebî metinleri arasında dikkat çeken bir yaklaşım örneğidir. 

İnsan faktörüne bağlı olarak Nergisî’de mekânların yapay, doğal, geniş, dar, gerçek, toplum-
sal, dinî, hayali gibi pek çok çeşidini tespit etmek mümkündür. Bu mekânlardan bazılarına 
sadece değinilip geçilirken bazıları da ayrıntılarıyla tasvir edilmiştir.
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Konya’nın İlk Muhtarları ve Konya’da 
Muhtarlık Teşkilatı’nın Kuruluşu Üzerine 
Bazı Değerlendirmeler

Hüseyin Muşmal
Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

A. Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu

Sözlükte seçilmiş anlamına gelen muhtar, kavram olarak mahalle veya köyün işlerini yü-
rütmek için atanmış veya seçilmiş idareci demektir. Kelime, muhtarlık teşkilatı kurulmadan 
önce mahalle, köy ve kasabanın önde gelen güvenilir kişileriyle, esnafın ileri gelenlerini de 
nitelerdi1. 1815 yılından itibaren belgelerde “muhtar” ifadesinin kullanılmaya başlandığı gö-
rülmektedir. Bu dönemden önce imparatorluk genelinde “muhtar” kelimesi köy veya toplu-
luk yöneticisi, temsilcisi anlamında arada sırada kullanılmaktaydı2.

Şehirlerde mahalle ve kırsal alanda köy toplulukları Osmanlı klasik döneminden beri taşra 
teşkilatının en alt birimleridir. Fakat her köy ve nahiyenin kendi başına bir yerleşme ünitesi 
ve idarî varlık olarak düzenlenip düşünülmesi XIX. yüzyılda gerçekleşmiştir. İlk vilayet nizam-
nameleri köy yönetiminde yeni bir statü olarak her köyde her sınıf halk için seçimle gelen 
iki muhtarın bulunmasını öngörmekle birlikte, köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulmasına 
Tanzimat’ın ilanından önce, Sultan II. Mahmut döneminde başlanmıştır3.

Sultan II. Mahmut döneminde muhtarlık teşkilatı kurulup yaygınlaşmadan önce, köylerde 
“Kethüda”, “İhtiyar” veya “Muhtar” denilen kimselerin bulunduğu, şehir ve kasabaların yö-
netiminden “Kadı” ve “Naip”, mahallelerden ise “İmam” gibi görevlilerin sorumlu olduğu 
bilinmektedir. Mahalledeki doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yer değiştirme gibi nüfus 
olaylarını izleyen imamlar, aynı zamanda mahallede bir nevi ahlak zabıtası ve sulh hâkimi 
misyonuna da sahipti4. Olağanüstü durumlarda imamlara “Yiğitbaşı” veya “Kethüda” unvanı-
na sahip bazı görevliler de yardımcı olurdu5. Gayr-i Müslimlerin bulunduğu mahallelerde ise 
“Haham” veya “Papaz” adındaki din adamları bu sorumluluğu yerine getirirlerdi. Bu süreçte 
hahamlar hahambaşına, papazlar patrikhaneye bağlıydılar. İmamlar “Mahalle sekenesi” adı 
verilen heyetin başı olup padişah beratı ile tayin edilen ve beldenin mülkî ve beledî ami-
ri olan “Kadı”nın temsilciliğini üstlenen memurlardı. Bu nedenle kadıya karşı sorumlu olup 

1 Ali Akyıldız, “Muhtar”, İslam Ansiklopedisi, C. 31, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, s. 51–52.

2 Hüseyin Bal, Hüseyin Aygül, Meyrem Tuna Uysal, Nuran Oğuz, “Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Mahalle – 
Kentsel Sorunlara Yaklaşımları (Isparta Örneği)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
C.XVII, S.2, Isparta 2012, s. 19. (ss.17-40)

3 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri, (1840–1880), Ankara 2000, s. 99, 112.

4 Erbay Arıkboğa, Yerel Yönetimler Katılım ve Mahalle Muhtarlığı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 92.

5 Hamit Palabıyık, Şermin Atak,“Türkiye’de Mahalle Yönetimi”, Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel 
Yönetimler, (Ed. Bekir Parlak, Hüseyin Özgür), İstanbul 2002, s.335.
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ona ait bazı işleri de üstlenmişlerdi6.

Tanzimat’tan önce meydana gelen bazı değişimler Osmanlı idaresinde kadılık kurumunun 
zayıfl aması sonucunu doğurmuştur. Özellikle II. Mahmut dönemi reformlarıyla hız kazanan 
bu durum, kadı-imam hiyerarşisini de temelinden sarsmıştır. Bunun sonucu olarak II. Mah-
mut'un reformlarıyla birlikte mahalle ve köylerin yönetim yapısı da değişmiştir. Tanzimat 
dönemine gelindiğinde artık üst yönetici düzeyindeki kadı, nerdeyse bütün idarî görevlerini 
kaybetmiş, sadece şer'i bir hâkim derecesine inmiş durumdaydı. Kadı’nın bu durumunun 
aksine mahalle idaresindeki değişiklik aynı yoğunlukta olmamış ve imamlar idarî alanda güç 
kaybetmesine rağmen mahallede görev ve yetki sahibi olmayı sürdürmüşlerdir.7

İmamların görevleri sadece dinî alanla sınırlı değildi, onların aynı zamanda mahallenin yö-
netimiyle ilgili bazı görevlere sahip olduğu da görülmektedir. Ancak muhtarlık teşkilâtının 
kurulması ile birlikte imamların idarecilik alanındaki görevleri zamanla muhtarlara devre-
dilmiştir. 1829 yılında kurulmaya başlanılan muhtarlık teşkilatı, ülke genelinde yaygınlaş-
tırıldıktan sonra, asırlardır mahalleden sorumlu olan imamların bu vazifelerine tedrici bir 
surette son vermiştir8. Zira XIX. yüzyıl ıslahatlarıyla mahalle ve köylerde muhtarlık teşkilatı 
kurulmaya başlanınca muhtarlar imamlara göre daha yetkili bir yönetici konumuna getiril-
miştir9. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısında köklü değişikliklerin yapılmaya başlandığı Sultan II. 
Mahmut döneminde kurulmuş ve kuruluşundan günümüze kadar bir hayli zaman geçmiş 
olmasına rağmen, esas yapısı hiç değişmemiş olan muhtarlık teşkilatı hakkında10 bugüne 
kadar yapılmış olan çalışmalarda muhtarların belirlenip atanmaları, görev ve yetkileri detay-
lı bir şekilde ele alınmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya konulan bilgilere göre, II. 
Mahmut, özellikle 1826 yılından sonra İstanbul'un güvenliğini sağlamak, ayaklanma, hırsız-
lık ve benzeri uygunsuz davranışların kaynağını oluşturanları kentlerden uzaklaştırmak için 
bazı önlemler alma yoluna gitmiştir. Bu önlemler içinde 1829 yılında muhtarlık örgütünün 
kurulması da vardır11. Muhtarlık teşkilatı özetle, II. Mahmut döneminde yeniçeri ocağının 
kaldırılmasından sonra ilk olarak 1829 yılında İstanbul’da doğum, ölüm, göç, nakil ve sair 
nüfus hareketlerini kontrol altına alarak sosyal yapıda meydana gelen sorunların çözülme-
sine ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olması amacıyla bir ihtiyaç olarak doğmuştur.12

Nitekim teşkilatın ortaya çıkmasından iki sene kadar evvel yapılan sayımlar neticesinde 
Dersaadet ve Bilad-ı Selase’de nüfusun artışı, işsizlik ve serseriliğin önlenmesi amacıyla İs-
tanbul’a yapılan giriş-çıkışların kontrol altına alınmasında, imamların denetimindeki mürur 

6 Şenay Atam, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması: Niğde Merkez Sancağı ve Bor Kazası Örneği”, Zeit-
schrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Vol. 5, No. 1, 2013, s. 292, (ss.291-310); Bal, Aygül, Uysal, Oğuz, 
“Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri”, s. 19.

7 Kemal Kaya, “Tanzimat’tan Önce Belediye Hizmetleri ve Voyvodalar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 26, S. 41, Ankara 2007, s. 103-104. (ss. 101-112)

8 İsmail Kıvrım, “Osmanlı Mahallesinde Gündelik Hayat (17. Yüzyılda Gaziantep Örneği)”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, S.8 (1), Gaziantep 2009, s. 235. (ss.231-255).

9 Mehmet Bayartan,“Osmanlı Şehrinde Bir İdari Birim: Mahalle”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
Coğrafya Dergisi, S.13, İstanbul 2005, s.103. (ss. 93-107).

10 Musa Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, Belleten Dergisi, C. XXXIV, S. 135, Tem-
muz 1970, s. 409. (409-420).

11 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997, s. 38.

12 Atam, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s.293.
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tezkirelerinde yolsuzluk yapıldığı anlaşılınca bunu ortadan kaldırabilmek için her mahalleye 
iki muhtar tayin edilmiştir13. Bu çerçevede muhtarlık teşkilatının ilk defa 1829 yılında İstan-
bul’da uygulamaya konulmasındaki amaç, İstanbul’a yapılan göçü ve mahallelere giriş-çıkışı 
kontrol altına alarak güvenliği sağlamak ve yönetim aleyhine yapılan dedikoduları önle-
mekti14. İstanbul’da oluşturulan bu teşkilatın birkaç yıl sonra taşrada kurulacak olan muhtar-
lıkla önemli benzerlikleri bulunmakla birlikte, Başkent’te göreve getirilen muhtarların seçim 
yoluyla değil atama ile belirlendikleri anlaşılmaktadır.15

İstanbul dışındaki kent, kasaba ve köylerde muhtarlığın kurulması ise 1833- 1836 yılları ara-
sına rastlamaktadır. Başkent dışındaki ilk muhtarlık teşkilâtı 1833 yılında Kastamonu’da oluş-
turulmuştur. Muhtarlığın burada ortaya çıkış süreci de oldukça ilginçtir. Nitekim “Kastamo-
nu Sancağına bağlı Taşköprü Ayanı Hacı Ömer’in kaza halkına kötü davranması ve çeşitli ad-
larla halktan fazla vergi toplaması üzerine, ayandan memnun olmayan Taşköprü halkı, ileri 
gelenler vasıtasıyla Kastamonu Mütesellimi Dergâh-ı Âli Kapucubaşlarından Dede Mustafa 
Ağa’ya şikâyette bulunmuştur. Ayanın sürecin sonunda isyan etmesi üzerine mütesellim de 
kuvvete başvurmuş, üzerine asker göndermiş, ayan ve adamlarından bazıları öldürülmüştür. 
Ayanın ortadan kaldırılmasının ardından mütesellim Dede Mustafa Ağa, onun yerine yeni 
âyan seçtirmeyerek İstanbul’da uygulanmakta olan muhtarlık usulünü Kastamonu Sanca-
ğı’nda tesis etmiştir. Böylece her mahallede halk nezdinde saygınlığı olan, tecrübeli, namus-
lu ve becerikli kimselerden seçilen iki kişi “Muhtar-ı evvel” ve “Muhtar-ı sânî” adıyla tayin 
edilmiştir. Ayrıca mahalle imamları muhtarlara, muhtarlar mahalle sakinlerine ve mahalle 
ileri gelenleri de birbirlerine kefil edilmiştir16. 

Dede Mustafa seçtirdiği muhtarların isimlerini deftere kaydetmiş ve bu defteri İstanbul’a 
göndermiştir. Ayrıca halkın yeni nizamdan memnun olduğunu, asayişin sağlandığını bil-
diren bir ilâmı da defterle birlikte göndermiştir. Sultan II. Mahmut durumdan haberdar 
edilince çok memnun olmuş, bu nizamın diğer vilayet, kaza, kura ve mahallelerinde de uy-
gulanması için emir ve ferman çıkarmıştır”.17 Fermanda, seçilecek muhtarların, memleketin 
emniyet ve asayişi için her mahalle ve köyün güvenilir yani “mücerrebü’l-etvâr” kimseleri 
arasından seçilmesi, muhtarların mahalle veya köy ahalisine, imamların muhtarlara ve aha-
linin ise birbirlerine kefil olmaları istenmiştir18

Sultan II. Mahmut’un fermanının taşraya gönderilmesinden sonra, 1833 yılından itibaren 
öncelikle Ankara, Sivas ve Aydın gibi Anadolu şehirlerinde muhtarlık teşkilatı kurulmaya 
başlamış ve bu teşkilat kısa sürede ülkenin diğer yöreleriyle Rumeli’ye doğru yaygınlaştırıl-
mıştır.19. Fakat teşkilatın ilk kuruluşu esnasında muhtarların seçim yoluyla mı yoksa atama 

13 Bayartan,“Mahalle”, s.103.

14 Akyıldız, “Muhtar”, s. 52.

15 Musa Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Kurumunun Tarihi Gelişimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.II, S.3, Mayıs 1993, s.5. (ss.3-
11).

16 Çadırcı, Anadolu Kentleri, s.38; Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.410–411.

17 Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.411.

18 Erdoğan Keleş, “Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.XXII, S.1, Ocak 2013, 
s.62. (ss. 59-79); Memâlik-i mahrûse-i şahânede kâ’in nevâhi ve kazâ ve kurâya mücerrebü’l-etvâr kimesneler dahî bi’l-in-
tihâb muhtâr-ı evvel ve sânî nâmıyla ikişer nefer muhtâr ve re‘âyâya dahî kahyâ nasb ve ta‘yîn ve ahâli-i re‘âyânın cüm-
lesini celb ve cem‘ ile muhtârân-ı mahalleleri ahâlilerine ve imâmları dahî muhtârânı ve ahâli-i mahalleye ve vücûh-ı 
vilâyete dahî yekdiğere kefîl olarak” KŞS. 73/223-1.

19 Akyıldız, “Muhtar”, s.52.
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yoluyla mı göreve geldikleri tartışmalıdır. Muhtarlık ile ilgili belgelerde muhtarların “nasb ve 
tayin” edildikleri belirtilmektedir20. Bazı araştırmacılarca, muhtarlık teşkilatı kurulurken, se-
çimden ziyade atamanın geçerli olduğunu, muhtarların halkın seçimiyle iş başına getirildiği 
iddiasının, muhtemelen ilgili metinlerde geçen bi’l-intihab ibaresinin yanlış yorumlanma-
sından kaynaklandığı; ancak muhtarların tayininde veya görevden alınmalarında mahalle 
veya köy halkının tercih ve yönelimlerinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edilmek-
tedir21.

Bu konudaki fermanda açıkça ifade edildiği gibi, mahalle ve kura ahalisinin huzur-ı şer’de bir 
araya gelerek, muhtar-ı evvel ve muhtar-ı sani adıyla iki muhtar seçmeleri ve seçilen muhtar-
ların isimlerini İstanbul’a bildirmeleri istenmiştir. Muhtar seçilenlerin isimleri kadı tarafından 
şer’iye siciline kaydedildikten sonra, ayrıca defter nazırına ve Ceride Nezareti’ne gönderili-
yordu. Nezarete bildirilen isimler tetkik edildikten sonra usul gereğince padişaha arz ediliyor 
ve mühürlerin Darphane’de hakkedilip gönderilmesi için müsaade isteniyordu. İsimleri bil-
dirilenlere usul gereği padişahın uygun görmesi ile darphanede hazırlanan mühürler gön-
derilir ve muhtarlar mahalledeki işlerinde bu mühürleri kullanırlardı. Bir mührün hazırlanıp 
gönderilmesi hem çok zaman aldığından ve hem de masrafl ı olduğundan muhtarların mü-
hürlerini güzelce saklamaları ve kaybetmemeleri tembih edilmiştir. Yine fermanda belirtildi-
ği gibi muhtar bütün mahallenin kefili, imam da muhtarın kefili olmuşlardır. Böylece bütün 
mahalle halkı mahallenin asayişi ve diğer meselelerinden sorumlu kılınıyordu22. 

Bu konuda Konya Şer’iye Sicilinde kayıtlı 21 Muharrem 1251-19 Mayıs 1835 tarihli vali 
buyruldusunda: “...Medîne-i Konya nâ’ibi fazîletlü efendi ve müftüsü efendi ve sa‘âdetlü ve 
‘umûmî ve vücûh ağaları ve sâ’ir iş erleri der-‘aliyyede karârgîr olan nizâm-ı ‘âliye tatbîken 
memâlik-i mahrûse-i şahânede kâ’in nevâhi ve kazâ ve kurâya mücerrebü’l-etvâr kimesneler 
dahî bi’l-intihâb muhtâr-ı evvel ve sânî nâmıyla ikişer nefer muhtâr ve re‘âyâya dahî kahyâ 
nasb ve ta‘yîn ve ahâli-i re‘âyânın cümlesini celb ve cem‘ ile muhtârân-ı mahalleleri ahâli-
lerine ve imâmları dahî muhtârânı ve ahâli-i mahalleye ve vücûh-ı vilâyete dahî yekdiğere 
kefîl olarak taht-ı nizâm ve revâbıta tevsîk ve idhâli ve o makûle mahallelerde der-sa‘âdet 
nizâmı mûcibince muhtârâna ve imâmlara virilmek üzere birer ‘aded mühürler hakk ve ısrâsı 
husûsu emr ve fermân-ı hümâyûn-ı şâhâne îcâbından olduğundan…” ifadesi yer almakta-
dır23. Buradan her mahalle ve köyde evvel ve sâni olmak üzere ikişer muhtar seçilmesinin ve 
muhtarların mahalle ahalisine, imamların da muhtarlara kefil olmasının açıkça ifade edildiği 
görülmektedir24.

Muhtarların mahalle halkının ittifakıyla seçilmesi, padişah tarafından onaylanması, darpha-
ne tarafından mühürlerinin özel olarak basılması gibi konular, Osmanlı Devleti’nin muhtarlık 
sistemine ne kadar önem verdiğinin de bir kanıtıdır. Burada mührün işlevsel bir rolü oldu-
ğu düşünülmektedir. Mühür, o işin resmiyetini ifade etmenin yanı sıra padişahın iradesi ile 
muhtarın sorumluluğunu da yansıtıyordu. Mühür önemliydi, hazırlanması zaman alıyordu 

20 Keleş, “Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s.60-61.

21 Tülay Ercoşkun, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler ve Gözlemler”, Bilig, S. 60, s. 
131–154, 2012, s. 132; Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ali Akyıldız, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi-
ne Genel Bir Bakış,” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 14, 2006, s. 11-30.

22 Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.413; Bayartan, “Mahalle”, s.103; Şahin, Işık, 
“Mahalle Yönetimi”, s.227.

23 Bkz. Ek Belge 3. KŞS 73/223–1.

24 Muhittin Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756-1856), Konya 2001, s. 104, s.104; Çadırcı, “Muhtarlık” s. 418-420. 
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ve bu nedenle kaybedilmesi halinde kaybedenin delilleriyle birlikte kadıya bildirip i’lâm 
alması zorunluydu. Bütün bunların sadece mührün yapılmasının güçlüğünden değil aynı 
zamanda içerdiği anlamdan da kaynaklandığı düşünülmektedir25

Teşkilatın kurulmasından sonra muhtarlar, mahallelerde imamların yönetimle ilgili görev-
lerini yürütmekle yükümlü kılınmışlar, halkla hükümet arasında ilişkileri yürütürken ima-
ma göre daha yetkili bir yönetici haline gelmişlerdir. Mahallenin idaresinde artık söz sahibi 
muhtar-ı evvel ve onun yardımcısı olan muhtar-ı sani olmuştur26. Hükümet-halk ilişkilerinde 
bu döneme kadar mahalle imamları ile ayanların yapmakta oldukları işler bundan sonra 
muhtarlara verilmiştir. Ayrıca muhtarların Tanzimat’ın ilanından sonra unvanları ve seçilme 
yöntemleri değişmeksizin devam etmiş ve kendilerine verilen görevler daha da artmıştır. 
Özellikle köy halkının devlete ödemek zorunda olduğu bütün vergilerin muhtarlar tarafın-
dan toplanıp ilgililere teslim edilmesi Tanzimat dönemi muhtarlarının başlıca görevlerinden 
olmuştur27.

Muhtarlar; mahallelerinde asayişi sağlamak, verginin tevziine ve toplanmasına yardımcı ol-
mak gibi kısacası ayanlar tarafından yapılmakta olan görevlerin büyük bir kısmını üstlenmiş 
oldukları gibi kendilerine yeni görevler de verilmiştir. Bu konudaki fermanda açıkça ifade 
edildiği gibi; muhtarlar gelenlerin seyahat belgelerini (mürur tezkiresi) kontrol eder, tezkire-
sizleri geri gönderir, kurallara uygun biçimde yerleşmek isteyenlere yer gösterir, yeni gelen-
lere kefil bulur veya kendisi kefil olur, ismini deftere kaydedip defter nazırına bildirirdi. Başka 
yere gitmek isteyenlere defter nazırının onayı ile mahkemenin vereceği mürur tezkiresine 
temel teşkil etmek üzere şahsın eşkâli ile gitmek istediği yer ve orada kalacağı süreyi belirtir 
mühürlü bir pusula verirdi. Ayrıca mahallede yaşanan doğum ve ölümlerin, başka yere göç 
eden veya gelenlerin kayıtlarını tutar, bunları günü gününe defter nazırına bildirirdi. Bun-
lardan açıkça anlaşılıyor ki muhtarların görev alanı ve sorumlulukları. Osmanlı döneminde 
bugüne göre çok daha kapsamlıydı. Görevlerin açıkça tanımlanması kurumsal kimliğin güç-
lenmesine de imkân tanımaktaydı28. 

İlk kurulduğu yıllarda muhtarların ne kadar süre ile görevde kalacakları konusuna bir açıklık 
getirilmemiş, haklarında herhangi bir şikâyet olmadığı sürece muhtarlar görevlerinde kal-
mışlardır. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile muhtarların görev süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. 
Muhtar ve kâhyalar yaptıkları iş karşılığında bazı vergilerden muaf tutulmuş ve Tanzimat’tan 
sonra vergi muafiyetinin kaldırılması üzerine muhtarlara maaş bağlanmıştır.29 Buraya kadar 
Osmanlı devleti’nde muhtarlığın ortaya çıkış süreci ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıda teş-
kilatın Konya Vilayeti’nde kurulması hususu ele alınarak bu konuda bazı değerlendirmeler 
yapılacaktır.

B. Konya’nın İlk Muhtarları: Konya’da Muhtarlık Teşkilatının Kurulması

Sultan II. Mahmut tarafından muhtarlık teşkilatının Anadolu ve Rumeli’de kurulması için 
çıkarılan emirler kısa sürede taşradaki bütün mutasarrıf, vali ve mütesellimlere de gönde-

25 Bal, Aygül, Uysal, Oğuz, “Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri”, s.21; Konya’daki imam ve muhtarların zayi olan mü-
hürlerinin yeniden tanzimi hakkında bir örnek için bkz. BOA, A.MKT. NZD. Nr. 28/16.

26 Palayık, Atak, “Türkiye de Mahalle Yönetimi” , s.336.

27 Çadırcı, “Anadolu Kentleri’’s.39–40.

28 Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.413-414; Bal, Aygül, Uysal, Oğuz, “Muhtarla-
rın Sosyal-Ekonomik Özellikleri”, s. 21; Ayrıca bkz. KŞS. 73/220-221.

29 Atam, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s. 294.
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rilmiştir. Gönderilen bu fermanın suretleri 1833–1836 tarihleri arasında şer’iye sicillerine de 
kaydedilmiştir. Sicillerde bu emirlerin yanı sıra sadrazamın muhtarlıkla ilgili olarak gönderdi-
ği mektupların suretleriyle mutasarrıf ve mütesellimlerin kadılara gönderdikleri buyuruldu-
ların suretleri de kayıtlıdır30. Sicillerde yer alan bu belgelerin yanı sıra Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde muhtarlık teşkilatının kurulduğu eyalet ve sancaklarda isimleri tespit edilmiş olan 
muhtarlara dair listeler ile muhtar mühürlerinin gönderilmesi talep edilen şukka ve arz gibi 
çeşitli belgeler de bulunmaktadır.31

Sultan II. Mahmut tarafından muhtarlık teşkilatının kurulması amacıyla ferman gönderilen 
vilayetler arasında Konya Vilayeti de bulunmaktadır. Konya Vilayeti’nde muhtarlık teşkila-
tının kurulması ile ilgili Konya Şer’iye Sicillerinde ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yap-
tığımız taramalar sonucunda, 1835 tarihli, çeşitli emir buyruldu ve listelere rastlanmıştır. 
Çalışmamızda bahsi geçen bu belgelerden hareketle, “Konya’nın İlk Muhtarları veKonya’da 
Muhtarlık Teşkilatının Kurulması” hakkında bazı değerlendirmeler yapılacaktır.

Bilindiği gibi muhtarlık teşkilatının kurulması ile ilgili Türkiye’de ilk çalışmayı Prof. Dr. Musa 
Çadırcı yapmıştır. Söz konusu çalışmada teşkilatın ortaya çıkışı belgelerle ele alınmaktadır. 
Çadırcı, son derece önemli ve değerli olan bu çalışmasında; Ankara, Sivas, Aydın ve diğer 
Anadolu vilâyet ve sancaklarında muhtarlığın 1833 yılı içinde kurulduğu ifade etmektedir. 
Ona göre bu teşkilatın Karaman Eyaleti’nde kurulması gecikmiş32, durumu öğrenen padişah 
gönderdiği ikinci bir fermanla muhtarlık teşkilâtının derhal kurulmasını ısrarla istemiştir33. 
Çadırcı’nın bildirdiğine göre 15 Cemaziye’l-ahir 1251 tarihli ferman Konya’ya vardıktan son-
ra mutasarrıf vezir Ali Paşa34 söz konusu teşkilâtın derhal kurulması için kazalara buyruldu 
göndermiştir35. 

Musa Çadırcı, 15 Cemaziyel-ahir 1251 tarihini taşıdığını söylediği fermanın miladi tarihi-
ni ise 26 Eylül 1835 olarak vermektedir. Ancak söz konusu hicri tarih miladi olarak 8 Ekim 
1835’e denk gelmektedir. Çadırcı, çalışmasının ekler bölümünde söz konusu fermanın sure-
tine dair bir özete yer vermiş ve buradaki tarihi ise 15 Cemaziyel-ahir 1251–15 Kasım 1835 
olarak ifade etmiştir. 73 numaralı Konya Şer’iye Sicilinde kayıtlı söz konusu ferman sureti 
incelendiğinde fermanın gönderilme tarihinin 9 Cemaziy’el-ahir 1251 (2 Ekim 1835), Kon-
ya’ya ulaşma tarihinin ise 25 Cemaziye’l-ahir 1251 (18 Ekim 1835) olduğu görülmektedir. 
Çadırcı, çalışmasında ferman Konya’ya vardıktan sonra teşkilâtın derhal kurulması için kaza-
lara buyruldu gönderildiği belirtilmekte ve dipnotta buyruldu kaydının künyesine yer ver-

30 Muhtarlık Teşkilatı ile ilgili Konya Şer’iye Sicilinde kayıtlı ferman sureti için bkz. KŞS. 73/220-221; Buyruldu sureti için bkz. 
KŞS. 73/223.

31 Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.412.

32 Benzer şekilde Lefkoşe’de Muhtarlık Teşkilatı 16 Mayıs 1839’da kurulmuştur. Kemal Çiçek, “Kıbrısta Muhtarlık Teşkilatı”, 
XII. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Ankara 1999, s.1256. (ss.1252-1259)

33 KŞS 73/220–221; Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s. 412; Muhtarlık teşkilatının 
taşrada kurulması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda muhtarlığın Anadolu’nun farklı yerlerinde kuru-
luş tarihleri tespit edilmiştir. Örneğin muhtarlık Safranbolu’da Nisan-Mayıs 1834’de kurulmuştur. Selma Turhan Sarıkö-
se, “Sultan II. Mahmud Döneminde Safranbolu’da Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları 
Dergisi Vol. 6, No. 3, June 2017, s. 344; Menteşe Sancağı’nda Muğla ve Milas’da Mart-Mayıs 1834’de kurulmuştur. Keleş, 
“Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s. 62; Muhtarlık teşkilatı Tokat Kazası’nda ise Mayıs 1834’de ku-
rulmuştur. Şenay Atam, “1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkilâtının Kurulması”, The Journal of 
Academic Social Science Studies, Volume 6 Issue 2, February 2013, s. s. 76.

34 Elhac Ali Paşa, 1832 yılında Konya Valisi olmuş ve 1839 yılı sonuna kadar bu görevde kalmıştır. Tanzimat Döneminin ilk 
Konya Valisi olmuştur. Bekir Şahin, Ali Paşa (Elhac), Konya Ansiklopedisi, C. 1, Konya, s.189-190.

35 Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilâtının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.412.
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mektedir36. Konya Şer’iye Sicilinde yer alan bu konudaki buyruldu incelendiğinde, belgenin 
tarihinin 21 Muharrem 1251-19 Mayıs 1835 olduğu görülmektedir. Eğer mahkeme kâtibi, 
ferman ve buyruldu suretlerinin sicile kaydı sırasında tarihini düşerken ciddi bir hata yap-
madı ise, muhtarlık teşkilatının Konya’da kurulması için gönderilen ikinci fermana dayandığı 
ifade edilen buyuruldunun tarihi fermandan 5 ay önceye ait görünmektedir. Bununla bir-
likte araştırmamızın kaynağını oluşturan Başbakanlık Osmanlı Arşivi Ruûs Kalemi Defterleri 
katalogunda “Konya'nın mahalle ve köylerine tayin edilen imam, muhtar ve reaya kâhyala-
rının isimlerini gösterir defter” adıyla kayıtlı 1688 numaralı defterin tarihi 2 Ekim 1835 tarihli 
fermandan önce ve 19 Mayıs 1835 tarihli buyuruldudan sonraki bir tarihe 19 Safer 1251/ 16 
Haziran 1835’a aittir. Ayrıca Karaman Valisi el-Hac Ali Paşa tarafından Sadarete gönderilen 31 
Temmuz 1835 tarihli yazıda Karaman Eyaleti’nin sancakları olan Konya, Akşehir, Aksaray ve 
Beyşehri sancakları kazalarına yeni usul gereğince muhtarlar seçilerek nasb ve tayin edildiği 
ve bunlara ait defterlerin İstanbul’a gönderildiği açıkça ifade edilmektedir37. 

Buradan net olarak anlaşılmaktadır ki, Konya’da muhtarlık teşkilatı Sultan II. Mahmut tarafın-
dan teşkilatın kurulması için Konya’ya gönderilen fermandan sonra, Karaman Vilayeti Valisi 
Vezir Ali Paşa’nın 19 Mayıs 1835 tarihli buyuruldusu üzerine 16 Haziran 1835 tarihinde kurul-
muştur. Ancak buradaki tereddüt Konya’ya gönderilen ve ikinci ferman olduğu ifade edilen 
2 Ekim 1835 tarihli ferman hususundadır38. 

Muhtarlık teşkilatının kurulması ile ilgili ferman ve buyuruldu suretinin yanı sıra, çalışma-
mızda kullandığımız bir diğer evrak ise yukarıda ifade edildiği gibi “Konya'nın mahalle ve 
köylerine tayin edilen imam, muhtar ve reaya kâhyalarının isimlerini gösterir defterdir39. 
Araştırmamızın ana kaynağını Başbakanlık Osmanlı Arşivi Ruûs Kalemi Defterleri katalogun-
da “Konya'nın mahalle ve köylerine tayin edilen imam, muhtar ve reaya kâhyalarının isim-
lerini gösterir defter” adıyla kayıtlı 1688 numaralı bu defter oluşturmaktadır. Defterin ebadı 
19,5x47,5 cm olup, toplam 12 sayfadır. Konya şehri mahalleleri, imamları ve muhtarlarının 
isimleri yer aldığı defterin 1, 11 ve 12. sayfaları boştur. Elimizdeki defterde 1835 yılında (16 
Haziran 1835) Konya Kazası merkezinde yer alan mahalleler ve merkez nahiyelere bağlı köy-
lere atanan muhtarlar ile mevcut imamların isimleri tek tek kayıt altına alınmıştır40. 

Konya Kazası’na ait defterin başında “Nefs-i Konya mahallâtının ve nevâhisi ve kurâsının 
‘ale’l-‘umûm imâm ve muhtâr-ı evvel ve sânî ikişer nefer muhtâr ve re‘âyâya dahi kahyâlar 
nasb olunması irâde-i seniyyeden olarakbundan akdem şeref-vürûd iden nâme-i haz-
ret-i sadâret-penâhî mûcibince Karaman Vâlisi devletlü el-Hâc ‘Alî Pâşâ Hazretleri tarafın-
dan ısdâr buyurulan bir kıt‘a buyuruldu emr-i ‘alîleri mûcibince derûn-ı şehrde vâki‘ mahal-
lât ve nevâhi ve kurâ-ı sâ’ire ahâlileri ve Rûm ve Ermeni milletleri meclis-i şer‘a celb olunarak 
imâm ve muhtârânları ve re‘âyâ kahyâlarını ta‘yîn ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ma‘rifetleriy-
le nasb eyledikleri mahallât ve kurânın imâm ve muhtârânları ve re‘âyâ kahyâlarının kayd 

36 Çadırcı, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilâtının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, s.412.

37 BOA, HAT, 756/35708A, H. 05.04.1251/31 Temmuz 1835. Bkz. Ek Belge 5; Benzer şekilde vilayete bağlı Niğde Sancağı Niğ-
de ve Bor Kazası için muhtar seçimlerine ait listeler 10 Haziran 1835 tarihinde hazırlanmıştır. Atam, “Osmanlı Devleti’nde 
Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s. 295.

38 Çadırcı, “Muhtarlık”,s. 409–413

39 Konya'nın mahalle ve köylerine tayin edilen imam, muhtar ve reaya kâhyalarının isimlerini gösterir defter. BOA, A.R-
SK.d... Nr. 1688. Bkz. Ek Belge 4.

40 Konya Kazasına atanan muhtarların kayıtlarının tutulduğu ve çalışmanın kaynağını teşkil eden ruûs defteri 1688 Numa-
ralı Bâb-ı Âsafî Defterleri Kataloğu'ndaki Ruûs Defterleri (A. RSK. d.) kataloğunda yer almaktadır. BOA A.RSK. d. Nr. 1688.
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olunduğu mümzâ defterdir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 
‘aşer min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve hamsîn ve mi’eteyn ve elf” 19 Safer 1251 (16 
Haziran 1835) ifadesi yer almaktadır41.

Defterde sırasıyla ve alt alta olmak üzere Konya Kazası’nda bulunan bütün mahallelerin kay-
dına yer verilmiştir. Öncelikle her mahalle kaydının altında o mahallede ikamet eden hane 
sayısı belirtilmiş ve ardından da ilk olarak mahalle imamının ismi ve daha sonra da mahal-
le ahalisi arasından yeni seçilmiş olan muhtar-ı evvel ve muhtar-ı saninin isimleri belirtil-
miştir42. Muhtarların yanında mahallenin muhtarlardan önceki sorumlusu olan imamların 
isimlerinin de kaydedilmesi imamların halen önemini koruduğu ve mahallenin sorumluları 
arasında yer aldığı kanaatini uyandırmaktadır43. Yeni oluşturulan düzen gereğince 1835 yı-
lında Konya Kazası’nda bulunan mahalle ve köylere muhtar-ı evvel ve muhtar-ı sani adıyla 
ikişer adet muhtar atanmıştır. Defterin başında verilen bilgilere dayanarak Karaman Eyale-
ti’ne eyalet idarecisinin bu dönemde Vezir Ali Paşa olduğu görülmektedir.

1835 yılına ait bu defterde Konya Kazası’nda muhtar tayin edilen mahalle/sokak sayısı, bazı-
ları aynı muhtarlık altında bulunmakla birlikte 136 olup, defterde 126 ayrı muhtar-ı evvel ve 
saniye ait kayıt bulunmaktadır. Anlaşılan bazı mahalle/sokaklar nüfus açısından çok küçük 
olduğu için fizikî açıdan kendilerine yakın olan diğer mahalleler ile birlikte mütalaa edilmiş 
ve her iki mahalle tek bir muhtarlık altında değerlendirilmiştir. Örneğin 8 hane kayıtlı olan 
Furkan Dede Mahallesi, 24 hanelik Sahip Ata Mahallesi ile 4 hane kayıtlı Kadıasker Mahalle-
si, 14 hanelik Abdülaziz Mahallesi ile 5 hane kayıtlı İmaret Mahallesi, 12 hanelik Aklan Ma-
hallesi ile 4 hane kayıtlı Abdulvahid Mahallesi, 20 hanelik Şeyh Osman Rumi Mahallesi ile 
8 hane kayıtlı Aff an Mahallesi, 13 hanelik Çifte Nerdiban Mahallesi ile 7 hane kayıtlı Zevle 
Mahallesi 35 hanelik Pınari Mahallesi ile 20 hane kayıtlı Kaymak Ahmed Mahallesi 28 hanelik 
Abdülmüin Mahallesi ile 13 hane kayıtlı Çobanlar Mahallesi 17 hanelik Çayırbağı Mahallesi 
ile birlikte tek bir muhtarlık altında değerlendirilmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki, Konya’da 
1835 yılında muhtarlık teşkilatı oluşturulurken küçük mahalleler birleştirilerek mahalle sayı-
sının azaltılmış, bazı küçük mahalleler birleştirilmiş ya da daha büyük mahallelerin içerisine 
dâhil edilmiştir. Böylece bu tarihlerde Konya’da bulunan 136 mahalle 126 muhtarlık altında 
teşkilatlandırılmış ve bu mahallelerin tamamına muhtar-ı evvel ve muhtar-ı sani namıyla 
ikişer adet muhtar atanmıştır. 

Defterde kayıtlı 136 mahalleden ikisi ise gayr-i Müslim mahallesidir. Bunlardan yoğun olarak 
Ermenilerin yaşadığı Çifte Merdiven ile Rumların yaşadığı Gazi Alemşah Mahallesinde az 
sayıda Müslüman da yaşamaktadır. Ancak burada gayr-i Müslim unsurların sayısı diğerle-
rine göre oldukça fazla olduğundan mahallenin ismi açıkça belirtilerek yanına reaya kaydı 
düşülmüştür. Gayr-i Müslimlerin yoğun olarak yaşadığı Gazi Alemşah ve Çifte Merdivan ma-
hallelerinde din görevlisi kaydı yer almazken, her iki mahalleye Müslüman mahallelerindeki 
muhtarlar karşılığında, birinci ve ikinci kâhyaların atandığı anlaşılmaktadır.

Konya’ya atanan muhtarların lakaplarına ve unvanlarına baktığımızda bunların bazıları süla-
le ve aile adları ile anılmışlardır. Konya’nın ilk muhtarları arasında Mangırcızade, Şalvarcızade, 
Tavşanoğlu, Şişmanoğlu, İmamoğlu, Salacık gibi sülale ve aile adlarına sahip olanlar vardır. 

41 Benzer şekilde aynı tarihlerde aynı vilayet dâhilinde Niğde Sancağı’na ait bir defter tutulmuştur. 13 Safer 1251 (10 Hazi-
ran 1835).Atam, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s. 295.

42 Konya muhtarlarına ait bazı mühür örnekleri için bkz. Tuş, Konya, s.103;

43 Atam, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”, s. 297.
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Muhtarlar arasında bunların dışında farklı unvan ve sıfatlar kullananlar da mevcuttur. Kon-
ya’daki mahallelerde kayıtlı 126 muhtar-ı evvel ve 126 muhtar-ı sani arasında 20’si Seyyid, 
20’si Hacı, 2’si Efendi, 2’si Molla, 1’i Hafız unvanını kullanmaktadır. Bu örnekler muhtar seçi-
len kişilerin genellikle mahallenin önde gelen kişileri arasında yer aldığını göstermektedir. 
Ancak Konya’nın ilk muhtarları arasında esnafl ıkla meşgul olanlar da dikkat çekicidir. Bazı 
muhtarların isimlerinin başında meslekleri açıkça belirtilmiştir. Konya’nın ilk muhtarlar ara-
sında 3 Terzi bulunmakta olup, Saraç, Mutaf, Bezirci, Mücellid, Kuyumcu adıyla kaydedilmiş 
birer muhtar da bulunmaktadır.

Sonuç

Sultan II. Mahmut dönemi, günümüz Türkiye’sinin pek çok kurumunun temellerinin atıldığı 
ve Modern Türkiye’nin filizlendiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Sultan II. 
Mahmut döneminde kurulmuş olan muhtarlık, kuruluşundan günümüze kadar yaklaşık 190 
yıllık bir teşkilat olarak gün geçtikçe önem arz etmektedir.

 İlk olarak İstanbul’da 1829 yılında, Anadolu’da ise 1833 yılında Kastamonu’da kurulmuş olan 
muhtarlık teşkilatı bu tarihten itibaren Anadolu ve Rumeli’de yaygınlaştırılmaya devam et-
miştir. 1833 yılından itibaren Ankara, Sivas, Aydın gibi vilayetlerde ve iki yıl sonra da Karaman 
Vilayeti bünyesinde yer alan kazalarda ve vilayet merkezi olarak Konya’da da kurulmuştur.

Teşkilatın kuruluşu ile ilgili belge ve bilgileri Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Şer’iye Sicillerin-
de bulmak mümkündür. Bu belgelerden hareketle, Konya’da muhtarlık teşkilatının kuruluş 
işlemlerine 1835 yılında başlandığı, Konya’nın mahalle ileri gelenlerinin Meclis-i Şer’de bir 
araya getirilerek Konya kaza merkezinde bulunan 136 mahallenin, 126 muhtarlık altında 
teşkilatlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ahali ileri gelenlerince, 126 mahalle için 16 Haziran 1835 
tarihinde tespit edilen birinci ve ikinci muhtarlar ile reaya kâhyalarının isim listeleri imamlar-
la birlikte bir deftere kaydedilerek, bu defter padişahın onayı ve muhtarların mühürlerinin 
kazınması için İstanbul’a gönderilmiştir. İmamların, muhtarların ve ahalinin birbirlerine kefil 
olmalarına dair emrin yansıması olarak, imamların da bu listelerde kaydedildiği görülmek-
tedir. Bu durum, imamların bir bakıma, idari sorumlusu oldukları mahalleye ait görevlerinin 
devri gibi de yorumlanabilir.

Konya’nın ilk muhtarlarına dair isim listeleri incelendiğinde, muhtarların Seyyid, Hafız, Hacı 
gibi unvanlar taşıyan ve genellikle yaş ve tecrübe olarak toplumun önde gelen kişilerinden 
olduğu görülecektir. Günümüzde özellikle şehir merkezinde yer alan mahallelerde seçilen 
muhtarların, çoğunlukla ahalinin yakından tanımadığı insanlardan olduğu, ayrıca seçilenle-
rin toplumun önde gelen yaşlı ve tecrübeli bireylerden olması gibi filli durumun da değiş-
meye başladığı görülmektedir. Belki de pek çok yerde artık muhtarların genç ve dinamik in-
sanlardan olması, çağımızın hareketli yaşantısına uygun olarak bir avantaj oluşturmaktadır. 
Ancak özellikle Büyükşehirlerde muhtar seçiminde oy kullanan insanların tercihlerini hangi 
Saiklerle yaptığı da araştırılması gereken bir konu olarak önümüzde durmaktadır. İnsanlar 
artık, tanıyıp bildikleri kişileri tercih etmekten ziyade, daha çabuk ulaşabildikleri veya kendi-
lerine daha fazla ulaşabilen muhtarları tercih ediyor olmalılar.
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Ekler 

Tablo I: 1835 Yılında Konya Şehrinin Mahalleleri, Atanan Muhtar ve İmamlar

Mahalle Adı Hane 
Sayısı İmam’ın Adı Muhtar-ı Evvel Muhtar-ı Sani

Civar 135 Seyyid Hafız Ahmed 
Efendi Veled İbrahim 

Seyyid Hacı Mehmed 
Veled Abdülehad

Hacı Hasan Veled 
Abdü’l-ehad

Durak Fakih 92 Hafız Ali Veled İbrahim Seyyid Osman Veled 
Ömer 

Mangırcızade Elhac 
Ahmed 

Zincirlikuyu 
Çelebi Sokağı 65 Hacı Sinanzade Hafız 

Mehmed Veled Ahmed
Şalvarcızade Mustafa 
Çelebi

İbrahim Veled 
Mehmed 

Zincirlikuyu 
Sarnıç Sokağı 85 Okunmuyor Okunmuyor Okunmuyor

Zincirlikuyu 
Ovalıoğlu Sokağı 40 Hafız Mehmed Veled 

Ali Mustafa Veled İsmail Terzi Hacı Hasan Veled 
Mustafa

Zincirlikuyu 
Hacı Süleyman 
Cemaati

56 Abdülkadir Efendi 
Veled Mehmed Saraç Bekir Veled Ali Mehmed Veled Ömer 

Sarı Hasan 109 Hafız Ahmed Efendi 
Veled Mustafa

Süleyman Veled 
Süleyman Ömer Veled Osman

Dolap Mektep 
Sokağı 39

Hafız Abdullah Veled 
Hacı Ali

Bezirci Seyyid Veled 
Mehmed

Mutaf Halil Veled 
Mehmed

Dolap Battallar 
Sokak 52 Ali Veled Ali Mehmed Veled 

Mehmed
Dolap Halil 
Cemaati 22 Ali Veled İbiş Hasan Veled Hasan

Dolap Mahmut 
Cemaati 28 Süleyman Veled Ali Ali Veled İsmail

Dolap Cami 45 Mehmed Veled 
İbrahim Hasan Veled İsmail

Dolap Pare 
Cemaati 82 Hafız Hasan Veled 

Mehmed
Molla Ahmed Veled 
Süleyman Mehmed Veled Bekir 

Piri Paşa 149 Seyyid Ali Efendi Veled 
Yusuf İsmail Veled Mustafa Abdü’l-ehad Veled Ali

Dedemoğlu 72 İbrahim Veled Ahmed İsa Efendi Veled Halil Mücellid Molla Salih 
Veled Ahmed

Kerimdede 207 Cafer Efendi Veled 
İbrahim

Mehmed Veled 
Mustafa

Seyyid Mehmed Veled 
Mustafa 

Akçeşme 38 Hafız Abdurrahman 
Veled Mehmed

Ebubekir Veled 
Mustafa Ömer Veled Mehmed

Topraklık 
Yunusoğlu Cemaati 54

Hafız Abdürreşid Veled 
Mehmed

Seyyid Mehmed Veled 
İsmail

Mehmed Veled 
Süleyman

Topraklık 
Çukur Cemaati 31 Mustafa Veled Bekir Hasan Veled Ömer

Fakihdede 73 Hafız İbrahim Veled 
Hasan

Seyyid Habib Veled 
Mehmed

Abdülkerim Veled 
Ahmed

Piresed 28 Molla Süleyman Veled 
İsmail Veli Veled Ömer Hasan Veled İbrahim

Piresed 
Kabasakal Cemaati 40 Molla Abdullah Veled 

Mustafa
Terzi Mustafa Veled 
Mehmed

Ebubekir Veled 
Ebubekir
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Piresed 
Abacı Cemaati 18 Hafız Ömer Veled 

Mehmed
Mehmed Veled 
Abdurrahman Ahmed Veled Hüseyin

Sarı Yakub 79 Hafız Ebubekir Veled 
Mehmed Emin Hasan Veled Mehmed İsmail Veled Hüseyin

UluIrmak 
Burhandede 
Cemaati

62 Hafız Mehmed Okunmuyor Okunmuyor

UluIrmak 
Saka Cemaati 53 Hafız Ali Veled 

Mehmed
Seyyid Ali Veled 
Abdullah 

Mehmed Veled 
Süleyman

UluIrmak 
Ali Hoca Cemaati 47 Ali Efendi Veled 

Mehmed Ömer Veled Mehmed Süleyman Veled Halil 

Kurb-ı Cedid 47 Hafız İbrahim Veled 
Mehmed Ahmed Veled İbrahim Halil Veled Abdullah

Fahrünnisa 72 Hafız Hasan Veled 
Süleyman İsmail Veled Seyyid Hacı Halil Veled Ahmed

Bürdebaşı 52 Ahmed Hamdi Efendi 
Veled Mehmed Ali

Mehmed Emin Veled 
Memiş Abdullah Veled Hasan

Tarhana 31 Hasan Efendi Veled 
Mustafa

Emrullah Veled 
Abdülkadir

Hacı Mehmed Veled 
Ahmed

Şeyh Ahmed 35 Hafız Mustafa Hasan Veled Ebubekir Mahmud Veled 
Mehmed

Öyle Bekledi 43 Hafız Mahmud Veled 
Mehmed Ali Veled Ahmed Okunmuyor

Hoşhevan 
Saatçi Cemaati 33 Hafız Mustafa Veled 

Hüseyin
Hacı Mehmed Veled 
Hüseyin 

Hafız Mehmed Veled 
Ali

Hoşhevan 
Emir Halil Cemaati 19 Hafız Yunus Veled 

İbrahim Ömer Veled Mehmed Hasan Veled İbrahim

Hoşhevan 
Ata Cemaati 19 Hafız Ahmed Veled 

Mehmed
Halil İbrahim Veled 
Mehmed

Mehmed Veled 
Süleyman

Sahip Ata 24
Hafız Ali Veled Hüseyin Hüseyin Veled Ali Mehmed Veled 

MustafaFurkan Dede 8

Külahçı cemaati 32 Hafız Mustafa Veled 
Hüseyin Hasan Veled Musa Osman Veled Mehmed

Akbaş 29 Molla Abdullah Veled 
Ömer Hüseyin Veled Esad İsmail Veled Ahmed

Karakurt 25 Hafız Hasan Veled 
Seyyid Ali Hasan Veled Hüseyin Mustafa Veled Musa

Aksinle 51 Hafız Seyyid Ali Veled 
İbrahim

Süleyman Veled 
Mustafa Ali Veled Ahmed

Sungur 22 Mehmed Efendi Veled 
Ömer İsmail Veled İshak Abdürreşid Veled 

Mustafa

Hoca Faruk 26 Hafız Efendi Veled 
İbrahim Süleyman Veled Habib Ahmed Veled Ahmed

Abid 27 Hafız İsmail Veled 
Nureddin Mehmed Veled Hasan Ebubekir Veled Ömer

Gemalmaz 29 Hafız İbrahim Veled 
Süleyman İbrahim Veled Hasan İsmail Veled Ali

Şeyh Aliman 
Çavuşoğlu Cemaati 65

Hafız Halil İbrahim 
Veled Mustafa

Mehmed Emin Veled 
Halil Hasan Veled Mehmed

Şeyh Aliman 
Çakır Cemaati 45 Okunmuyor Okunmuyor
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Şeyh Aliman 
Yahşi Cemaati 48

Hafız Mehmed Emin 
Veled Halil

Mehmed Veled Ali Mehmed Veled 
İbrahim

Şeyh Aliman 
Recebağa Cemaati 39 Seyyid Ali Veled İsmail İbrahim Veled Mustafa

Sadırlar 
Orta Mescid 122 Seyyid Hafız Musa 

Veled Musa
Hacı Ömer Veled 
Osman

Seyyid Mustafa Veled 
Ali

Sadırlar 
Kayacık 26 Seyyid Hafız Mehmed 

Veled Bektaş Süleyman Veled Hasan Hüseyin Veled Hüseyin

Sadırlar 
Hacı Sadık 60 Hafız Mehmed Said 

Veled Ali Ömer Veled Süleyman Salih Veled Mustafa

Sadırlar 
Yanık Cami 77 Okunmuyor Okunmuyor Mehmed Veled Yunus

Sadırlar 
Sütçü Sokağı 42 Hafız Ebubekir Veled 

Emin Seyyid Veled Mehmed Ali Veled İbiş

Sadırlar 
Hacı Yusuf 38 İmam Hafız Esad Veled 

Mehmed
İbrahim Veled 
Abdülkadir

İbrahim Veled Kara 
Mehmed

Sadırlar 
Hasandede Mescidi 53 Hafız Mehmed Veled 

Hasan
Mehmed Veled 
Mehmed

Hacı Ömer Veled 
Abdullah

Müşki 39 Hafız Yahya Veled 
Ahmed

Seyyid Mehmed Veled 
Veyis

Abbas Veled 
Abdülfettah

Hacı Cemil 94 Hafız Mustafa Veled 
Abdullah Ömer Veled Ali Mehmed Veled 

Mustafa

Polatllar 114 Hafız Mehmed Veled 
Seyyid

Seyyid Ali Veled 
Mehmed Tavşanoğlu Mustafa 

Büyük Sinan 145 Hafız Halil Veled 
Mustafa Halil Veled Mustafa Hüseyin Veled 

Mehmed

Karacığan 111 Hafız Mehmed Veled 
Mehmed

Süleyman Veled 
Mehmed Mehmed Veled Halil

Küçük Sinan 85 Hafız Hasan Veled 
Ömer Ali Veled Ahmed Hüseyin Veled Ahmed

Kayacık 
Araplar 64 Hafız Ali Veled Ali Veli Veled Musa Ahmed Veled Mehmed

Bulgur İmam 34 Hafız İsmail Veled Halil Mustafa Veled Ömer Hasan Veled Bekir

Carcaran 22 Hafız Ali Veled 
Mehmed Ali Veled Memiş Mehmed Veled Musa

Medrese 16 Molla Hüseyin Veled 
Abdülkerim İbrahim Veled Mustafa Mustafa Veled Hasan

Nişantaşı 21 Okunmuyor Okunmuyor Okunmuyor
Nehri Kafur 59 Molla Ömer Veled İsa İsa Veled Halil Ömer Veled Hüseyin

Keçeci Cemaati 20 Hafız Mustafa Veled 
Ömer Seyyid Veled Musa Ali Veled Musa

Karakayış 54 Abdülhalim Efendi 
Veled Ebubekir Ömer Veled Mehmed Ali Veled Abdullah

Kalemderhane 36 Molla Mustafa Veled 
Halil Mustafa Veled Halil Osman Veled Ali

Darucu 25 Numan Efendi Veled 
Ali Mustafa Veled Hasan Musa Veled İsmail

Kuzgun Kavak 45 Elhac İbrahim Efendi 
Veled Osman Veli Veled Halil Seyyid Mehmed Veled 

Mehmed
Bağ-ı Evliya 28 Molla Abdullah Mustafa Ali Veled Ali
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Ahmed Dede 57 Hafız Mehmed Emin 
Veled Ali Mehmed Veled Osman Ali Veled Ahmed

Bab-ı Aksaray 32 Hafız Abdullah Veled 
Habib

Abdüllatif Veled 
Osman Ali Veled Ali

Esenlü 29 Musa Efendi Veled 
Ömer

Mehmed Veled Abdü’l-
kasım

İbrahim Veled 
Mehmed

Hoca Habib 59 Mustafa Veled Hasan Ahmed Veled Mustafa Ahmed Veled Mehmed

Sırçalı 39 Hafız Abdürreşid Veled 
Mehmed

Mehmed Emin Veled 
Mustafa Ali Veled Mehmed

Ahmed Fakih 41 Ahmed Efendi Veled 
Nimetullah

Hacı Veli Veled 
Mehmed Musa Veled Osman

Pürçeklü 58 Abdüsselam Efendi 
Veled Ömer

Hacı Hüseyin Veled 
Mehmed

Hüseyin Veled 
Mehmed

Seba Hevan 34 Hacı Mehmed Efendi 
Veled Abdullah Salih Veled Abdulkadir Hacı Mehmed Veled 

Ömer

Mücellid 47 Mehmed Efendi Veled 
Mehmed

El-hac Hızır Efendi 
Veled Mehmed İbrahim Veled Mustafa

İhtiyareddin 33 Hafız Abdullah Veled 
Abdülkerim

Abdülkerim Veled 
Mehmed

Hacı Mehmed Veled 
İbrahim

Muhtar 10 Ahmed Efendi Veled 
Abdullah İsmail Veled Süleyman Hüseyin Veled Mustafa

Şükran 31 Mustafa Efendi Veled 
Abdülfettah Salih Veled Ali Abdü’l-gaff ar Veled 

Mehmed

Kürkçü 42 Hafız Ömer Veled Hacı 
Ali Hacı Ali Veled Mehmed Mustafa Veled 

Mehmed

Kale-i cerp 29 Okunmuyor Okunmuyor Hacı Memiş Veled 
Mehmed

Kalecik 23 Hafız Ali Veled İbrahim Hacı Halil İbrahim 
Veled Abdullah Ali Veled Mustafa

Abdülaziz 14 Hafız Mehmed Emin 
Veled Ahmed

Hüseyin Veled Abdü’l-
kasım İsmail Veled Süleyman

Kadıasker 4

Akıncı 13 Molla Mehmed Veled 
Ahmed

Hacı Abdülkerim Veled 
Hasan

Mehmed Veled 
İbrahim

Aklan 12 Hafız Mehmed Veled 
Ahmed Ahmed Veled Ahmed Hüseyin Veled 

Mahmudİmaret 5

Mihmandar 27 Hafız İbrahim Veled 
Mehmed

Mehmed Veled 
İbrahim

Mehmed Veled 
Mehmed

Şeyh Osman Rumi 20 Molla abdullah Veled 
Ömer

Mehmed Veled 
Mustafa

Seyyid Mehmed Veled 
HüseyinAbdulvahid 4

Ferhuniye 27 Okunmuyor Okunmuyor Okunmuyor

Beyhekim 35 Hafız Hasan Veled 
Mehmed

Mehmed Veled 
Mehmed İbrahim Veled Mustafa

Sakahane 12 Hafız Mehmed Veled 
Hasan Hüseyin Veled Veli Mustafa Veled Mustafa

Hoca Hasan 18 Hafız Hüseyin Veled Ali Seyyid Ahmed Veled 
İsmail

Seyyid Mehmed Veled 
Ali

Şeyh Sadreddin 18 Hafız Abdurrahman 
Veled Ali 

Seyyid Mehmed Veled 
Mustafa Memiş Veled Abdullah

Çifte Nerdiban 
Reaya 138 Yok Kuyumcu Hacator 

Veled Arakil
Esteban Veled 
Mayderus
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Çifte Nerdiban 13 Hafız Mehmed Veled 
Mehmed Ebubekir Veled İsmail Mustafa Veled Hüseyin

Aff an 8
Tercüman 17 Molla İbrahim Veled 

Ömer Ömer Veled İsmail Mehmed Veled Ali
Ulvi Sultan 7

Şerefşirin 20 Hafız Ali Veled Hasan 
Efendi

Terzi Ahmed Veled 
Mustafa Mustafa Veled İsa

İbnişahin 13 Abdurrahman Efendi 
Veled İbrahim Mehmed Veled Yusuf Ali Veled İlyas

Pınari 35 Hafız İbrahim Veled 
Abdurrahman Ali Veled Abdullah Hüseyin Veled 

MehmedZevle 7
Abdülmuin 28 Hafız Mehmed Veled 

Abdullah Hüseyin Veled Hüseyin Süleyman Veled 
AbdullahKaymak Ahmed 20

Şems-i Tebrizi 37 Hafız Ali Veled Ahmed Mustafa Veled Hüseyin Hüseyin Veled Ömer

Kasab Sinan 17 Molla Mahmud Veled 
Mustafa 

Abdullah Veled 
Mehmed Musa Veled İbiş

Zenburi 29 Hacı Abdullah Efendi 
Veled Mehmed Efendi

Seyyid İbrahim Veled 
Mustafa Ömer Veled Abdullah

Divle 23 Hafız Mustafa Okunmuyor Okunmuyor

Baba Sultan 17 Hacı Hasan Efendi 
Veled Mehmed

Hüseyin Veled 
Abdullah

Mehmed Veled 
Mehmed

Yediler 11 Molla Ahmed Veled 
Ahmed Hasan Veled Ahmed Mehmed Veled 

Mehmed

Karaarslan 24 Hafız Zeynel Abidin 
Veled İshak

İbrahim Ethem Veled 
Halil Ahmed Veled Ahmed

İbn-i Salih 18 İmam Hafız Mehmed 
Veled Mehmed

Mehmed Veled 
Mustafa Memiş Veled Mehmed

Şekerfüruş 16 Hafız Ömer Veled 
Abdullah Şişmanoğlu Mustafa Salacık Osman

Hocacihan 88 Hafız Hasan Veled Ali Ali Veled Mehmed İmamoğlu Mustafa

Saray 29 Hafız Mehmed Veled 
Ahmed Mehmed Veled Ahmed Abdullah Veled Ali

Vad-i Meram 232 Hasan Efendi Veled 
Hasan Hacı Mustafa Veled Ali Hacı Süleyman Veled 

Ali

Köyceğiz 15 Hafız Hasan Veled 
Mehmed Hüseyin Veled İsmail Mehmed Veled Memiş

Gödene 14 Hafız Ömer Veled 
Abdullah Hacı Ali Veled Ali Ömer Veled Mahmud

Karahüyük 35 Molla Osman Veled 
Ahmed Ahmed Veled Ahmed Ahmed Veled Abdullah

Toruntay 15
Molla Mehmed Veled 
Numan

Osman Veled İsmail Ahmed Veled Ahmed

Çalıklı 29 Mehmed Veled 
Mustafa Mustafa Veled İsmail

Karaarslan 43 Ömer Efendi Veled 
Abdülhalim

Abdülkadir Veled 
Osman Mehmed Veled Musa

Çayırbağı 17 Seyyid Ahmed Efendi 
Veled Ebubekir Yusuf Veled Nebi Süleyman Veled Musa

Çobanlar 13
Gazi Alemşah 
Reaya 68 Yusuf Veled Konstanti Veled Anastaş
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Belge 1: Muhtarlık Teşkilatının Kurulması İçin gönderilen 2 Ekim 1835 tarihli ferman Sureti. KŞS 73/220-1.
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Belge 2: Muhtarlık Teşkilatının Kurulması İçin gönderilen 2 Ekim 1835 tarihli ferman Sureti. KŞS 73/221-1.
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Belge 3: Konya ve kura ve mahallat imam ve muhtaranı kaydı için buyruldu suretidir. 
21 Muharrem 1251-19 Mayıs 1835. KŞS. 73/223-1.
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Konya ve kurâ ve mahallât imâm ve muhtârânı kaydı içün buyuruldu sûretidir.

Medîne-i Konya nâ’ibi fazîletlü efendi ve müftüsü efendi ve sa‘âdetlü ve ‘umûmî ve vücûh 
ağaları ve sâ’ir iş erleri der-‘aliyyede karârgîr olan nizâm-ı ‘âliye tatbîken memâlik-i mahrû-
se-i şahânede kâ’in nevâhi ve kazâ ve kurâya mücerrebü’l-etvâr kimesneler dahî bi’l-intihâb 
muhtâr-ı evvel ve sânî nâmıyla ikişer nefer muhtâr ve re‘âyâya dahî kahyâ nasb ve ta‘yîn ve 
ahâli-i re‘âyânın cümlesini celb ve cem‘ ile muhtârân-ı mahalleleri ahâlilerine ve imâmları 
dahî muhtârânı ve ahâli-i mahalleye ve vücûh-ı vilâyete dahî yekdiğere kefîl olarak taht-ı 
nizâm ve revâbıta tevsîk ve idhâli ve o makûle mahallelerde der-sa‘âdet nizâmı mûcibin-
ce muhtârâna ve imâmlara virilmek üzere birer ‘aded mühürler hakk ve ısrâsı husûsu emr 
ve fermân-ı hümâyûn-ı şâhâne îcâbından olduğuna ve bu keyfiyetin mutlakâ şevket-me’ab 
kerâmet-nisâb veliyü’n-ni‘metimiz velî ni‘met ‘âlem pâdişâhımız efendimizin ahâli-i fukarâ 
haklarında bezl ve şâyân buyurulan merhamet ve şefkat-ı fukarâ perverîlere iktizâ-yı münî-
finden bulunduğuna mebnî mahvel-i ‘uhdemize olan elviye-i ma‘lûmede kâ’in şehr ve kazâ 
ve mahallâtına ol vecihle muhtârânı ve re‘âyâya kahyâlar ta‘yîn ve cümle ahâlinin kefîlâna 
rabtıyla mühürleri hakk olunmak içün muhtârân imâmlar ve kahyâların esâmîsini ve mahal-
lât ve kurâların şöhret ve mikdârını mübeyyin îcâb iden mümzâ defterinin irsâl ve takdîmi 
irâdesini mutazammın cânib-i şeyhü’l-cevânib hazret-i sadâret penâhîden berâ-yı zîb tastîr 
buyurulan emîrnâme-i sâmî-i şerefrîne vusûl olmuş ve infâz ve icrâsına i‘tinâ ve dikkat-i lâ-
zıme-i zimmetden bulunmuş olmağla imdi iktizâ-yı irâde-i seniyye ber-minvâl-i muharrer 
idüğü ma‘lûmlarınız oldukda nefs-i Konya nevâhi ve kurâsının ‘ale’l-‘umûm imâm ve ihtiyâr-
larıyla re‘âyânın kocabaşılarını ve sâ’ir îcâb idenleri huzûr-ı şer‘a celb bir le her bir mahalleye 
mücerrebü’l-etvâr muhtâr-ı evvel ve sânî ikişer nefer muhtâr ve re‘âyâya dahî kahyâlar nasb 
ve ta‘yîn ve ahâli ve re‘âyânın cümlesini celb ve cem‘ ile muhtârân-ı mahalleleri ahâlilerine 
ve imâmları dahî muhtârânı ve ahâliye ve vücûh-ı vilâyet dahî yekdiğere kefîl olarak ber-mî-
cib-i irâde-i seniyye taht-ı nizâm ve revâbıta tevsîk ve idhâli ve ber-vech-i muharer muhtârân 
ve imâmlar ve kahyâların ismleri ve mahallât ve kurâların şöhret ve mikdârını mübeyyin 
mümzâ defterinin tanzîmi lehu derbâr-ı mu‘addelet-karâra takdîm olunmak içün tarafımı-
za i‘tâsı husûsuna mübâderet eyleyesiz deyu (buyuruldu) fî 21 M sene 1251 (21 Muharrem 
1251 / 19 Mayıs 1835).44

44 KŞS 73/223-1
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Belge 4: Konya’nın mahalle ve köylerine tayin edilen imam, muhtar ve reaya kâhyalarının isimlerini gösterir 
defter. BOA A.RSK. d. Nr. 1688. 16 Haziran 1835
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Belge 5: BOA, HAT, 756/35708A, lef1 H-05-04-1251/31 Temmuz 1835. Konya ve Aksaray ve Beyşehir sancak-
ları kazalarına muhtarlar nasb ve tayin edilerek gerekli defterlerin daha önce gönderilmiş olduğu.

Belge 6: BOA, HAT, 756/35708, lef 2 H. 29.12.1251/16 Nisan 1836. Karaman Vilayeti dâhilinde muhtar nasb ve 
tayin mahallerine dair, Karaman Valisi Vezir Elhac Ali Paşa’nın Yazısı.
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Belge 6: Konya’da Mahalle Muhtarlarına 1835’de Yapılan Mühürler. (Tuş, Konya, s.103)
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Ortaçağ Tarih Kaynaklarında
Üsküdar

Abdullah Kaya 
Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, zaravi58@hotmail.com.

Giriş

Tarih öncesi çağlarda insanların İstanbul ve Çanakkale boğazlarını en ilkel vasıtalarla geç-
mesi kanıtlanırken bir taraftan da bu kanıtlar İstanbul’un insanlık tarihinin en başından beri 
bir iskân merkezi olduğunu göstermektedir. Üsküdar ise İstanbul içerisinde yer alan Kadı-
köy’ün hemen yanı başındaki ilk yerleşim merkezlerinden birisidir. Eski bir yerleşme yeri ol-
duğu tahmin edilen Üsküdar’ın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. 
Tarih öncesi çağlarda Üsküdar’daki yerleşime dair kesin bir bilgi mevcut değildir. M.Ö. 675’te 
Traklar’ın bir kolu olan Bthynialılar tarafından iskân edildiği söylenir. Ardından Makedonya-
lılar, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyetine girdi. M.Ö. 410’da Atinalı Alkibyades’in 
buradaki iskele etrafında teşekkül eden kasabayı surla çevirdiği kaydedilir. Eskiçağı anlatan 
kaynaklardan Ksenofon, M.Ö 404’te büyük sayıda insan topluluklarının Asya’dan dönüşte 
ganimetlerini Üsküdar da pazarladıklarını yazar. Ortaçağ’a geldiğimizde özellikle Bizans 
döneminde Üsküdar, Kadıköy yani körler ülkesinin gölgesinde önemsiz bir kasaba görünü-
mündedir1. Bugün İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi ile birleştiği yerde bulunan Üsküdar, 
tarih boyunca hemen her dönem Avrupa ile Asya kıtaları arasındaki geçişlerde bir üs ko-
numunda olmuştur. Üsküdar’ın her ne kadar İmparatorluğun surları içerisinde yer almayıp 
önemli bir yerleşim birimi olmamasına rağmen birçok önemli olaya tanıklık ettiği görül-
mektedir. Örneğin 18 Eylül 1324 tarihinde Roma İmparatorluğunun batısında August olan 
Constantinus ile doğusunda August olan Licinius arasında Üsküdar’da çok çetin ve kanlı bir 
savaş gerçekleşmiştir. Constantinus’un zaferiyle sonuçlanan bu savaş neticesinde Bizans ve 
Avrupa tarihi açısından önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerden birisi Byzantium şeh-
rinin isminin bu zafer nedeniyle Constantipolis’e dönüşmesidir. Üsküdar Savaşı neticesinde 
yaşanan bu gelişmenin esas amacı Constantipolis’i Roma’nın bir alternatifi yapmaktı. Bunun 
için şehri özellikle Ege Adalarından getirilen süsler ile süslediler. Bu savaşın bir diğer sonucu 
ise Constantinus’un Licinius’un tebaası olan Hristiyanları koruyup kollamasıdır2.

Kurulduğu konum gereği birçok tarihi olaya ev sahipliği yaptığını söylediğimiz Üsküdar’ın 
isminin nereden geldiği konusunda bir takım görüşler vardır. Bunlara genel olarak bakacak 
olursak; ilki Üsküdar isminin “altın şehir” anlamına gelen “khrysopolis”ten geldiği görüşüdür. 
Buraya “altın şehir” denilmesinin nedeni ise güneşin Marmara üzerinden batarken Üsküdar 
kıyılarına vuran ışıklarının buraya altın rengini vermesinden kaynaklandığı düşünülmekte-
dir. Üsküdar’ın ismi hakkındaki diğer bir görüş ise “scutarion” kelimesinden geldiği hakkın-
dadır. Bu sözcüğün kökeninin ise Roma döneminde askerlerin kullanmış olduğu kalkanlarla 

1 M. Hanefi Bostan, “Üsküdar”, TDVİA, C.42, İstanbul 2012, s.364-368.

2 Turhan Kaçar, “Üsküdar Savaşı ve Temelleri”, I. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2004, s.21-27.
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ilgili olduğu söylenmektedir. Üsküdar adının Farsça “Ulak” manasına gelen “Esküdar” kelime-
sinden geldiği görüşü olsa da bu fikir fazla destek bulamamıştır. Evliya Çelebi ise, ismin aslı-
nın “Eskidar” olduğunu ve “Üsküdar” biçimiyle yanlış telaff uz edildiğini söyler. Üsküdar adının 
kökeni konusunda birçok farklı görüş ileri sürülse de bunlardan daha çok kabul gören gü-
nümüzdeki kullanım şekline yakın olarak “Skodra” ismini zikredebiliriz3. Türk-İslâm dönemi 
boyunca da Üsküdar ismiyle kullanılmış ve bu şekliyle günümüze ulaşmıştır. 

Bizans döneminde pek önemi olmayan bu kent, daha çok Kadıköy’ün kenar mahallesi ko-
numunda kalmıştır. Ancak Üsküdar, Boğaz’dan sonra Anadolu kıtasının hemen girişinde 
bulunması hasebiyle bir “geçiş noktası” ve “konaklama yeri” olma özelliğini yüzyıllar boyun-
ca sürdürmüş ve bütün Anadolu, Arap, Acem, Hind ve Sind ülkelerinin geçidi konumunda 
olmuştur. Üsküdar, bir anlamda İstanbul’un Anadolu’ya, Anadolu’nun İstanbul’a açılan ka-
pısı durumundaydı. Gerek Arapların ve gerekse Türklerin İstanbul’u fetih hareketlerinde en 
önemli üs ve konaklama yeridir. Buralara gidip gelen kervanların başlıca menzili Üsküdar idi 
ve bu durum şehrin ticarî önemini de büyük oranda artırmaktaydı. Nitekim değişik zaman-
larda yapılan birçok İstanbul kuşatmasında, muhasara orduları Üsküdar yakasını kendilerine 
stratejik ve lojistik bir üs olarak seçmişlerdir. Üsküdar, özellikle İstanbul’un fethinden sonra 
Anadolu’ya sevkedilen orduların ve devletçe sağlanan maddî yardımları Hicaz tarafına nak-
leden Surre Alaylarının, Haremeyn’e yola çıkan hac kâfilelerinin “toplanma ve çıkış noktası” 
idi. Bu özelliğiyle Üsküdar, Osmanlı tarihinde her zaman ayrıcalığını sürdürmüştür. Öyle ki 
Üsküdar, Osmanlı’nın Anadolu’da kullandığı üç ana yolun her zaman ilk noktası olmuştur4. 
Millî mücadelede ise, Anadolu’ya silah, cephane ve eleman sevkiyatında vazgeçilmez bir 
aktarma noktasıydı.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Üsküdar, kurulduğu günden itibaren birçok önemli olaylara ev 
sahipliği yapmış ve İstanbul’un fethinden sonra da önemi giderek artmış olan bir şehirdir. 
Biz şimdi bazı Ortaçağ kroniklerinde Üsküdar’ın nasıl anlatıldığına bakalım.

3 Semavi Eyice, “İstanbul’un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme”, Türkiyat Mecmuası, XIV, İstanbul 1965, 199-
216; İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, C.1, İstanbul 1976, s.3-4; İsmail Hami Danişmend, Tarih ve Coğ-
rafyaya Ait Değişlik İsimler, tarih ve baskı yeri yok, s. 1960; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 
2001, C.1, s.20; Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Neşreden: Zuhuri Danışman, İstanbul 1969, C.2, s.171; Murat 
Belge, İstanbul Gezi rehberi, İstanbul 1997, s.297; Yasemin Nemlioğlu Koca, “Khrysopolis, Scutari, Eskidar, Usgüdâr: Tarihî 
Haritalarda Üsküdar”, VIII. Üsküdar Sempozyumu, 21-23 Kasım, C.I, İstanbul 2016, s.23-66.

4 Münir Atalar, Osmanlı Devleti’nde Surre-i Humâyûn ve Surre Alayları, Ankara 1991, s.131-165; Fatih Müderrisoğlu, “Os-
manlı İmparatorluğu’nda Ulaşım ve Yol Şebekesi”, Ortaçağ’da Anadolu –Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan– Ankara, 
2002, s.380; Evliya Çelebi, C.2, s.171.
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Bazı Ortaçağ Kroniklerinde Üsküdar

Bizans Kroniklerinde Üsküdar 

Iôannês Zônaras ve Mikhaêl Attaleiatês’in Kroniği 

Ortaçağ Bizans kaynaklarından Zonaras5 ve Attaliates6 Selçuklu Türkleri hakkında bilgiler 
verilirken onların İstanbul’da ilk geldikleri yerin Üsküdar olduğunu belirtirler. Bu kaynaklar-
daki bilgiyi günümüze aktaran araştırmacılardan Georg Ostrogorsky, “Bizans Devleti Tarihi” 
adlı eserinde bu olaya yer vermiştir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın 1075 yılında İznik’i fet-
hetmesi neticesinde burasını kendisine başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurma-
sı Bizans’ı da yakından ilgilendiriyordu. Tam bu sırada Bizans’ta bir taht kavgası başladı. Ve 
İmparatorluğun Rumeli orduları komutanı Nikephoros Bryennios ve Anadolu orduları ko-
mutanı Nikophoros Botaneiates, İmparator Dukas’a karşı isyan başlattılar. Ve iki sene sonra 
1077’de Nikephoros Bryennios Edirne’de imparatorluğunu ilan etti. Bu esnada Kütahya’dan 
İstanbul’a yürüyen N. Botaneiates de daha önce Bizans’a sığınmış olan Erbasan’ı İznik’te 
bulunan Süleyman Şah’a gönderip ittifak teklifinde bulundu. Süleyman Şah için bu öneri 
devletin sınırlarını genişletmek istemesi açısından son derece önemliydi. Bu ittifak teklifini 
kabul ederek iki bin kişilik bir kuvveti Botaneiates’e gönderdi. Botaneiates ise oluşturduğu 
bu ittifak kuvvetlerle 24 Mart 1078’de İstanbul’a gelerek imparatorluğunu ilan etti. Onunla 
birlikte İstanbul’a gelen Selçuklu Türkleri ise “Üsküdar (Chrysopolis)’da çadırlarını kurarak bir 
bayram şenliği içinde eğleniyor, şarkı söylüyor ve İstanbul’da itibar görüyorlardı”. Botaniates, 
Üsküdar’da konaklayan bu Türk kuvvetlerini Rumeli’de taht iddiasında bulunmaya devam 
eden Bryennios’a karşı da gönderdi. Diğer taraftan ise Bizans’ın bu karışık durumundan fay-
dalanan Süleyman Şah Üsküdar ve Kadıköy’e doğru ilerledi hatta Anadolu kıyılarından gelip 
geçen gemilerden vergi almaya dahi başladı7.

George Kedrenos Kroniği

Bizans’ın XI. yüzyıl vakanüvislerinden olan George Kedrenos’un Üsküdar hakkında da bizle-
re bilgi veren kronikleri de son derece önemlidir. Kedrenos’un, en önemli eseri ise “Kısa Dün-
ya Tarihi” olarak Türkçeye çevirdiğimiz “Synopsis Historiarum”dur. Dünyanın yaradılışıyla baş-
layan bu eser, 1057 yılına kadar gelmektedir. Bununla birlikte Kedrenos’un tarihçi mi yoksa 
derleyici mi olduğu yönünde tartışmalar vardır. Zira onun Ioannes Skylitzes’in kroniğinin 
811-1057 yılları arasını kapsayan esas kısmını kopya ettiği bilinmektedir. Selçuklu tarihi hak-

5 Iôannês Zônaras’ın Kroniği: Zonaras, 1074-1130 yılları arasında yaşamış ve hayatının büyük bir bölümünü İstanbul’da 
geçirmiştir. Bir din adamı ve aynı zamanda Bizanslı Vakanüvistir. XII. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı bilinen tarihçi ve 
ilahiyatçı Iôannês Zônaras’ın Kroniği, dünyanın yaratılışından başlayarak 1118’e kadar gelmekte olan eser, daha önceki 
Bizans kaynaklarına dayanmaktadır. Zônaras’ın, eserini kaleme alırken Attaleiatês, 976 yılı sonrasındaki olaylar için Psel-
losve Skylitzes’in dışında günümüze ulaşmayan bir kaynaktan yararlanmış olması ve tarafsız anlatımı kitabının değerini 
arttırmaktadır. IV. Romanos Diogenes’in Anadolu seferleri, Malazgirt savaşı ve sonrası ile ilgili bilgiler için eserin Iordanês 
Grêgoriadês tarafından yapılan neşri de vardır. (Muhammet Kemaloğlu,“Türkiye Selçuklu Tarihi Birinci Elden Kaynakları”, 
Türk Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Karabük 2013, s.24; Gölgesiz, Sevtap, Kuruluş Döneminde (1098-1112) Antak-
ya Haçlı Prinkepsligi-Bizans İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2007, s. XX.). 

6 Mikhaêl Attaleiatês’in Historiası: Mikhaêl Attaleiatês’in 1025-1081 yılları arasındaki olayları kapsayan Historia adlı eseri 
Selçuklu-Bizans ilişkileri dışında, Peçenek Bizans savaşları ile Oğuz ve Kumanlardan bahsedilmektedir. IV. Romanos Di-
ogenes’in Anadolu seferleri ve Malazgirt savaşı hakkında ayrıntılı bilgiler verir (Kemaloğlu, s.25). 

7 Iôannês Zônaras, Tarihlerin Özeti (Kitap XVII-XVIII), Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008; Mikhaêl 
Attaleiatês, Historia, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, s.457-459, 475 vd.; Georg Ostrogorsky, 
Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), TTK Yay., Ankara 1999, s.322-323; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, 
Boğaziçi Yay., İstanbul 2002, s.55,89; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, (Yayına sunan: Refet Yinanç),, 
C.I, Ankara 2009, s.96-97;Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, TTK Yay., Ankara 2014, s.104-105. 
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kında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi olması hasebiyle de oldukça önemlidir. Vakanüvis Ked-
renos, eserlerinde Bizans-Peçenek çekişmelerine yer verirken onların Bizanslılar tarafından 
ücretli asker olarak Anadolu’ya (Selçuklulara karşı) gönderilişini de anlatmıştır. Kedrenos’un 
kroniklerine göre; 15.000 Peçenek atlısı, İmparator Konstantinos Monomakhos’un emri ile 
Üsküdar yakasına geçirilmiştir. Ancak onlar içerisinde bulundukları vaziyeti beğenmeyip bo-
ğazı yüzerek geçmiş ve geriye Tuna’ya dönmüşlerdir. Bu olaydan sonra Malazgirt Savaşı’nda 
ise Bizans ordusunda bulunan Peçenek askerleri Selçukluların tarafına geçmişlerdir8. Kedre-
nos’un anlatımlarında Üsküdar’ın bir geçiş güzergahı olduğu anlaşılmaktadır.

Dukas Kroniği

Bizans’ın önemli vakanüvislerinden birisi olan Dukas’ın günümüze kazandırmış olduğu kro-
niğinde İstanbul’un fethi hakkında bizlere oldukça fazla bilgiler vermektedir. Bunun yanı sıra 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi hakkında da bilgiler ihtiva eden “Dukas Kroniği”, kendi-
sinin doğumundan öncesine ait olan olaylar hakkında da açıklamalar yapmaktadır. 1341-
1462 yılları arasında yaşanan olaylar hakkında daha ayrıntılı bilgiler veren Dukas Kroniğinde 
Üsküdar’a aitte bilgiler de bulunmaktadır. Üsküdar, Bizans İmparatorlarının Osmanlı Sultan-
ları ile görüşmelerine de bir nevi ev sahipliği yapmıştır. Bu eserde gerek İmparator Kantaku-
zinos’un Orhan Bey ile gerek İmparator İoannis’in Yıldırım Bayezid’le gerekse de Osmanlı’nın 
fetret döneminde İmparator Manuel’in Şehzade Mehmet Çelebi ile olan ilişkilerine yer ve-
rilmiştir. Bu ilişkiler ise hemen her zaman Üsküdar üzerinden sağlanmıştır. Örneğin Şehzade 
Mehmet Çelebi, İmparator Manuel ile görüşmek için Üsküdar’a gelmiştir. Daha sonra bura-
dan İmparator’un göndermiş olduğu gemilerle karşıya geçmiş ve İmparator Manuel görüş-
müştür. Kısacası Üsküdar, bu tarihi görüşmeler için yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir köprü 
vazifesi görmüştür. Şehzade Mehmet’in görüşmesi Dukas’ın tarihinde şöyle geçmektedir; 
“İmparator Manuil, zalimin merhametsizliğini ve Hristiyanlar aleyhindeki şiddetli düşmanlığını 
nazarı itibara aldı ve henüz Bursa’da bulunan kardeşi Mehmed’e haber göndererek; Üsküdar’a 
gelmesini, oradan üç sıra kürekli kadırgalarla imparator tarafından İstanbul’a naklolunacağını, 
Allah’ın inayeti ve imparatorun yardımı ile, İstanbul’dan çıkarak, zalim ile harb etmesini istedi. 
Şayet muharebenin talihi zalimin lehinde neticelenirse, İstanbul’un daima kendisine hüsn-ü ka-
bul göstermeğe hazır bulunduğunu, şayet hâdiseler, arzu ettikleri gibi neticelenecek olursa, yani 
harb kendi lehinde neticelenirse, padişahlığı eline alacağını ve onun evlâdı gibi olacağım bildir-
di. Mehmed Çelebi, imparatorun gönderdiği yukardaki haber üzerine, acele olarak ve kemal-i 
memnuniyetle, bütün kuvvetlerini alıp, Üsküdar’a geldi. İmparator ise Mehmed’in karşıya geldi-
ğini haber alınca, evvelce hazırladığı kadırgalarla karşı tarafa geçti. Mehmed ile mülâki olarak, 
aralarında yeminli sözler alıp verdikten sonra, Mehmed’le beraber İstanbul’a geçti. İmparator 
Mehmed’in İstanbul’a gelişi şerefine üç gün şenlik yaptıktan sonra, dördüncü günü Mehmed, 
bütün askerleri ile beraber, az bir miktarda Bizanslı kuvveti alıp, şehirden çıktı ve Musa ile çarpı-
şarak, mağlûp oldu ve şehre sığındı” 9.

8 Cedrenus-Skylitzes, Synopsis Historiarum, I-II, CSHB, Yay, I. Bekker, Bonn 1838-1839; Kemaloğlu, s.18; İbrahim Kafesoğlu, 
Türk Milli Kültürü, İstanbul 2011, s.176.

9 Dukas, Bizans Tarihi, Çev. VL Mirmiroğlu, İstanbul 1956, s.17,27,53-57,100,172; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 
C.I, Ankara 2011, s.341.
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Nikephoros Bryennios Kroniği

Nikephoros Bryennios’un günümüze kadar gelen eseri, Bilge Umar tarafından “Tarihin Özü” 
adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bryennios’un bu eserinde ise Üsküdar şöyle geçmektedir; Türk-
lerin Anadolu’da ki fetihlerini durdurmak için İmparator bir kuvvet toplamış ve bu kuvvet-
lerin başına da Konstantin Dukas’ı tayin etmişti. Dukas ise bu kuvvetlerle Üsküdar’a geçer 
geçmez kendisini imparator ilan etmişti10.

Niketas Khoniates Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri)

Niketas Khoniates, İstanbul’da eğitim alarak devlet idaresinde önemli görevlere yükselmiş-
tir. Yaşadığı dönemin 1204 Nisan’ında İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesine ta-
nıklık etmiştir. Eserinde ise Üsküdar’a dair bazı bilgilere yer vermiştir. Örneğin Üsküdar’da ki 
Kızkulesi’nin gözetleme kulesi olarak kullanıldığını şu sözlerle anlatmaktadır; “Karaya yakın 
deniz üstünde bulunan ve Damalis/Üsküdar adını taşıyan kule - bugün ona Arkla (istihkâm) 
deniliyor - ile limana girişin diğer tarafında Mangana sarayına yakın bulunan kule imparator 
Manuel’in eseridir. Manuel’in bu kuleleri inşa ederken amacı, buralarda barbarlara ait bir gemi 
görülünce bir kuleden diğerine demir bir zincir germekti. Böylece şehrin Akropolis’in etrafındaki, 
bir yay gibi imparatorluk sarayı Blakhernai’a uzayan kısımları (deniz cihetinden) ulaşılmaz hale 
getirilecekti” 11.

Yine bu eserde Üsküdar’ın havasının temizliği ve sakinliği ise eserde şu cümlelerle aktarıl-
maktadır; “O sıralarda,/iyi havasından ve sükûnetinden yararlanmak üzere, şimdi Skutarion 
denilen Damalis yanındaki sarayda oturmaktaydı; çünkü hasta ve bakıma ihtiyaç duyan bir 
adamdı” 12.

Alexiad

Ortaçağ dönemine ait olan bir Bizans kroniği de Alexiad’dır. Aydın bir kişi olan Anna, Bi-
zans İmparatorluğunda Kommenler Hanedanı’ndan I. Alexios’un (1081-1118) büyük kızıdır. 
Anna, eserde özellikle babasının hükümdarlığı dönemi ile ilgili vakaları ayrıntılı bir şekilde 
tasvir etmektedir. Bilhassa, Bizans-Türk mücadeleleri ve Türklerin Batı Anadolu’daki fütuhatı 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu kaynakta Üsküdar’la ilgili birçok bilgiye de yer verilmiştir. 
Özellikle Haçlıların İstanbul’a gelişi ve Üsküdar bölgesindeki faaliyetlerinden bahsedilmek-
tedir. IV. Haçlı seferinde İstanbul’a gelip Kadıköy’den karaya çıkan Haçlılar, burada ihtiyaçla-
rını fazlasıyla karşıladıktan sonra oradan ayrılıp Üsküdar (Khrysopolis)’a geçtiler. Ordunun 
yer değiştirdiğini öğrenen III. Aleksios ise kendi ordularını şehirden çıkararak Üsküdar’daki 
Fransız karargâhının tam karşısında konuşlandırdı. Latinler ile Bizanslılar arasındaki ilk ça-
tışma Üsküdar bölgesinde 1 Temmuz 1203’de oldu. Fransız ordusunun Üsküdar’da kaldığı 
sürede orduyu korumak için devriye çıkan birlik, Bizanslılarla ilk çatışmasını burada yaptı 
ve Bizanslılar kaçtı. Haçlılar ise büyük miktarda ganimet ele geçirdiler. Ayrıca eserde Türkle-
rin Bizans ile olan ilişkilerine de oldukça geniş yer verilmişti. Hatta bu bilgilerin birçoğuna 
diğer kroniklerde de rastlamaktayız. Örneğin Iôannês Zônaras’da geçen Süleyman Şah’ın 
Botaniates’le olan işbirliği konusu Alexiad’da da şöyle geçmektedir; “kendisinin doğum yeri 
olan Edirne’de ayaklanma başlatan Bryennios, gerek 1078’de Anadolu’da başkaldıran Botania-

10 Nikephoros Bryennios, Tarihin Özü, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008; M. Halil Yinanç, s.86.

11 Niketas Khoniates Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), Çev. Fikret Işıltan, TTK Yay., Ankara 1995, s.144.

12 Niketas, s.150.
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tes, güneydoğu Anadolu’da (babası Kutalmışın, Selçuklu Büyük Hakan’ ı olmak için Alp Arslan 
‘la savaşırken 1 063 ‘de ölümü sonrasında) bir köşeye çekilmişlik yaşamı sürdürürken 1074’den 
başlayarak Anadolu’da kendi egemenlik alanını kurmaya girişen Süleyman’dan yardım ve des-
tek istediler. Süleyman, Botaniates ile işbirliği kurdu. Onun, toplayabildiği ordu ile Antakya’dan 
İznik’e, Türkler elindeki topraklardan geçmesine izin verdi. Botaniates, sonradan İstanbul’da 
tahta geçince, Süleyman Şah, Khrysopolis/Üsküdar’ a gidip ona konuk oldu, saygı ile ağırlandı. 
2 000 Türk atlısı Rumeli’ne geçirilerek Botaniaıes’ in Bryennios’a karşı savaşımına katıldı ve Br-
yennios’un yenilmesine, tutsak alınmasına katkıda bulundu. Bu işbirliği, Rumların devletine çok 
pahalıya mal olmuştu; Rumeli’nde egemenliğin berkitilmesi ancak Anadolu’yu, (İznik’i başkent 
edinen) Süleyman’a bırakmakla sağlanabilmişti. Çok geçmeden, Rumların imparatoru olmak 
isteyen üçüncü bir Nikephoros (=Yengi’yi taşıyan; “Muzaff er”) daha çıktı ve Nikephoros Melis-
senos, kendi kendisini tahta geçirmiş olduğundan, İmparatorlara özgü mor entariyi giyerek Sü-
leyman’ın önüne geldi. Bu kişiye, Anadolu’da henüz Türkler eline düşmemiş, Rum yöneticilerin 
elinde ki kentlerden birçoğu kucak açtı; o da, bu kentleri Süleyman’a bıraktı” 13.

Ermeni Kroniklerinde Üsküdar

Urfalı Mateos Vekayinamesi ve Papaz Grigor’un Zeyli

Ortaçağ’ın en önemli kroniklerinden birisi de Urfalı Mateos’un Vekayinamesi’dir. Bu eser-
de 952-1136 yılları arasındaki birçok olayı Mateos anlatırken Papaz Grigor’da 1136 ile 1162 
yıllarının arasında geçen olayları bu esere zeyl yapmıştır. Eserde özellikle belirtilen yıllar 
arasındaki Anadolu’nun durumu hakkında çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Mateos, bu 
dönemlerde Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya yaptıkları akınları anlatmıştır. Eserin birçok ye-
rinde Üsküdar hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Özellikle Üsküdar’ın Hristiyanlar arasında 
korkunç bir muharebeye ev sahipliği yaptığı, sayısız Hristiyan’ın kanının aktığı, o gün Ro-
malılardan 150.000 kişinin öldüğü ifade edilmektedir. Bu olay eserde şöyle anlatılmaktadır; 
“ Bu zamanda Romalıların içinden Gomanos adlı bir prens, büyük bir ordu ile beraber İstan-
bul’a karşı yürüdü. O, okyanus denizinin beri kıyısında karargâh kurdu ve imparatorluk tahtını 
cebren almak istedi. Bu vaka, 505 (7 Mart 1056-6 Mart 1057) tarihinde oldu. İmparator Mihail, 
Garb memleketinin bütün askerlerini toplayıp, muazzam bir orduyla beraber denizi geçerek Kh-
ropolis’ (Chryspolis-Üsküdar), Gamanos’un üzerine geldi. O gün Hristiyanlar arasında korkunç 
bir muharebe oldu. Onlar şiddetle birbiri üzerine atılıp yekdiğerini kılıçtan geçirdiler. Sayısız 
Hristiyanların kanı aktı. Gomanos, bir arslan şiddetiyle gürleyerek Roma imparatorunun asker-
leri üzerine atıldı. Onları firara mecbur kıldı ve kâmilen kılıçtan geçirdi. Onlar Büyük Okyanus 
denizinin kıyısına yayılmış ve şiddetli muharebeden dolayı o kadar yorulmuşlardı ki rüzgârdan 
uyuşmuş çekirge gibi denize dökülüp ölüyorlardı. Onların birçoğu da kılıçla öldürüldüler. O gün 
Romalılardan 115.000/Fransızca tercümesinde 150.000 kişi öldü. Hemen bütün reisler esir edil-
diler. Sarayda bulunan prensler, bu büyük telefatı görünce imparatorluk tahtını, -bütün Grek 
milletini matem içine sokmuş olmasına rağmen- Gomanos’a vermeğe karar verdiler. Patrikle 
beraber bütün İstanbul ricali, Gomanos’un yanına gittiler ve ona yemin ettirdikten sonra onu 
götürüp imparatorluk tahtına oturttular. Böylelikle Grek memleketi asayişe kavuştu ” 14

13 Anna Komena, Alexiad, Malazgirt’in Sonrası, çev. Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996, s.25, 81-99, 124-126,453-
480, 502; Villehardouin, Joinville and Villehardoıin Chronicles of the Crusades, İng. Çev. M.R.B.Shaw, Harmondswort, 
2.bsk., Penguin Books, 1967, s.63; Ülkem Sakarya, “Dördüncü Haçlı Seferi (1204)”, İÜ Sos. Bilimler Enstitüsü Tarih Ana 
Bilim Dalı, Tez. Danışman; Fahameddin Başar, İstanbul 2004 s.45. 

14 Urfalı Mateos, Vekayi-Nâmesi (952-1136)ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), Çev.Hrant D. Andreasyan, TTK Yay., Anka-
ra 2000, s.103-104. 
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Süryani Kroniklerinde Üsküdar

Ebu’l Farac’ın Tarih’i

 Bu eser Ebu’l-Farac’in kronolojik bir eseridir. İbn-i ü’l-İbrî, Bar Hebraeus, Gregorius b. Eh-
run gibi isimleriyle de tanınan müellif, 1226’da Malatya’da doğmuştur. Yahudi bir doktorun 
oğlu olan Gregorius, Arapça, Süryanice ve Yunancayı iyi bir şekilde öğrenmiş, felsefe ve ilahi-
yat gibi ilimlerin yanı sıra daha birçok ilim tahsil etmiştir. İlhanlıların, Selçuklu Türkiye’sine ilk 
saldırılarına bizzat şahit olmuş ve bu tarihlerden itibaren, 1292 yılına kadar geçen tarihi va-
kalar hakkında değerli bilgiler ihtiva eden bir eser yazmıştır. Ebu’l Ferec’in “Tarihi” Ortaçağın 
önemli kaynaklarından birisi olup özellikle Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya olan akınlardan 
bahseder. Eserde, Selçuklu kumandanlarının en önemlilerinden olan Afşin’in Üsküdar’a gel-
diği ve İmparator ile görüşmek için bir süre burada konakladığı anlatılır. Afşin, Üsküdar’dan 
Bizans İmparatoruna bir elçi göndererek Büyük Selçuklulara isyan eden Erbasan’ın kendisi-
ne teslim edilmesi ister. Ancak bu istek İmparator tarafından kabul edilmeyince Afşin Üskü-
dar’dan ayrılarak geriye dönmek zorunda kalır15. 

Türk Kaynaklarında Üsküdar

Battal Gazi Destanı

 Daha çok Müslüman-Hristiyan savaşlarına yer verilen Battal Gazi destanın da özellikle; VIII. 
yüzyıl Arap-Bizans mücadeleleri, IX. yüzyılda Malatya’da kurulan Müslüman emirliği zama-
nındaki kahramanlıklar, Haçlı seferleri, Battal Gazi’nin Hindistan ve Kaf Dağlarına gitmesi ve 
oralarda pek çok tabiatüstü unsurlarla mücadeleleri anlatılmaktadır. Bu kaynakta Üsküdar’la 
ilgili ise şöyle bir bilgi bulunmaktadır;“... Kız kulesine geldiler, Derman Haktan Nazar kıldı. Gör-
dü ki deniz içinde bir köşk. Dört direk üstünde. Kapı girişinden sonra merdivenler var. Seyyid ve 
hizmetçi yukarı çıktı. Gördü ki kız taht üstünde oturmuş. Başında kıymetli taç var. Mah-ı Tabana 
benzer. On iki cariye karşısında el bağlamış duruyor. Seyyidincil dualarını kızın boynuna bağla-
dı. Sonra Hümayun buyurdu. Seyyid’e bin altın verdiler. Seyyid gördü ki tenha. Hemen hadimin 
boğazını tuttu. Boğdu. Kılıp, çekip o cariyeleri tepeledi. Kızın dadısı bu durumu gördü. Hemen 
koştu. Battal’ın mübarek ayağına düşüp hemen Müslüman oldu. Sonra kızı bağladı. İşe yarar 
neyi varsa aldılar. Gece olunca Seyyid kızı aldı, ağzına mendili tıkadı. Kayık ile Üsküdar tarafına 
geçip gittiler. Bir tarafa gizleyip ertesi gün iki at aldılar. Birine kızı, birine dadısını bindirdi. Ondan 
sonra yola çıktılar, neredesin Malatya deyip, yürüdüler…”16.

 Aşıkpaşazade Tarihi

 Esas adı Derviş Ahmed Âşıkî olan Aşıkpaşazâde’nin yazmış olduğu eser Osmanlı Devletinin 
kuruluşu esnasında yaşanan gelişmeler hakkında en değerli bilgileri vermektedir. Özellikle 
Üsküdar’ında içerisinde bulunduğu Bitinya bölgesinde Osmanlıların gerçekleştirdikleri fetih 
faaliyetleri son derece önemlidir17.

15 Abu'l-Farac Tarihi, Trc. Ö. Rıza Doğrul, C. I-II, Ankara 1987; Kemaloğlu, s.22; Abdurrahim Tufantoz, “Selçukluların İstan-
bul’u Gördükleri İlk Mekân: Üsküdar” I. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, C.I, İstanbul 2004, s.35.

16 Battal Gazi Destanı, Haz. Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Hece Yayınları, Ankara 2006, s.22-23.

17 Nihal Atsız, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, MEB Yay. İstanbul 1992.
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Tacü’t-Tevarih 

Tac’üt-tevarih, Hoca Sadettin Efendi’nin  Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan  I. Selim’in ölü-
müne kadar geçen süreç içerisinde Osmanlı tarihini ela alıp yazdığı tarihi el yazması eserdir. 
Bir nüshası İskilip El Yazma Eserler Kütüphanesinde mevcuttur. Tac’üt-Tevarih, 1862 yılında 
dönemin matbaa imkânları kullanılarak 2 cilt olarak basılmıştır. Ayrıca 1974-1979 yılları ara-
sında İsmet Parmaksızoğlu tarafından sadeleştirilerek günümüz Türkçesine de 5 cilt olarak 
aktarılmıştır. Eserin bazı yerlerinde Üsküdar da konu edilmiştir. Örneğin Çelebi Mehmet’in 
kardeşleriyle yapmış olduğu saltanat kavgasında İmparatorun desteğini almak için Üskü-
dar’a gelişi anlatılmaktadır18.  

Sonuç

Ortaçağ kaynaklarından edindiğimiz en önemli husus Üsküdar’ın; Anadolu yakasından İs-
tanbul’a açılan bir kapı, İstanbul’dan da; Anadolu’ya geçişlerde önemli bir üs olduğudur. 
Kaynaklardan anladığımız kadarıyla Üsküdar ilk dönemlerde Kadıköy’ün hemen yanı başın-
da, İstanbul’un en savunmasız mekânlarından birisiydi. Bu konumundan dolayı dönemin 
birçok önemli olayı burada gerçekleşmiştir. Öyle ki, Üsküdar; Bizans İmparatorlarının taht ve 
iktidar mücadelelerine, Farslıların daha sonra Arapların ondan sonra da Selçuklu Türklerinin 
Bizanslılarla olan savaş ve çekişmelerine ev sahipliği yapmıştır. Üsküdar aynı zamanda Haç-
lı-Bizans çekişmelerinin de merkezi konumundadır. Öyle ki Hıristiyanların birçok kanlı sava-
şı burada yapılmıştır. Üsküdar, genellikle Anadolu’dan Bizans’a yapılan seferlerde Bizans’ın 
düşmanlarının karargâh merkezi olmuştur. Tabi bu durum Üsküdar’ın sürekli el değiştirme-
sine sebep olduğu için buranın gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. 
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Henry Morton’un “Kahire’den İstanbul’a 
Ortadoğu’ya Seyahat” Adlı Eserinde 
İstanbul

Cavid Qasımov
Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

H. Morton’un Hayatı

Henry Kanova Vollam Morton 1892’de İngiltere’de, Manchester şehrine bağlı Ashton-Under 
Layne kasabasında doğdu. Babası Joseph Morton, İngiltere’nin önemli gazetelerinden biri 
olan Birmingham Mail adlı gazetenin sahibi idi1. 

Henry Kanova Vollam Morton, babasının maddi desteği ile çok iyi eğitim aldı ve Birming-
ham’da bulunan King Edward’s School’dan mezun oldu. Fakat ailesinin tüm baskılarına rağ-
men Üniversite eğitimine yanaşmadı ve baba mesleği olan gazeteciliğe davam edeceği ile 
ilgili önemli bir karar aldı. Bir müddet yerel gazetelerde çalıştıktan sonra, London’a giderek 
“Günlük Posta”, gazetesinde önce muhabir ve daha sonralar editör yardımcısı olarak çalışma-
ğa başlamıştır2.

Genç gazeteci Morton ilk önemli deneyimini, katılmış olduğu I. Dünya Savaşı’nda yap-
tı. Onun cepheden göndermiş olduğu savaş haberleri İngiltere’deki önemli gazetelerinin 
manşetlerinde yer almağa başladı3. Genç Morton, I. Dünya Savaşı yıllarında aynı zamanda 
Londra’da bulunan Kavaler Askeri okulunu bitirerek bir süre Kraliyet Askeri Alayında hizmet 
etmiştir. Fakat I.Dünya Savaşı bittikten sonra Kraliyet Askeri Alayındaki askeri hizmetinden 
tekrar gazeteciliğe dönerek deneyimli bir gazeteci gibi “Akşam Haberleri” ve “Günlük Ticaret” 
gazeteleri ile çalışmağa başlar. 

Henry Kanova Vollam Morton’nun bir gazeteci olarak şöhret olmasında 1922 yılında “Times” 
gazetesinin özel muhabiri olarak Mısır’a gitmesi çok etkili olmuştur. Genç gazetecinin Mısır’a 
gitmesinin esas maksadı bu dönemde ünlü Mısırbilimci (Ejiptolog) olarak bilinen Howard 
Carter ve Lord Carnarvon’i tarafından Mısır Firovunu Tutankamon’nun serdabesi’nin (mezar) 
arama çalışmaları ile ilgili haberleri “Times” gazetesinin manşetlerine taşımak idi. Lise yılla-
rından Doğubilimciliğe meraklı birisi olan H.Morton, Howard Carter ve Lord Carnarvon’un 
yakın mesai arkadaşı olmuş ve Firavunu Tutankamon’un mezarının aranması ve bulunması 
süreci ile ilgili İngiltere ve dönemin Avrupa gazetelerinde çok önemli haber, fotoğraf ve yazı 
dizisi yayınlayarak, okurların ilgisini çekmeyi başarmıştır.

1 www.hvmorton.co.uk

2 www.hvmorton.co.uk

3 www.hvmorton.co.uk
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Henry Kanova Vollam Morton, 1924 yılında Mısır’dan İngiltere’ye döndükten sonra kitap ça-
lışmalarına başlar ve ilk önce çok sevdiği Londra ile ilgili: 1925 yılında “Londra’nın Ruhu”4 ve 
1926 yılında “Londra Yılı”5, “Londra”6 ve “Londra Geceleri”7 isimli kitaplarını yayınlamaya mu-
vaff ak olmuştur. İsimleri zikir olunan eserlerin yayın hayatına girmesi sonucunda H. Morton 
ülkesindeki okurların çok büyük teveccühünü kazanmıştır8.

1926 yılından itibaren H. Morton, Dünya seyahatine çıkmağa karar vermiş ve ilk önce kendi 
memleketi olan Birleşik Krallığın (İngiltere, Galler, İrlanda ve İskoçya) köylerini, kasabalarını 
ve şehirlerini dolaşarak bilgiler edinmiş ve Seyahatnameler kaleme almıştır. H. Morton, tara-
fından Birleşik Krallıkla ilgili yayınlanmış seyahatnameler:

"İngiltere Gezileri"9;
"İrlanda Gezileri"10;
"İskoçya Gezileri"11;
“Galler Gezileri”12;

H. Morton, 1935 yılında Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerine seyahat etmek maksadıyla tek-
rar Mısır’a gitmiştir. Bir müddet Mısır’da kalarak seyahat hazırlıkları yapmış ve 1935 yılının 
Baharı’nda Mısır üzerinden Yakındoğu’ya ve Ortadoğu’ya seyahate başlamıştır. O, sırasıyla 
Ortadoğu’nun önemli şehirlerinde: İskenderiye’de, Kahire’de, Kudüs’te, Şam’da, Bağdat’ta, 
Halep’te, Adana’da, Tarsus’da, Konya’da, Ankara’da, İzmir’de, Efes’te ve İstanbul’da bulun-
muştur. Seyyah, Türkiye üzerinden Balkanlara geçerek Yunanistan’ın Kavala, Filipp, Selanik 
ve Atina şehirlerinde de bulunarak Orta Doğu’ya yapmış olduğu seyahati tamamlamıştır.

Henry Morton 1935 yılında Mısır’dan başlamış olduğu seyahatini 1938 yılında Yunanistan’da 
tamamladıktan sonra tekrar İngiltere’ye döner ve seyahatini kitaplaştırmaya başlar. Fakat 
Orta Doğu seyahati ile ilgili kitap çalışmaları sırasında II. Dünya Savaşı başlar ve H. Morton 
kafasında tasarlamış olduğu seyahatlere bir müddet ara vererek gazetecilik çalışmalarına 
yoğunlaşır. Ünlü gazeteci özellikle dönemin savaş aktörlerinin, siyasilerinin ve özellikle dö-
nemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve dönemin ABD Cumhurbaşkanı Franklin D. 
Roosevelt’in çalışmalarını takip eder ve onlarla yapmış olduğu röportajları çeşitli gazeteler-
de yayınlar13. 

II. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra H. Morton’nun seyahat tutkusu gazetecilik çalışma-
larının önüne geçer ve 1947 yılında Güney Afrika’da bulunan Cape Town şehrine yerleşerek 
yapacağı seyahatlerin hazırlıklarına başlar. Ve bu plan hazırlıklaından sonra H. Morton 1950-
60’lı yıllarda Afrika ülkelerine, İspanya’ya, İtalya’ya seyahatler yaparak çok önemli seyahat-
nameler yayınlamıştır. H. Morton’un yukarıda isimleri zikredilen ülkelerle ilgili yayınlamış 
olduğu seyahatnameler şu şekildedir:

4 Генри Воллам Мортон,Лондон. Красота и величие столицы мира, Москвa 2006,s.45

5 Генри Воллам Мортон, По старой доброй Англии. От Лондона до Ньюкасла,Москвa 2010, s. 56

6 Генри Воллам Мортон, По старой доброй Англии. От Лондона до Ньюкасла,Москвa 2010, s. 90

7 Генри Воллам Мортон, По старой доброй Англии. От Лондона до Ньюкасла,Москвa 2010, s. 134

8 Генри Воллам Мортон, Лондон. Прогулки по столице мира, Москвa 2008,Москвa 2010, s. 150

9 Генри Воллам Мортон, Лондон. Прогулки по столице мира, Москвa 2008, Москвa 2010, s. 155

10 Генри Воллам Мортон, Ирландия. Прогулки по священному острову, Москвa 2008, s.45

11 Генри Воллам Мортон, Шотландия: Путешествие по Британии, Москвa 2008, s.15

12 Генри Воллам Мортон, По Англии и Уэльсу. Путешествия по Британии, Москвa 2008, s.10

13 www.hvmorton.co.uk
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1951 yılında "Afrika Seyahatnamesi"14;
1955 yılında "İspanya Seyahatnamesi"15;
1957 yılında "İtalya Seyahatnamesi"16;
1964 yılında "Kuzey İtalya Seyahatnamesi"17;
1969 yılında "Güney İtalya ve Sicilya Seyahatnamesi"18;

Henry Morton, 1979 yılında Keyptaun (Cape Town) şehrinde vefat eder ve vasiyetine uygun 
olarak cesedi yakılarak külleri İngiltere’ye götürülmüştür19.

"Kahire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" Eseri

H. Morton Orta Doğu ülkelerine yapmış olduğu seyahat bilgilerini 1941 yılında Londra’da 
"Kahire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" isminde kitap olarak yayınlar. Kitap, II. Dünya 
Savaşı’nın tüm olumsuz şartlarına rağmen bir milyon üzerinde satış yapmıştır ve günümüz-
de İngilizce dışında Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça’ya çevrilmiştir. "Ka-
hire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" kitabında Mısır, Filistin, Irak, Türkiye Cumhuriyeti 
ve Yunanistan’la ilgili verilen bilgiler ana bölümler ve fasıllardan oluşmaktadır. "Kahire’den 
İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" eserin içeriği şu şekildedir20:

I. Bölüm: Mısır (Mısır’la ilgili fasıllar)21

I. Fasıl: Mersa Matruh Kasabası22;

II. Fasıl: Siva Çölü23;

III. Fasıl: İskenderiye24;

IV. Fasıl: Kahire25;

V. Fasıl: Büyük Piramitlerin İçinde26;

VI. Fasıl: Kıptiler27;

VII. Fasıl: Kıpti Düğünü28;

VIII. Fasıl: Hatrun Vadisindeki Manastırlar29;

IX. Fasıl: Luksor Tapınağı30; 

14 Генри Воллам Мортон, Южная Африка. Прогулки на краю света, Москвa 2011, s.25

15 Генри Воллам Мортон, Прогулки по Испании. От Пиренеев до Гибралтара, Москвa 2009, s.5

16 Генри Воллам Мортон, Рим. Прогулки по Вечному городу, Москвa 2007, s.2

17 Генри Воллам Мортон, От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии, Москвa 2008, s.9

18 Aynı eser, s.6

19  https://ru.wikipedia.org

20 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.1

21 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.1

22 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.2

23 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.4

24 Adı geçen eser, Москвa 2011,s.10

25 Москвa Aynı eser, s.12

26 Москвa Aynı eser,,s.14

27 Aynı eser, s.15

28 Aynı eser s.17

29 Aynı eser s.18

30 Aynı eser s.21
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II. Bölüm: Filistin (Filistin’le ilgili fasıllar)31

I.Fasıl: Kudüs32;

II. Fasıl: Kutsal Türbe Tapınağı33;

III. Fasıl: İsa Türbesi34;

IV. Fasıl: Beytüllahim(Betlehem)35;

V. Fasıl: Kutsal Ateş36;

VI. Fasıl: Galiley37;

VII. Fasıl: İsa’nın Aktarışı38; 

III. Bölüm: Irak (Irak’la ilgili fasllar)39

I. Fasıl: Bağdat Yollarında40;

II. Fasıl: Bağdat41;

III. Fasıl: Kırbaçlı Şii’ler42;

IV. Fasıl: Babil43;

IV. Bölüm: TÜRKİYE (Türkiye ile ilgili fasıllar)44

I.Fasıl: Adana45;

II. Fasıl: Tarsus46;

III. Fasıl: Konya47;

IV. Fasıl: Hançerle Türk Dansı48;

V. Fasıl: Efes49;

31 Aynı eser,s.25

32 Aynı eser s.25

33 Aynı eser, s.27 

34 Aynı eser, s.27

35 Aynı eser s.28

36 Aynı eser,s.28

37 Aynı eser,s.28

38 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.31

39 Aynı eser s.32

40 Aynı eser s.35

41 Aynı eser s.36

42 Aynı eser s.36

43 Aynı eser s.37

44 Aynı eser s.40

45 Aynı eser s.40

46 Aynı eser s.42

47 Aynı eser s.43

48 Aynı eser s.47

49 Aynı eser s.48
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VI. Fasıl: İstanbul50; 

V. Bölüm: Yunanıstan (Yunanıstan’la ilgili fasllar)51

I. Fasıl: Kavala52;

II. Fasıl: Filipp53;

III. Fasıl: Selanik54;

IV. Fasıl: Atina55;

V. Fasl: Olimpiya56;

VI. Fasıl: Epidauros tiyatrosu57;

VII. Fasıl: Delfi kasabası58;

VIII. Fasıl: Elevsin59;

IX. Fasıl: Marafon60;

X. Fasıl: Suniy61; 

"Kahire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" Eserinde İstanbul

Henry Morton’un Türkiye Cumhuriyeti’ne 1938 yılının kışında sefere başlar. Kendisinin verdi-
ği bilgilere göre bir müddet Halep şehrinde konakladıktan sonra, Adana şehrine geçmiş ve 
Adana’dan Tarsus’a, Tarsus’tan Konya, Ankara ve Efes üzerinden İstanbul şehrine gelmiştir. 
Seyyah öncelikle İstanbul şehri ile ilgili bilgileri şu başlıklarda altında vermiştir:

1. İstanbul Şehrinin Tarihi

2. İmparatorluklar Başkenti İstanbul (Roma, Bizans Ve Osmanlı Dönemi)

3. İstanbul’daki Camiiler ve Kiliseler

4. Cumhuriyet Dönemi İstanbul Şehri

Henry Morton kendi seyahatnamesinde İstanbul şehrinin tarihi ile ilgili bilgilere yer vermiş-
tir. Özellikle İstanbul’un tarih boyu mevcut olmuş üç isminden bahsetmiştir. Bununla be-
raber seyyah şehrin tarih öncesi dönemi, Byzantion dönemi, Doğu Roma dönemi, Osman-
lı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi ile ilgili bilgilere kısa olarak yer vermiştir. Seyyaha 

50 Aynı eser s.48

51 Aynı eser, s.55

52 Aynı eser s.55

53 Aynı eser,s.56 

54 Aynı eser s.57

55 Aynı eser s.58

56 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.63

57 Aynı eser s.64

58 Aynı eser s.65

59 Aynı eser s.67

60 Aynı eser s.68

61 Aynı eser s.69
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göre: ‘’Roma İmparatoru Konstantin, o dönemde gökyüzünde güneş, ay ve 5 gezegenin 
olduğu gerçeğinden hareketle kenti, 7 tepe üzerine kurdu. Roma gibi Bizans İmparatorluğu 
ve Osmanlı İmparatorluğu da 7 tepeli kentin sınırlarını korudu ve üzerine görkemli yapı-
larını dikti. Şimdi İstanbul’dakı yedi tepede Osmanlı tarafından yapılan çok önemli yapılar 
yer alıyor (Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede 
Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede 
Mihrimah Sultan Camisi, 7. tepede Haseki Külliyesi yer alıyor)62.

Seyyaha göre: “476'da Batı Roma'nın yıkılmasından sonra Doğu Roma İmparatorluğu, Bi-
zans İmparatorluğu'na dönüşmüş ve İstanbul da, bu yeni imparatorluğun başkenti haline 
gelmiştir. VI. yüzyılın ortaları, Bizans İmparatorluğu ve İstanbul için yeni bir yükseliş dönemi-
nin başlangıcıdır. VII, VIII ve IX. yüzyıllar İstanbul için kuşatılma yılları oldu. Yedinci yüzyılda 
Samaniler ve Avarların saldırısına uğrayan kenti, sekizinci yüzyılda Bulgarlar ve Müslüman 
Araplar dokuzuncu yüzyılda ise Ruslar ve Bulgarlar kuşattılar. 1204'de kent Haçlılar tarafın-
dan ele geçirildi ve yağmalandı. Bu işgal ve yağma sonrasında 40-50.000 nüfuslu ile ortaça-
ğın en büyük kenti, yoksul ve harabe bir kente dönüştü. Bu dönemden sonra İstanbul sürekli 
küçülmeye ve fakirleşmeye başladı. 1261 yılında Palailogos Hanedanı İstanbul'u tekrar ele 
geçirdi ve böylece İstanbul'daki Latin dönemi sona erdi”63.

Seyyah Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fetih edilmesini şehrin tarihinde çok 
önemli bir olay olarak nitelendirir. Seyyaha göre: “İstanbul şehrinin 1453 yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethedilmesi ile Hıristiyan Doğu’nun bıraktığı miras İslâmi geleneklerle 
buluşmuş, Osmanlı kimliğine uygun bir yönetim merkezi konumuna dönüşerek günlük ha-
yat yeniden inşa edilmiştir. Fakat yönetim bazında Bizans ile Osmanlı arasındaki benzerlik 
ilgi çekicidir. İstanbul’un feth edilmesinin devamında, Fatih Sultan Mehmet tarafından önce 
Rumeli ve Anadolu’da uyguladığı nüfus politikası ile Müslümanların sayısı arttırılmıştır.”64

Morton İstanbul şehrindeki kilise ve sinagoglarla ilgili şöyle bilgi vermiştir: “Osmanlı Fet-
hine kadar İstanbul'da çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Nesturilik, Monofizitlik, Katoliklik, 
Ortodoksluk, Süryanilik, Gregoryenlik, Keldanilik, Dominikenlik, Fransiskenlik gibi farklı 
mezhep ve tarikatların kiliseleri İstanbul'da yer almıştır. Ayrıca Rum, Ermeni, Latin ve Ce-
neviz gibi farklı ulusların da kendilerine ait kiliseleri olmuştur. Fetihten sonra Fatih Sultan 
Mehmed kiliseleri faaliyetlerinde özgür bırakmıştır. Ama Osmanlı döneminde artık kullanıl-
madığı için tamamen harap olan veya satın alınarak camiye dönüştürülen çok sayıda kilise 
olduğu da bilinmektedir.65”

Morton, İstanbul’daki sinagoglarla ilgili şöyle bilgi vermiştir: “İstanbul'daki sinagoglann tari-
hi de kiliseler kadar eskidir. Bilinen ilk sinagog 318 yılında inşa edilmiştir. Zaman zaman bazı-
larının zorla kiliseye dönüştürülmesine veya Latin istilası sırasında talan edilmesine rağmen 
sinagoglar varlıklarını sürdürmüştür. İstanbul fethedildiği zaman, sayıları konusunda ihtilaf 
bulunmakla birlikte, az sayıda sinagogun olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazılarından Fa-
tih Sultan Mehmed'in vakfiyesinde bahsedilmektedir”66.

62 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.120

63 Aynı eser s.123

64 Aynı eser s.124

65 Генри Воллам Мортон, От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку, Москвa 2011,s.127

66 Aynı eser s.127
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Morton, Türkiye Cumhuriyeti döneminde İstanbul şehrinin durumu ile ilgili bilgilere yer ver-
miştir. Özellikle, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle neticelenmesinden sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükümeti tarafından 1 Kasım 1922’de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve daha sonra 
saltanatın kaldırılmasından bahsetmiştir67. Daha sonra sonuncu padişah olan Vahdettin’in 
son günleri ile ilgili bilgi vererek ilk önce isminin hutbelerden kaldırılmasını ve 17 Kasım 
1922 Cuma günü Dolmabahçe Sarayı'ndan Malta Adası’na götürülmesini İstanbul şehrinin 
saltanatla vedalaşması gibi takdim etmiştir. Henry Morton, Sultan Vahdettin’in İtalya'da-
ki San Remo şehrinde sıkıntı ve ihtiyaç içinde hayatını sona erdiğini de anlatmıştır. Seyyaha 
göre, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Başkentin Ankara’ya taşınması ile İstan-
bul siyasi gücünü kaybetmeye başlar. Fakat kültürel konumu devam eder.

Sonuç

Sonuç olarak Henry Morton öncelikle İstanbul şehrinin mimarisi karşısında etkilendiğini 
söyleyebiliriz. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olan İstanbul 
şehrinin; tarihi, kültürü, yaşam üslubu ve her şeyden önemlisi günlük hayatı ile ilgili bilgiler 
Morton’un Seyahatnamesinde yer almıştır. Morton İstanbul’da yaşayan Hıristiyan ahalinin 
tarihi geçmişi, uğraş alanları ve yaşadıkları ayrı ayrı mahallelerle ilgili bilgi vererek, şehrin 
çok kapsamlı kültüre sahip olmasını göstermiştir. Seyyah, I. Dünya Savaşı sonrasında müta-
reke ile birlikte işgal edilen İstanbul’un sosyo-ekonomik durumu ile ilgili bilgilere yer vermiş 
ve bununla beraber Sultan Vahdettin’in İstanbul’dan sürülmesi ile şehrin “saltanat başkenti” 
olma vasfını kaybettiğini belirtmiştir. 
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Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan 
Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal 
Yönü

Beşir Mustafayev
Doç. Dr. Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, besirmustafa@gmail.com

Giriş

Köklü mazisiyle hem insanlığa hem de Türklüğe hizmet veren böylesine bir coğrafya üze-
rinde yaşamak ve çalışmak, insana zevk, heyecan ve kıvanç verir. En eski çağlardan itibaren 
enfes cazibesiyle tüm insanlığı üzerine çeken Kafkaslar ve Kuzey Azerbaycan, çeşitli kavim-
ler göçüne sahne olur ve medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya özelliği taşır. Fakat biz bu 
çalışmamızda konumuzun muhtevasına sadık kalarak ortaçağ döneminde Berde’nin sosyal, 
kültürel ve sanatsal yönünü ele alacağız. 

Kafkasların Ortaçağ tarihçiliğinde şehirlerin zengin tarihinin öğrenilmesi her zaman önem 
arz etmiştir. Fakat bu şehirlerin tarihinin araştırılması ve öğrenilmesinin kendine has sorun-
ları ve zorlukları vardır. Özellikle Kuzey Azerbaycan’ın birçok Ortaçağ şehirleri yazılı kay-
naklarda pek fazla yer almamıştır. Bunun da esas sebebi ülkenin ve bölgenin jeopolitik ve 
jeostratejik öneminden dolayı sık sık yabancı ve yerli işgalcilerin hücumlarına maruz kalma-
sıdır. Böylece bu ülkede baş veren isyanlar, savaşlar ve katliamlar sonucu tarihin yok olması, 
yeniden yazılması ve öğrenilmesini icap ettirmektedir. Arran, Şirvan, Muğan, Mil, Karabağ 
gibi bölgelerinde yerleşen Gence, Beylekan, Gebele, Hazar, Şamahı, Şeki, Guba, Nahçıvan ve 
Bakü hakkında ortaçağ dönemine yönelik karşımıza epey kaynak çıkarken, bir araştırmacı 
olarak Berde ile ilgili bilgiye ulaşmanın zorluğunu yaşıyorsunuz. 

Bölge, Araplar gelmeden önce Sâsaniler’in hâkimiyetinde olup, ismi Albanya diye bilinirken, 
daha sonra Arran denilmeye başlanmıştır. Azerbaycan Türkleri günümüzde bu bölgeyi Aran 
şeklinde telaff uz etmektedir. VI. yüzyıldan itibaren Kafkasya’nın iktisadi ve kültürel özellikle-
rini taşıması nedeniyle dünyanın dikkatini üzerine çeken Berde, beş asır Arran’a başkentlik 
yapmıştır. Berde’nin ismi ile ilgili kaynaklarda değişik bilgilerle karşılaşıyoruz. Bilinen en eski 
ismi “Hârum” olduğu yönündedir. Daha sonra Uti eyaletinin adına bir şehir yaptırılır ve adı-
na “Guti” denir. En çok Ermeni tarihçileri Ermenileştirmek amacıyla ismini değiştirerek “Par-
ta-Partov” yaparlar. Bazı kaynaklarda “Herum”, “Errum”, “Firuzabad”, “Beride”, “Berzaa”, “Berdah”, 
“Berdos”, “Beride”, “Berda” gibi isimler de geçmektedir. 

Ortaçağ şehirleri içerisinde sosyal, kültürel ve iktisadi yönden gelişen Berde, kısa zamanda 
herkesin uğrak yeri olmuştur. Şehir, o zamandan günümüze kadar yer üstü ve yer altı zen-
ginlikleri, saf havası, bereketli toprağı ve bol suyu ile adeta bir gülistanı andırıyor. Bu yörede 
ortaçağdan günümüze kadar sanatkâr ruhlu insanlar yetişmiştir. İbn. Havkal: “Berde’nin in-
sanları sanatkâr, becerikli, güçlü ve çalışkandır”, El-Mukaddesi ise: “Berde halkı zeki, saygılı, 
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ticaretten ve sanattan anlayan insanlardır” diye yazar. Berde-Bağdat, Berde-Tebriz-Erdebil, 
Berde-Tifl is, Berde-Debil (Divin), Berde-Derbend, (Bab’ül-Ebvab) ve Berde-Hazar Denizi tica-
ret yolları bölgenin ipek yolu ticaretinin can damarı konumundaydı. 

1. Kafkaslar

Kafkasya, Karadeniz ile Hazar denizi arasında Doğu-Batı paralelinde uzanan ve yüksekliği 
orta kısımlarında beş bin metreyi aşan sıradağların adıdır. Kafkas adı ilk defa eski Yunan ya-
zarı Aiskhylos’un M.Ö. 490 yılında yazdığı “Zincire Vurulmuş Zevk ve Eğlence” adlı eserinde 
“Caucasus Dağı” olarak geçer. Bu adlandırma muhtemelen Karadeniz kıyılarındaki Yunan 
kolonileri tarafından yapılmıştır. Yunanlılardan sonra Romalılara geçen bu isim daha sonra 
Türk-İslam eserlerinde Caucasia/Kafkasya diye anılmış ve Rönesans sonrası tüm Avrupa dil-
lerine geçmiştir. Bugün de Kafkas sıradağları, hem Avrupa hem de Asya’nın sınırındaki bu 
muazzam ulaşılmaz kale, bağrında hakkında yüzeysel bilgilere sahip olduğumuz değişik kö-
kenlerden kavimleri ve toplulukları barındırmaktadır. Kafkasya’da yaşayan Medler, Sarmat-
lar ve Alanlar gibi nice-nice kavimlerin çeşitliliği, bu arazi ile ilgili araştırmalarda kaçınılmaz 
zorlukları ve hataları beraberinde getirmektedir. İ. Berkok, Kafkasya’ya ilk giren insanların 
veya toplumların kendilerine “Kas” dediklerinden söz etmektedir1. Tüm bu adı geçen araziler 
Rusların Kafkaslara inişiyle işgal ve ameliyat faaliyetleri sonrasında Güney Kafkasya’da oluş-
turulan şimdiki Gürcistan ve Ermeniyye (Ermîniyye-İrmîniyye) bölgelerini dikkate almazsak, 
Azerbaycan’ın hem geçmiş hem de şimdiki arazilerinin aynısıdır. Zengin ve engin tarihiyle 
bilinen Azerbaycan (Güney ve Kuzey olmak üzere), dünyanın önde gelen kültür ve medeni-
yet merkezleri arasında yer alır. Yaşanan tarihi süreçte Doğu ile Batı arasında bir köprü konu-
munda olan Azerbaycan, Doğu medeniyetinin Orta Asya’dan, Kafkaslara ve Anadolu’dan Ba-
tı’ya açılan bir kapısı konumundadır. Kafkaslar’a Türklerin ilk gelişi bilinen tarih M.Ö. VII. yüz-
yılda İskitler (Sakalar) ile başlar ve uzun yıllar bugünkü Azerbaycan’da yaşarlar. İskitlerden 
sonra bu coğrafyada birçok hâkimiyet mücadelesi verilmiş ve devlet kurulmuştur. Sasani 
(Günümüz İran coğrafyası) ve Bizans arasında hâkimiyet mücadelesi sonucu Azerbaycan’ın 
tümüne Türkler’in hâkim olduğunu görmekteyiz. M.S. 48 yılında ikiye ayrılan Orta Asya Bü-
yük Hun İmparatorluğu’nun batı kısmını teşkil eden Hun Türkleri bir asır sonra Kafkaslar’dan 
Macaristan’a kadar olan araziyi hâkimiyetleri altına almıştır. Bilindiği üzere Hun Türkleri Aras/
Araz2 nehrini geçerek Azerbaycan’a ulaşmıştır.

1 Mahmut Bi, Kafkas Tarihi, Ankara, 2011, s. 19; Ergin Ayan, “Kafkasya: Bir-Etno-Kültürel Tarih Çözümlemesi”, Ordu Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. I, sy. 2, Ordu, Aralık 2010, s. 21; Adolf Berje, Kafkasya Dağlı Halklarının Göçü ve 
Kısa Tarihi, çev. M. Papşu, İstanbul, 2010, s. 23-24; Geniş bilgi için bkz. İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya, İstanbul, 1958, s. 
20, 42.

2 Aras-Araz: Kendi menşeini ilk çağda “Araxes” isminden almaktadır. Türkçe’de; “Aras”, Azerbaycan Türkçesinde; “Araz”, Rus-
çada; “Araks”, Gürcüce’de; “Rabsi”, Arapça; “Ar-rass”, Farsça; “Aras” olarak bilinmektedir. Aras nehrinin uzunluğu 920 km, 
kaynağından sınıra kadar 435 km’dir. Bingöl dağlarının Kuzeydoğu yamaçlarından ve Erzurum’un Güneyindeki Karagöl, 
Palandöken, Şuhvelet, Yıldırım, Sakaltutan ve Nalbant dağları ile Karayazı ilçesinin güneyindeki Akdağ’dan ve kuzeyin-
deki Çakmak dağından birçok kollar alarak doğar. En son Azerbaycan’ın Cevad (Sabirabad) mevkiinde Kura nehrine 
karışarak, Hazar denizine dökülmektedir. Beşir Mustafayev, Ortaçağda Berde Tarihi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2002, s. 15.
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2. Arran Bölgesinin Tarihi Geçmişi

Kavimler göçüne de tanıklık eden Azerbaycan’ın birçok hissesini, Dağıstan’ın güneyini ve 
Gürcistan’ın doğusunda İori ve Alazan nehirleri vadisini kapsayan bölgeler eski kaynaklarda 
Albanya3 (Arran) adlandırılmıştır. Arran, bugünkü Dağıstan halklarının konuştukları dile ya-
kınlığıyla bilinmekteydi. Arran’ın ilk başkenti Qebele-Gebele (eski Qutqaşın) ili o zamanın en 
büyük yerleşim merkezi konumundaydı4.

Yörenin, VII. yüzyıl ortalarında Arapların gelmeden önceki adı Alban/Albania iken, daha son-
ra Arran denilmeye başlandı. Arran/Aran/Alban çok defa al-Rân şeklinde de yazılır. Nitekim 
günümüzde de “Aran” diye telaff uz edilmektedir. Kura/Kür ve Aras/Araz nehirleri arasında 
yer alan Arran’ın Kuzeyinde Şirvan ve Şeki; Güneyinde Ermeniyye ve Azerbaycan; Güney-
doğusunda ise Muğan vardır. Eski Yunan ve Romalılar devrinde Albania adı verilen bölge 
İslam fetihleri sonrasında Arran (Erran) adını almıştır. İbn-i Hakval, Kura nehrinin kuzey ve 
güneyinde olmak üzere iki Arran’dan (Arraneyn) diye bahseder5.

Aras ve Muğan tarafında bulunan Varasan şehri, daima Azerbaycan’dan sayıldığı halde, bu 
nehrin sol sahilindeki Beylekan ve Nahçıvan şehirleri, ancak zaman-zaman bu ülkeye dâhil 
olmuş. Bazen de Zencan’dan Berde’ye kadar olan saha Azerbaycan’a dâhil olup, Berde şehri 
Yukarı Azerbaycan (Yakûbi Buldan) sayılmıştır6. Bu bölgeler o dönemin haritasında Azer-
baycan olarak geçer. IX. ve XI. yüzyıllarda buralar Abbâsîler ve Kafkaslardaki feodal devletler 
olarak bilinen Şeddâdîler ve Ravvâdîler (951-1075) tarafından yönetilmiştir7.

Arran halkları hakkında Strabon şöyle der: “Onlar 26 soydan (kavimlerin sayısı 70 kadar) 
oluşmaktadırlar. Her bir soyun kendi dili ve çarlığı olmuştur. İlk Arran çarlığı ise M.Ö. IV. yüz-
yılda yaranmıştır. Güneyi Aras nehri, Kuzeyi ise Kafkas dağları, Doğu tarafta Hazar denizi, 
batı yakasında ise İberiya ile Alazan nehri ile sınır idi”8. Arran sözü Azerbaycanlı tarihçi S. 
Aşurbeyli’nin eserlerinde de eski Türk dilinden başka hiçbir doğu dillerinde zikredilmediği 
yönde bilgi geçmektedir. Şöyle ki, Arran arazisinde III. yüzyıldan önce de Türk dilli halklar 
yaşamışlardır. Bu arazinin adını kendi dillerinde koruyarak nesilden-nesle iletmişlerdir9. Kaş-
garlı Mahmut da XI. yüzyılda Arran da meskûnlaşmış Oğuz boylarından olan Salariler’den 
bahsetmiştir. 24 Oğuz boyundan 18’i “Salar/Salur/Salır” adını taşıyordu10.

3 Albanya-Arran: Özellikle Arap coğrafyacılarının eserlerinde Arran diye geçen ve genel olarak bugünkü Gence, Berde, 
Beylakan ve Dağlık Karabağ etrafı olarak adlanan Albanya, Azerbaycan Türkçesinde ‘Aran’, Ermenicede ‘Ağvan’, Gürcü 
dilinde ‘Rani’ şeklinde geçmektedir. O dönemdeki Albanlar’ın günümüzdeki Arnavut denilen Albanlar ile her hangi bir 
ilişkileri bulunmamaktadır. Tofiq Memmedov, Qafqaz Albaniyası İlk Orta Esrlerde, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası 
A. A. Bakıxanov Adına Tarix İnstitutu, Tehsil Neşriyyatı, Bakı, 2006, s. 207-208; Moses Kalankatuyski (Kalankatlı Moses), 
Alban Tarihi, çev. Z. M. Bunyadov, (Türkiye Türkçesine Aktaran. Y. Gedikli), İstanbul, 2006, s. 5-6.

4 E. H. Quliyev, T. E. Ezizov, Azerbaycan Tarixi, Bakı. 1990, s.13-14.

5 Bkz: İbn Havkal, Ebu’l Kasım en-Nüsaybi, Kitabu Sureti’l-Arz, Beyrut, Tsz, s. 286, 287; Bkz: Mirze Bala Memmedzade, “Kür”, 
İ.A, c. VI, İstanbul, 1979; Bkz: V. V. Barthold, “Şirvan”, İ.A, c. XI, İstanbul, 1988; Azerbaycan Sovyet Ensiklopediyası (ASE), 
“Şirvan”, c. X, Bakı, 1987.

6 A. Zeki Velidi Togan, “Azerbaycan”, İA., c. II, İstanbul. 1979, s. 94-95.

7 Abdülkerim Özaydın, “Arran”, TDVİA, c. III, İstanbul, 1979, s. 395; İbn Havkal, a. g. e., s. 286.

8 Strabon, The Geography of Strabon, çev: H. L. Jones, London, 1819, s. 303-304; Mahmud İsmail, Azerbaycan Tarixi, Bakı. 
1993, s. 

9 Sara Aşurbeyli, Gosudarstro Şirvanşahov, Bakı. 1983, s. 56-58.

10 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it-Türk, c. I, Ankara, 1998, s. 58, 59.
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Arran bölgesine gelen ilk Türk boylarından biri de Udh/Udhiler’dir. Bunlar ihtimal ki, Saka-
lar’la beraber gelmişlerdir. Hazarlar’la müttefik olarak Arran, Gürcistan, Vasapurakan (Van 
havzası) ve Sisecan (Karabağ) bölgelerini uzun zaman idare ettiler. Öte yandan Taberi ta-
rihinde: “Azerbaycan ve Mülakâtı Hazarlar memleketi” denilmiştir. Albanlar ile aynı soydan 
geldiği hesap edilen Utiler, tarihçi Pliny’in verdiği bilgilere göre, şimdiki Dağıstan vilayetinde 
meskûnlaşırdı. Eski Uti/Guti tarafı Gence bölgesi, eski Areax bölgesi de, Türkçe olarak Kara-
bağ tesmiye edilir oldu11. 

Öte yandan XI. yüzyılın ortalarında Selçuklular Doğu Kafkasya’da kontrolü ele geçirdiğini 
görmekteyiz. Tuğrul Bey 1054’te Azerbaycan ve Arrân’a gelerek mahallî hanedanları itaat 
altına aldı. Alparslan 1064’te Arrân’ı fethetti. İldenizliler döneminde Arrân idarî açıdan 
Azerbaycan’ın hâkimiyetindeydi. Bu bölge Selçuklular ve Moğollar zamanında Türkleşince, 
eski etnik özelliğini ve Arran ismini kaybetti. Moğollar zamanında Arran yahut “Karabağ-ı 
Arran” isimleri kullanılır oldu. Moğolların artan bu tehlikesi karşısında, Gürcü padişahı Azer-
baycan Atabeyleri ile ittifak kurmak mecburiyetinde kalmıştı. Bölge daha sonra Harezmşah-
lar ve İlhanlılar tarafından zaptedildi. Harezmşahlar döneminde Arrân’a “Türkmen Yığınağı” 
(Muhteşedü’t-Türkmân) denilirdi. Timur Arrân’ı ele geçirince Arran’da bazı imar faaliyetlerin-
de bulundu ve Aras nehrinden kanallarla şehre su getirtti12.

Safevi Devletinin kurulduğu yıllarda Şah İsmail (1501-1524) Anadolu’da bulunan Şamla, 
Ramla, Tekeli, Bayburtlu, Karadağlı ve Avşar gibi Türk boylarını ele geçirerek Arran ile Şirvan’ın 
bir kısmını kendi idaresine aldı. İran-Rus savaşlarının (1804-1813) ardından yapılan Gülistan 
Antlaşması ile Karabağ Ruslar’a bırakıldı ve 1822’de Çarın fermanıyla hanlık lağvedildi. Azer-
baycan’ı 1828’den beri Türkmençay antlaşmasıyla Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayıran 
sınır ise Aras nehri olacaktı. 1868’e kadar Bakü vilâyetine bağlı bulunan Karabağ Gence vilâ-
yeti teşkil edilince buraya bağlandı13.

3. Berde’nin Adı ve Konumu

Bir zamanlar Kafkasya’nın en büyük yerleşim merkezi ve Arran’ın başkenti olan Berde, gü-
nümüzde Terter nehri suyunun Kura nehri ile kavuştuğu yerden 20 km mesafede yerleşen, 
başkent Bakü’ye 319 km uzaklıkta, Yevlah, Laçın ve Nahçıvan karayolu üzerindeki bir şehir-
dir. Terter nehrinin sahilinde, Karabağ düzünün merkezinde yer almaktadır. Ortaçağ Azer-
baycan şehirleri içerisinde siyasi, ekonomik ve kültürel yönden gelişen, V. yüzyılda yıldızı 
parlamaya başlayan Berde, kısa zamanda Arran’ın ve dünyanın uğrak yeri olmuştur. 

Hem Azerbaycan’ın hem de Doğunun en eski yaşayış merkezlerinden olan Berde’nin tarih 
sahnesine çıkışı hakkında bazı tarihçiler V-VI. yüzyıla, bazıları da M.Ö. Makedonyalı İskender 
dönemine kadar götürecek bilgiler vermiştir14. Berde’nin en eski ismi “Hârum” olmuştur. En 
çok Ermeni tarihçileri, Ermenileştirmek amacıyla ismini değiştirerek “Porta” koymuşlardır. 
Yörenin ismi değişik kaynaklarda şöyle geçer: Türkiye Türkçesi ile “Berda”, Azerbaycan Türk-
çesi ile “Berde”, Araplar “Berza’a”, Farslar ise “Berdah” denmiştir15. Bunun dışında bazı kaynak-

11 A. Zeki Velidi Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970, s. 169; Zotenberg, Chronigue de Tebari, c. III, Paris, 1871, 
s. 494, İsmail, a.g. e., s. 29-36-37-38.

12 Ziya M. Bünyadov, Azerbaycan Atabeyler Dövleti, Bakı. 1985, s. 112-113; Özaydın, a. g. m., s. 395.

13 A. Zeki Velidi Togan, “Arran”, İA., c. I. İstanbul, 1979, s. 595-596; Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası (ASE), “Qarabağ”, c. III, 
Bakı, 1979, s. 45-47.

14 Xasay, Mehdizade, Berde, Bakı. 1987, s. 3-5; V. V. Barthold, “Berza’a”, İA. c. II, İstanbul 1979, s. 565.

15 Kalankatuyski, a. g. e., s.110; M. H. Şerifl i, “Berde”, Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası (ASE), c. III, Bakı, 1978, s. 145-146.
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larda zaman-zaman “Portar”, “Baruka” isimleri de geçmektedir. Nizami Gencevi’nin eserlerin-
de. Berde’nin antik devrinden bahsederken adının “Harum” olduğunu yazmaktadır. Nitekim 
şair “İskendername” eserinde şöyle diyor:16

“Harum adlanırdı bu yurt her yerde,
Şimdiyse adına derler Berde.”

Bir zamanlar Romalıların dinlenmek amacıyla geldikleri Berde, muhtemelen yerli halk tara-
fından “Romalıların ilgi duyduğu ve dinlendiği yer” olduğu için, “Errum” denmiş17. “Errum” 
sözü eski Türk dilinde “erkek”, “adam” anlamında kullanılmıştır. Yani “Errum” “Rumlu erkek” 
veya “Rumlu adam” manasında açıklanabilir. Çok ilginçtir ki, şuan ki Mil bölgesinin bir hissesi 
“Harami”, “Harram”, “Errum” düzenliği adlanır. Hiç kuşkusuz bunlar arasında her bakımdan bir 
benzerlik söz konusu.

Berde Fars dilinde “Berdah” (Kul esiri) olarak ifade edilmektedir. Yani esirlerin alınıp satıldı-
ğı yer, pazar anlamındadır. Alban tarihçisi Kalankatlı (Kalankatuyski) eserlerinde, “İran şahı 
Firuz’un emri ile şimdiki Portev (Berdah) adlanan büyük Firutabeal şehrini yaptı” diye belir-
tiyor18. Bir diğer kaynakta, Berde ili Kafkas Albanya’sının hükümdarı Vacen’in (Ölüm tarihi h. 
462) devrinde Sâsaniler sülalesinin Hükümdarı Firuz Şah’ın (459-484) emri ile yapılmıştır. Bu 
iki bilgi aynı zamanda birbirini doğrulamaktadır. Sısoev’e göre: “Berde adının Fars sözleri ile 
ilgili olduğu” ortaya çıkmaktadır19. Hâlbuki bu söz bazı kaynaklarda Arap devrinin ürünüdür. 
Farslardan çok önce Araplar burayı “Partov” adlandırmışlardır20. Arap tarihçisi Belazuri (IX. 
yüzyıl), Berde’nin Sasani hükümdarı I. Kubad’ın (488-531), İran tarihçisi Kazvini (XIV. yüzyıl) 
Makedonyalı İskender’in (M.Ö.336) devrinde meydana geldiğini söyler21. Tarihçi Dorn ise: 
“Brosset’in 1869’da Sankt-Petersburg’da yayınladığı esere istinaden şehrin miladi tarihi 500. 
yılda bina edildiğini” yazar. Rus tarihçi Fren (1782-1851) eserlerinde şöyle belirtiyor: “Şeh-
rin adı çeşitli şekillerde söylene gelmiştir. Bunu hem “Berde” hem de “Berza’a” gibi telaff uz 
edebiliriz.” İhtimal ki Fren, bu fikri Yakut Hemevi’nin “El-Berdi”nin eserinden istinat ederek 
söylemiştir. O’na göre “Berde Ptolomey’in (takriben, h. 87-165) eserindeki “Berza” şehridir22. 

Berde’nin eski ve ortaçağ tarihi hakkında ilmi araştırma yapanlardan birisi de V. A. Pahomov 
eserlerinde: “Berde sözü eski çağlara kadar uzanmaktadır. Çağdaş dönem Kafkas dilleri ai-
lesinin hiçbirine dâhil olmadığını” belirtiyor. Öte yandan Gürcülerin “Kartli” salnamesinde 
ise Berde’nin adı Arap kumandanı Buğan’ın VIII yüzyıldaki bu araziye hücumları ile alakadar 
olarak belirtiliyor23. Ünlü şair Mevlevi eski Berde’nin şairi Senaniyan’ın (Muhtemelen Ermeni 
asıllıdır) yazdığı iki mısradan oluşan şiirini kendi eserlerinde belirterek, Berde ilinin aslında 
“Berde” olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Mevlevi şöyle diyor şiirinde:

“Buşnenipend öz hâkimi Berdeyi,
Ser hemincahmeh ki, Bade hurdeyi.”

Yani şu nasihati Berde hâkiminden işit. Badeni (içkiyi) nerde içtiysen kafanı da oraya koy 

16 Nizami Gencevi, Hamse-İskendernâme, Bakı. 1982, s. 204; ASE, “Berde”, c. III, Bakı, 1978.

17 A. Ş. Haqverdiyev, Orta Esr Berde Şeheri, Bakı, 1991, s.12-13.

18 Kalankatuyski, a .g. e., s. 110-111.

19 A. B. Nuriyev, A. H. Babayev, Berde Şeherinin Tarixi Arkeoloji Oçerki, Bakı, 2001, s. 15.

20 V. M. Sısoyev, Berda, İzvestie Azerbaydjanskogo Arkeologiçeskogo Komuteta, Vıposk 2, Baku. 1925, s. 56.

21 Mehdizade, a.g .e., s. 3; Şerifl i, a. g. m., s. 146.

22 Haqverdiyev, a. g. e., s.12-13.

23 Nuriyev, Babayev, a. g. e., s.14-15.
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yat-uyu24. Arap tarihçisi Hilal b. Mehin şöyle yazıyor: “Berde, Azerbaycan’ın merkezidir. Bu 
şehir çok sonralar genişleyerek, ülkenin kültür merkezi olmuştur”25. Anlaşıldığı gibi tarih-
çi sürekli “merkez” kavramını vurgu yaparak, üzerinde durmuştur. Nitekim 951 yılına kadar 
Berde Arran’ın merkezi olmuştur. 951 yılından sonra Arran ülkesinin merkezi Gence’ye dev-
redilmiştir. Ortaçağ Gürcü kaynaklarında Berde sözü şahıs adı ile (Bardos) zikredilmiştir. Şöy-
le ki, Tarmagos ülkesini 8 oğlu arasında bölüştürmüş, Kura nehrinden güneye Araz nehrinin 
Kura ile birleştiği yere kadar olan araziyi oğlu Bardos’a vermiş. O, kendi adı ile Bardos şehrini 
yaptırmıştır.

A. Axundov, Berde sözünün etimolojisi üzerinde durarak, onun eski Türk dilinde “Bart” 
sözünden alındığını ileri sürmüştür. O, şöyle yazıyor: “Berde sözünün menşei bakımından 
eski Türk dillerine mensup abidelerin dilinde “kab”, “piyale” (fincan), “küze” (saksı kap) mana-
larında işleyen “Bart” sözündendir. Azerbaycan’a gelen Türkler eski Herum şehrini piyalelerle, 
saksı kaplarla ve küzelerle zengin olduğunu görünce, onu “piyaleli”, “kuzeli” manasını bildi-
ren Berde sözü ile isimlendirmiştir26. Nitekim eski çağlardan beri Berde’de çömlekçiliğin ge-
lişmesi bununla ilintili olsa gerek.

Son tarihi araştırmalarda Berde adının “Sakalar” ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Sakalar M.Ö. 
VIII. yüzyılın sonu VII yüzyılın evvellerinde Azerbaycan’a gelerek, Berde arazisinde meskûn-
laşarak, Kura ve Aras nehirleri arasındaki bölgede kendi hâkimiyetlerini kurarlar. Onlarla ilgili 
günümüzde Şeki, Arsak ve Zakatak-Sakatala-Zakatala gibi adlar kalmıştır. Çin kaynakların-
da Hun ve Saka tayfalarının birbiriyle birçok yönden yakın olduğu gösterilmiştir. Çin yazılı 
kitabelerinde “Xyun-Hiung-nu” gibi gösterilen Hunlar M.Ö.’ki Sak tayfalarının en güçlü kol-
larından birini teşkil etmiştir. Onların içindeki tayfalardan biri de “Berdorlar” idi. Tüm bunlar-
dan yola çıkarak, Berde adı M.Ö. Sak tayfasının içinde Azerbaycan arazisine gelen “Berdor” 
tayfasının adından alınmış ve sonralar değişiklik yapılarak Berde adlandırılmıştır. “Herum”, 
“Haram”, “Errum”, “Partov”, “Bardos”, “Berder”, “Baruka”, “Firut-Gabad”, “Firuzabad”, “Berdah”, “Be-
ride”, “Berze”, “Berza’a” ve “Berde” gibi isimler, çeşitli devirlerde değişikliklere maruz kalsa da 
günümüzde ilkin Berde ismini koruyabilmiştir27. VI. yüzyılda Berde ve Derbend, Azerbay-
can’dan Kuzey Kafkasya ticaret yolu üzerinde ürünlerin depolanma noktası, çeşitli maden 
ürünlerinin merkezi olmuştur. Derbend aynı zamanda Hazar denizinin bölgeye hizmet eden 
bir limanıdır. Ticaret kervanlarının uğrak yeriydi28. 

Bir zamanlar Arran’ın başkenti olan Berde, 951’den sonra yerini Gence vilayetine devretmiş-
tir. Fakat Berde siyasi önemini tedricen kaybetse bile, uzun yıllar mühim bir ticaret ve sanat 
merkezi olarak kalmıştır. İbn El-Havkal şöyle diyor: “X. yüzyıla kadar Berde Arran ülkesinin 
başkentiydi. Bu ülkeye o zaman Azerbaycan’ın Kura ve Aras nehirleri arasında yerleşen vi-
layetler dâhil edilmiştir29. Şöyle ki Berde ve onun etrafında M.Ö. de yaşayış yerlerinin varlığı 
ileri sürülmüştür. Fakat yazılı kaynaklarda yer almadığı da bir gerçektir. Tarihçiler bu nedenle 
Berde’ye “Ülkenin Bağdat’ı”, “Arran’ın Anası” demiştir.

24 M. Seid, Ordubâdi, Nizami Dövrü ve Heyatı; Nizami Alamnaxı, 1. Kitap, Bakı. 1940, s. 112.

25 Ordubadi, a. g. e., s.112-114.

26 A. Axundov, Torpağın Köksünde Tarixin İzleri, Bakı. 1983, s. 99-100.

27 Haqverdiyev, a. g. e., s. 16; Nuriyev, Babyev, a. g. e., s. 13.

28 El-İstahri, Ebu İshak İbrahim İbn Muhammed el-Farisi, el Mesalikve’l-Memalik, Neşr. M. Cabir, Kahire, 1961, s. 108-109; To-
gan, a. g. m., s. 9; Bkz: Ahmet Canberk, Kafkasya’nın Ticaret Tarihi (Eski Çağlardan XVII. Yüzyıla Kadar), Kuzey Kafkasyalılar 
Kültür ve Yardım Derneği Yayını, İstanbul, 1978.

29 Havkal, a. g. e., s. 286-290; Z. M. Bünyadov, Azerbaycan VII-IX. Esrlerde, Bakı. 1983, s. 150-151.
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4. Ortaçağ’da Berde’nin Sosyo-Ekonomik Yönü

Antik ve orta çağlarda Azerbaycan’ın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi, burada sanat-
kârlık ve ticaret merkezlerinin bulunduğu şehirlerin meydana çıkması için her türlü imkân 
yaratılmıştır. Yunan Coğrafyacı Ptolomey (II. yüzyıl) kendisinin “Coğrafi Talimnâme” adlı ese-
rinde Albanya’da (Arran) 29 şehir ve yaşayış merkezinin olduğunu ve onların bulunduğu 
noktaları göstermiştir. Araştırmacı Plinin’in Kabala (Gebele), Strabon’un Uti vilayetinde yer-
leşen Aynian ve Anariaka şehirleri konusunda verdiği bilgiler son derece ilginçtir. Ortaçağ 
tarih kaynaklarında, Tebriz, Şamahı, Gence, Şeki, Berde, Beylekan, Erdebil, Derbend, Kazak 
ve Marağa gibi şehirler hakkında orijinal bilgilere rastlıyoruz. Bunların içerisinde Berde, jeo-
politik ve jeostratejik önemi nedeniyle bambaşka özelliğe haizdir. 

İbn El-Esir’in, buranın 943-944’de Ruslar tarafından yağma edildiğine dair olan kaydı 
meşhurdur. Aynı vakıayı Alban tarihçi M. Kalankatuyski (X. yüzyıl) de eserlerinde zikreder30. 
Rus güçleri şehri ellerine geçirdikten 6 ay sonra, ordularında meydana gelen taun hastalığı 
yüzünden şehirden çekilmeye mecbur olmuştur. Bu darbeden sonra Berde, anlaşıldığına 
göre bir daha kendini toparlayamamıştır. 

İbn. Havkal Berde’nin bu acı akıbetini, hükümdarların adaletsizliğine atfeder. O yıllarda 
Berde’de 100 binden fazla ahali yaşıyordu. Nüfusun çoğu Müslüman Türkler idi. Geri 
kalan kısım ise Hıristiyan Gürcü ve Ermenilerden oluşmaktaydı. Kullandıkları alfabe ise 52 
harften oluşuyordu. (Gürcüler, Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri müşterek alfabe ve dili 
kullanıyorlardı) Şöyle ki nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturduğuna göre her türlü yetki 
de ellerindeydi. Daha çok Türk-İslam mimarisi ve gelenekleri dikkati çekiyordu. Cuma 
namazı kılınan cami ile hazine ve vali sarayı şehrin içinde, çarşılar ise şehrin civarında idi. 
Bab el-Akrad denilen yerde pazar günleri kurulan çarşı-pazar bilhassa çok kalabalık olurdu. 
Binaların büyük kısmı tuğladan, büyük camiinin sütunları kısmen aynı malzemeden kısmen 
de ağaçtan inşa edilmişti. Yapılan arkeolojik kazılarla bu ve buna benzer tarihi bulgulara 
rastlanmıştır. 

Anadolu Selçukluları Bizans’tan sonra ipekçilik konusunda bilgi sahibi olduklarını ve daha 
sonraları ticari yönden Bizans’ı bile geride bırakmıştır. Berde, Arran ipek yolu ticareti üze-
rinde bulunduğundan iktisadi yönden gelişti. Ortaçağ dönemlerinde Berde’de ipek imali 
yapılmaktaydı. Berde ipeği hammadde halinde dış ülkelere götürülerek, beyaz kumaşlar 
yapıldıktan sonra, ipek yolu kervanı ile dünya pazarlarına iletiliyordu. Zaman geçtikçe ipek 
üretimi hızla gelişti. İpeğin çok kazanç getirdiğini gören halk, hammaddeyi dış ülkelere 
göndermeden, ülke içinde çeşitli kumaşlar ve kıyafetler üretmeye başladı31.

Berde’de ipekçiliğin yanısıra yün ve pamuk üretimi de gelişmiştir. Berde ve civarlarında ye-
tiştirilen pamuk ve koyunyünü dokumacılık ve halıcılık sektöründe hammadde ihtiyacını 
gidermekte idi. Yöre halkının (Özellikle kadınlar) el emeği göz nuru ile işlediği ve süsledi-
ği pamuk ve yün halılar, kumaşlar, çeşitli giyim ve süs eşyaları dillere destan, şiirlere konu 
olmuştur. Özellikle Araplar döneminde Berde halıları iç ve dış piyasada büyük rağbet gör-
mekteydi. Dokumacılıkta temel madde olarak kullanılan kırmızı beyaz sadece Arran yöre-
sinde yetişen “Boyak” bitkisinden elde edilmekteydi. Öte yandan boyanın bir kısmı da ipek 

30 Bkz: El-İstahri, Ebu İshak İbrahim İbn Muhammed el-Farisi, el Mesalikve’l-Memalik, Neşr. M. Cabir, Kahire, 1961; Kalanka-
tuyski, s. 145-146, 309-310.

31 Sısoyev, a.g.e., s. 119.
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böceğinden yapılırdı. Tüm bunlar ipekli ve pamuklu dokumacılıkta çeşitlerin artmasına yol 
açmıştır. Böylece bu işle uğraşanlar yurdun her yanında çoğalmıştır. 

Berde’de en eski el sanatlarından biri de çömlekçiliktir. Yapılan kazılarda elde edilen bulgu-
lar III. ve VIII. asırlara ait olduğu yönündedir. Kazılarda sil, toprak ve fayans, sarnıçlar, kadeh 
üzerine hayvan ve bitki figürleri işlenmiş sürahiler, fincanlar, tabaklar, vazo ve bardaklar gibi 
eşyalar bulunmuştur. Bu tür eşyalara Arran’ın Beylekan, Gence ve Gebele gibi şehirlerinde 
de rastlanılmıştır. Berde’nin Şortepe harabelerindeki kazılarda saksı bir kap üzerine “arfa” 
(müzik aleti) çalan kız resmi tasvir edilen tarihi bulgu son derece ilgi çekmiştir. Arkeologlar 
tarafından buna sembolik olarak “Nüşabe-ilahe” ismi verilmiştir32.

5. Kültür ve Medeniyet

İslamiyet öncesi Azerbaycan topraklarında, temelde birbirleriyle aynı alan Mazdeizm-
Zerdüştilik, Manheizm ve Hıristiyanlık gibi çeşitli din ve inançların etkisi altında kalmıştır. 
İslam’ın bölgeye girişiyle kültür, medeniyet, ilim ve edebiyat alanlarında gelişmeler oldu. 
Arapçaya yapılan tercümeler aracılığıyla Yunan felsefesi ve fi lozofl arını tanındı. 

Bölgede yaşayan ve “Azeri” olarak bilinen unsurların başında Oğuz Türkleri gelmektedir. 
Daha çok çiftçilik ve el sanatlarıyla geçinmişlerdir. O dönemler Azerbaycan Türklerinde aile 
tipi “Pederşahi” idi. Yani çocukların eğitimi genelde annenin sorumluluğu altındadır. Kültür 
yönünden dış etkilerin tesiri (Arap, Moğol, Rus, İran) altında kalmalarına rağmen, Türklükle-
rini korumuşlardır33.

Berde, Rus işgalinden (943-944) sonra siyasi önemini kaybetse de, kültür ve medeniyet mer-
kezi olarak günümüze kadar adını duyura bilmiştir. Özellikle Arran’ın sosyal ve kültürel ha-
yatında meydana gelen olaylar Berde ile ilintilidir. Girdiman Devletinin başçısı Cavanşir’in 
devrinde Berde kültürel yönden bir hayli gelişmiş ve Arran’ın medeniyet merkezi olmuştur. 
Moses Kalankatlı “Alban tarihi” adlı kitabını bu devirde yazmıştır. Üç ciltlik bu kitapta I – X. 
asırlarının Alban tarihini anlatmaktadır. Arran dilinde yazılan bu kitap sonralar Ermeniceye 
çevrilmiştir. Orijinal metni ise zamanımıza kadar ulaşmıştır. Yazarın Berde ile ilgili verdiği bil-
gilerden anlaşılmaktadır ki eser Berde’de yazılmıştır. VIII. yüzyılda Arran kilisesinin zengin 
kütüphanesi vardı. Arran Patriği Nerses Bakar gibi birçok Hıristiyan din adamlarının eserleri 
bu kütüphanede yer almaktaydı. Bu eserlerde hem Hıristiyanlık faaliyetleri anlatılırken aynı 
zamanda Berde ile ilgili birçok bilgi de yer almaktaydı. Ama o, kâfir ilan edilince kütüphane-
sini yakmıştır34.

6. İlim ve Edebiyat

Eski çağların Berde’si hakkında sadece destanlardan bilgi edinebiliyoruz. Dede Korkut des-
tanında Arran ve Berde yöresinin ismi sık sık zikredilmiştir. Arapça kaynaklardaki bilgilere 
göre Berde’de yürütülen resmi dilin Farsça ve Arapça olduğu yönündedir. Bazı kaynaklar 
Berde halkının çoğu Arran dilinde konuştuğunu bildirmektedir35.

V. yüzyılda yazı dilinin icadıyla ülkede 52 harften ibaret alfabe kullanılmaya başlandı. Bu 

32 Haqverdiyev, a.g.e., s.78.

33 Bünyadov, “Azerbaycan”, TDVİA, c. IV, s. 321.

34 Haqverdiyev, a.g.e., s. 105.

35 N. Velixanlı, IX-XII. Esr Ereb Coğrafyasının Seyyahları Azerbaycan Haqqında, Bakı, s. 90-95.
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alfabe Türklerin, Ermenilerin, Arapların ve Farsların konuşa ve anlaşabilecekleri ortak bir dili 
oluşturuyordu. Arran dili ve alfabesi oluşunca ülkede şairler, yazarlar ve ilim adamları yet-
miştir. Araplar Berde’yi işgal edince yerli ahalinin çoğu Müslümanlığı kabul etti. Müslüman-
lık yayılınca ateşe tapanların mabetlerini ve Hıristiyan kiliselerinin yerini camiler ve mescitler 
aldı. Berde artık önemli ticaret, sanat ve kültür merkezi olmuştu. 

Arap ağırlığı azalınca Fars dilinin tekâmülü başlar. X-XV. yüzyıllar arasında İhav-i Şebüsteri, 
şair Nizami Gencevi ve Hakani, ünlü matematik ve astronomi uzmanı Nasrettin Tûsi, “Ca-
miül-Tevârih” sahibi Tebrizli tarihçi Reşidettin Fezlullah, Bakü’lü coğrafyacı Abdurreşit, filozof 
ve tarihçi Celaleddined–Devvani gibiler bu bölgede yetişmiştir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
döneminde edebi kültüre ilgi ve saygı büyüktü. İlhanlılar, Atabeyler ve Celayirli döneminde 
hakeza XV- XVI. asır şair ve yazarlarından Füzuli’nin “Leyla ile Mecnun”u bu günde dillere des-
tandır. Şirvanşahlar döneminde “Divan Edebiyatı” gelmiştir. Şah İsmail’in Safeviler dönemin-
de ise resmi devlet dili olarak Türkçe kullanılmıştır36.

7. Mimarlık ve Güzel Sanatlar

Berde’de mimari ve güzel sanat faaliyetlerini gösteren ve ardında çağın şaheser vasfını taşı-
yan kitabe, hat, tezhip, süsleme, minyatür, kilim, halı ve çini gibi eserlerini örnek verebiliriz. 
Ortaçağın Arran gibi geniş bir coğrafya üzerinde kozmopolit kültürü oluşturan çok renkli ya-
zılı, dâhilen ince tezyinatlı, bazıları saray, mescit, han, hamam, kervan saray, medrese, türbe, 
kilise, kümbet, şadırvan, kale, sur ve mezar taşlarından binlercesi mevcuttur. 

Berde’de ahalinin çoğu köy ve kasabalarda yaşadığına göre mimari yapıtları, sanat eserle-
rin çoğunun da buralarda yapıldığını görürüz. VI-X. yüzyıllarda Arran’da bir milyondan fazla 
ahali yaşadığı bilinmektedir. Rus işgali öncesi 100 binden fazla olan Berde nüfusu katliam 
sonrası 80-90 bine düşer. İşgal sırasında 20 bine yakın insan katledilir. Şamahı, Nahçıvan, 
Gence ve Beylekan gibi şehirlerin her birinde de 100 bine yakın ahali yaşamıştır37.

Her dönemde yapılan sanat ve mimari yapıtlar bölgeyi Araplar, Ruslar ve Moğolların istila 
etmesi ile yok edilmiş ve zamanla tahrip olmuştur. Sanat ve mimarinin gelişmesi bölgenin 
politik ve askeri tarihi ile çok yakından ilgilidir. Ayrıca ülke eski zamanlardan Batı ile Doğuyu 
birbirine bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunuşu bölgenin mimarı yapısını da etkilemiş-
tir. İslam öncesi mimari yapılara daha çok ülkede hâkim Urartular, Medler ve Perslerin mima-
ri özellikleri yansımıştır. VII. yüzyılda İslam’ın bölgeye yayılmasıyla bu alanda yeni bir çağa 
girilmiş, medrese ve cami ve gibi İslami mimari eserler yapılmıştır38.

Orta çağda Azerbaycan musikisinin gelişimini, başlangıçtan XVI. yüzyıla kadar farklı coğrafi 
alan ve kültür bölgelerinde aynı özellik ve yapıda sürdürmüştür. Bu konuda Safiyiddin el-Ur-
mevi ve Abdulkadir Merasi gibi büyük ustaların çok önemli tesirleri olmuştur. XV. yüzyıldan 
sonra Osmanlı sahasında ortaya çıkan temayüller daha esaslı bir farklılaşmanın temellerini 
atmıştır. Osmanlı ülkesi dışında kalan Türk Cumhuriyetlerindeki musiki ve tiyatro faaliyetleri 
Osmanlı bünyesindeki faaliyetlerden farklı yönden sürdürmüştür39.

36 M. Fuat Köprülü, “Azeri-Türk Lehçesi ve Edebiyatı”, İ.A, c. I, İstanbul, 1978, s. 125-131.

37 İbn. El-Esir, a.g.e., s. 116-118.

38 Bünyadov, “Azerbaycan”, TDVİA, c. IV, s. 321-322.

39 Nuri Özcan “Musiki”, TDVİA, c. IV, s. 322-323.
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8. Tarihi Cami ve Türbeler

8. 1. İmamzade Türbesi

İmamzade mimarisi cami ve türbeden oluşmaktadır. Türbenin XIV. yüzyılda yapıldığını 
1868’de mimar Kerbelayı Sefilhan tarafından onarıldığı bilinmektedir. Beşinci imamın toru-
nunun oğlu 727’de Berde’de vefat ettiği için, mezarı türbe haline dönüştürülmüştür. Türbe 
çakıl taşlarla inşa edilmiştir. Üzerindeki kitabede imam Muhammed Bağır’ın oğlu İbrahim’in 
mezarı üstünde inşa edildiği yazar. Türbe civarında küçük mescitler, tekkeler, zaviyeler ve 
kervansaraylar mevcuttur. Etrafı taş ve kerpiçten yapılmış duvarlarla çevrili Türbenin yük-
sekliği 12 m, kümbetin yüksekliği 2.7 m, eni 4.4 m’dir. İmamzade türbesi ile Berde türbesi ve 
Aksadan Baba türbesi arasında mimari yönden benzerlik ve yakınlık vardır. 

8. 2. Güloğlular Türbesi

Berde arazisinde inşa edilen diğer bir eser de Güloğlular türbesidir. Türbe Berde’nin Güloğ-
lular köyünde yer almaktadır. Mimari yapı itibariyle diğer yapıtlarla benzerlik söz konusu 
olup XV-XVI. yüzyıla ait olduğu söylenmektedir. Muhtemelen XIX. yüzyılda Meşedi Seferli 
Karabaği tarafından yaptırılmıştır. 

8. 3. Behmen Mirza Türbesi

XIX. yüzyıla ait tarihi yapıt olan Behmen Mirza türbesi, İmamzade türbesinin yanında yer 
almaktadır. Behmen Mirza Gâcar, Naib Abbas Mirza’nın oğlu Feteli Gâcar’ın torunu idi. O, 
1811 yılında doğmuş ve saray tahsili almıştır. “Şükürname-i Şahenşahi” ve “Tezkire-i Muham-
medşahi” adlı eserleri mevcuttur. İran’da 13 yıllık vezirlik görevinde bulunduktan sonra Rus 
çarı Nikolay’dan Tifl is’te yaşamak için izin istemiş ve bir müddet Tifl is ve Rusya’da yaşadıktan 
sonra ömrünün geri kalan zamanını Karabağ’ın Şuşa yöresinde geçirmiştir. 1880’de Berde’ye 
gelerek bu Türbeyi kendi yaptırmıştır. Vasiyeti üzerine de ölünce buraya gömülmüştür. Bu 
mezar günümüzde kutsal bir mekân olarak kabul edilir ve inananlar tarafından ziyaret edil-
mektedir40.

8. 4. Aksadan Baba Türbesi

Berde’nin ortaçağ dönemine ait diğer bir tarihi eseri de Aksadan Baba türbesidir. Türbe, Nü-
şabe kalesinin 50 m. doğusunda yer almaktadır. Türbenin yer altı bölümü (Serdâbe) hâlâ da 
mevcudiyetini korumaktadır. Buranın 6 köşeli kümbeti vardır. Duvarların içindeki takalarda 
ve üzerinde yıldız şekline süslemeler orijinalliğini halen de kaybetmemiştir. Aksadan Baba 
türbesinin kitabeleri ise maalesef zamanla tahribata uğramıştır. Üslup bakımından Nüşabe 
(Berde) kalesine benzediği için, aynı mimar tarafından (Ahmet Eyyup oğlu el Hafiz Nahçiva-
ni) XIV. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir41.

8. 5. Hacı Haydar Becravan Türbesi

Berde’nin bugünkü Becravan köyünde bulunmaktadır. IX. yüzyıla ait olan bu devasa yapıt 
maalesef ilgisizlik yüzünden tahribata uğramıştır. 

40 Nuriyev, Babayev, a.g.e., s. 113-116.

41 E. A. Pahamov, “Movzaley Berda”, Azerbaycan Jurnalı, sy. 1, Bakı, 1944.
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8. 6. Seyit İmir el-İmran Türbesi

Berde arazisinde bulunan bu türbe XI. yüzyıl Arap hilafeti dönemine ait olduğu söylenmek-
tedir. Türbe, muhtemelen Rus ve Moğol işgali sonrası tahrip edildi. Membalarda ismi pek 
fazla zikredilmediğinden, türbe ile ilgili ne yazık ki etrafl ı bilgiye ulaşamamaktayız.

8. 7. İmamzade Camii

Dönemin bu şah yapıtı camii ve aynı zamanda türbeden oluşmaktadır. Camii 1868’de mimar 
Kerbela-i Sefihan tarafından inşa edilmiştir. Camii ile ilgili B. A. Dorn şöyle der: “Önceler bu-
rada (XIV. yüzyıl) sadece İmamzade türbesi mevcut iken, etrafına camii sonra inşa edilir”42. 
Caminin içinde mihrabın olmaması bu fikri doğruluyor. Dört minareli bu camii milli mimarlık 
gelenekleri ile süslenmiştir. Caminin yapımında taş ve kerpiç figürleri dikkat çekmektedir.

8. 8. Came Camii

Arap tarihçisi el- İstahri Came camisi ile ilgili şu bilgileri vermektedir: “Onların hazine evi 
(Beyt el-mal) eş-Şam usulü ile Came camii gibidir.” Hükümdarların ikametgâhı şehirde, Came 
camiinin yanında bulunmaktaydı43. İbn. Havkal da, bu bilgileri doğrularken ve şöyle der: 
“Emeviler devrinde Mısır’da hazineler camilerde korunurdu. Berde’deki Came camiyi gayri-
müslimler birkaç defa yakmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Çünkü İslamiyet’te camiler 
ibadet yerleri kutsal ve güvenilir yerler gibi bilinmekte idi.” Bundan dolayı hükümdarlar hazi-
nelerini camilerde saklamaktaydılar. Bartholda’a göre: “Cuma namazı kılınan camii ile hazine 
(Came camii) ve vali sarayı şehrin içinde, çarşılar ise civarında idi”44.

9. Tarihi Köprüler ve Kaleler

Berde’nin ortaçağ dönemine ait köprüleri hemen-hemen hepsi Terter nehri üzerinde yapıl-
mıştır. Terter nehri üzerindeki köprüler XIII-XIV. yüzyıllara aittir. Köprülerin çoğu 9 direkten 
oluşmaktadır. Tarihi bu köprüler kırmızı kerpiç ve beyaz çakıl taşlarla inşa edilmiştir.

9. 1. Nüşabe (Berde) Kalesi

Ortaçağ Şark mimarisinin en muhteşem abidelerinden olan Nüşabe kalesi h. 722 (1322) se-
nesinde mimar Ahmet Eyyup Oğlu el- Hafiz Nahçivani tarafından inşa edilmiştir. Kalenin 
yüksekliği 12,5 m, içerisinin genişliği 7 m, duvarlarının kalınlığı 2 m’den fazla olup toplam 
genişliği 10 m’dir. Abide yeraltı Serdâbe ve yerüstü büstten oluşmaktadır. Üstündeki kitabe-
de 150’ye yakın Allah kelamı yazılmış ve günümüzde de rahatlıkla okunabilmektedir. Kale-
nin bulunduğu yerdeki türbenin kesin olarak kimin adına inşa edildiği bilinmemekle birlikte 
muhtemelen İlhanlılar sülâlesinden (kimliği belli değil) her hangi bir şahsın adına yapılmış45.

Nüşabe kalesi 1861’de Pahomov, Dorn ve Hanikov tarafından incelenmiştir. Dorn’un okun-
maz bir halde bulduğu kitabeler Moğol devrine ait olup, hala durmaktadır. Oysa Dorn’dan 
13 sene önce Hanikov ise yazılar üzerinde h. 772 (1322) yazılı tarihi iyi okuyabilmiştir. Paho-
mov abideyi şöyle tasnif etmektedir: “Berde’nin güney batısında inşa edilen türbe silindirik 
şekilde olup, yüksekliği 12,5 m, genişliği 7 m., duvarlarının kalınlığı 1 m, biri kuzeyden, diğeri 

42 A. B. Salamzade, “İmam zâde Mescidi”, ASA, c. IV. s. 428.

43 N. M. Velixanlı, IX.- XII. Esr Ereb Coğrafyaşünas Seyyahları Azerbaycan Haqqında, s. 89 – 90, 110. 

44 V. V. Barthold, “Berda’a”, İ.A, c. II, s. 565.

45 Ali Aliyev, “Nüşabe Qalasının Daş Harayı” Berde Qazeti, 30 Kasım 1991, s. 4.
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de güneyden olmak üzere iki kapısı vardır. Kuzey kapısının eni 0,75 m, yüksekliği 1,75 m’dir. 
Güney kapısının eni 3 m, yüksekliği 6 m’dir. Her iki kapı dışarından yeşil ve mavi renkler ile 
süslenmiştir. Abidenin üst kısmı firuzeyi renkle boyanmış kerpiç ile süslenmiştir. İç kısmında-
ki oturacak ise taştan yontulmuş kürsü şeklindedir.”46

9. 2. Toprak ve Su Kalesi

Berde arazisinde diğer bir kale ise Toprak kalesidir. VI. yüzyıla ait bu kale Arran vilayetinin en 
büyük eseridir. Kale 8 köşeli olup, balçık ve ağaçlarla kaplanmıştır. İlk önce iç kısmına balçık, 
üzerine ağaç konduktan sonra tekrar balçıkla sıvanmıştır. 

IV-V. yüzyıllara ait diğer bir kale ise tarihi Su kalesidir. Kalenin uzunluğu 1000 km, eni ise 60 
m’dir. Derinliği hakkında bilgi verilmemektedir. Bu kaleler şehrin kenarında yer aldığı için 
tehlikelere karşı bir duvar, bir barınma imkânı veriyordu.

10. Arkeolojik Kazılarla Berde Buluntuları

10. 1. Şortepe Harabeleri

Eski Berde’nin merkezinde yer almaktadır. Şimdiki Berde’nin Şatırlı köyü yakınlarındaki Şorte-
pe’de yapılan arkeolojik kazıntılar zamanı ortaçağ dönemine ait çok sayıda eşyalar bulunmuş-
tur. Makedonyalı İskender ve Arap dönemine ait sikkeler, gümüş kalıplar dikkat çekicidir.47

Şortepe’de muntazam olarak arkeolojik işler 1980’den sonra yapılmaya başlanmıştır. Kadim 
beldenin harabeleri şimdiki Berde’nin tam göbeğinde bulunuyor. Son yapılan çalışmalarda 
bir örnek vermemiz yerinde olsa gerek. Bir inşaat çalışması zamanı işçiler farkında olmadan 
tarihimize yeni bir kapı açmış oldular. Buradan 42 kg gümüş sikke, değirmen taşları, saksı çini 
ve şişe kaplar çeşitli fi gürler, süs eşyaları ve çömlekçilik ürünler gibi yüzlerce eşya bulundu48. 
Şortepe’de yapılan bu çalışmalar ve bulunan tarihi miras, aynı zamanda Şamahı, Gebele, 
Bakü ve Nahçıvan’da yapılan bu tür çalışmalara da ışık tutmuştur. 

10. 2. Su Kemeri 

VII. yüzyıl Murov dağından getirilen bu su kanalı aracılığıyla Berde ilinin içme suyu karşı-
lanmıştır. Ortaçağ gibi bir dönemde şehrin mükemmel su teçhizatı ve kanalizasyon siste-
minin olduğunu görürüz. Bu dönemde Arran bölgesinin su ihtiyacı daha çok nehirlerden 
karşılanırdı. Son yapılan arkeolojik çalışmalarda şehrin saksı borulardan oluşan su kemerinin 
kalıntıları bulunmuştur. Bunların IX ve XII. yüzyıllara ait olduğu tespit edilmiştir. Arapça yazılı 
kaynaklara göre, camilerin ve hamamların su ihtiyacı saksı borular ve kerpiçten yapılı kanal-
lar ile getirilerek karşılanmaktaydı.

10. 3. İlk Kanalizasyon Şebekesi

Azerbaycan’ın ortaçağ şehirlerinde kirli suların akıtılması çeşitli yöntemlerle gerçekleşmek-
teydi. Beylekan ve Berde şehrinin kanalizasyon şebekesi oldukça mükemmel bir sistemle 
uygulanırdı. Berde’de kirli sular özel kazılmış kuyulara akıtılarak toprağın suyu çekmesiyle, 
Beylekan’da ise kerpiçten yapılan kanallar aracılığı ile şehir dışına akıtılırdı49.

46 E. A. Pahamov, “Movzaley Berda” , Azerbaycan Jurnalı, sy. 1, Bakı, 1944.

47 Nuriyev, Babayev, a.g.e., s. 7-8. 

48 Mehdizâde, a.g.e., s. 3-5.

49 Haqverdiyev, a.g.e., s. 64-65.
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Sonuç

Berde’nin ortaçağ dönemine ait yazılı kaynaklar çeşitli dillerde yazılmıştır. Bunlar Arap, Rus, 
Fars, Türk, Bizans ve Ermenice kaynaklar olarak gruplandırmak mümkündür. Belazûri, Yakut 
Hemavi, İbn. Havkal, Taberi, Mukaddesi, Hamidullah Kazvani, Manikov, Dorn, Barthold, el-İs-
tahri, M. Kalankaytuyski, İbn. El-Esir, İbn. Hardadbeh ve Mesudi gibi yabancı tarihçi ve araş-
tırmacılar, Berde’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olayları hakkında aydınlatıcı bilgiler 
vermiştir. Z. Bünyadov, A. Hakverdiyev, S. Aşurbeyli, M. İsmail, M. Nimetova, N. Velihanlı, A. 
Babayev ve A. Aliyev gibi Azerbaycan tarihçileri de çalışmalarımıza ışık tutmuşlardır. Yine 
Türkiye tarihçilerinden Z. V. Toğan, İ. Kafesoğlu, M. Saray, E. Konukçu, İ. Aka, E. Merçil, H. 
Baykara ve F. Kızıloğlu Azerbaycan ortaçağ tarihinin çeşitli meselelerini aydınlatan bilgiler 
vermiştir. 

Berde, IV. asırdan XVI. asra kadar Sasaniler, Araplar, Ruslar ve Moğolların faaliyetlerine sahne 
olmuştur. Başından geçen çeşitli istila, katliam ve yıkımlar sonrası Safeviler döneminde ona-
rılmak istense de önceki siyasi önemini tedricen kaybetmiştir. Son yıllarda yapılan arkeolojik 
kazıntılar gösteriyor ki Berde, siyasi önemini kaybetse bile bir müddet ticaret ve sanat mer-
kezi olarak ayakta kalabilmiştir. Gelecekte yapılacak arkeolojik çalışmalar, yeni tarihi bulgu-
lar ve sayfaları kuşkusuz önümüzü açacaktır. 

Bugünkü Berde son meydana gelen Karabağ savaşına rağmen muhteşem görünüşü ve özel-
liği ile geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Türk yurdunun bu şirin beldesi bugün de 
Türk toprağı olup, kendi ihtişamı ile varlığını dünyaya duyurmaktadır. Bugünü anlayabilmek 
ve geleceğe ilerlemek ancak geçmişi iyi ve doğru olarak bilmek, bunun soncunda da ge-
lecek nesle anlatmak ve eser miras bırakmakla mümkün olabilir. Bu çalışmada aynı niyetle 
yola çıkılarak meydana gelmiştir. Çünkü tarih insanların ortak mirasıdır. Hiç kuşkusuz tüm 
gerçekler sadece bunlardan ibaret değildir. Tarihin hangi noktasında yanlış yaptığımızı araş-
tırmak ise temel görevimizdir. Çünkü yanlış bilgilerle doğru sonuca varmamız asla mümkün 
değildir. Geleceğe ilerlemek için geçmişimizi öğrenerek, bu günümüzü bu doğrultuda imar 
etmekle mümkündür. Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek ancak bu yolla olsa gerek.
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EKLER: Ortaçağ ve günümüz Berde yöresi ile ilgili görüntüler.

Resim 1. Berde Kalesi’nin Eski Hali

Resim 2. Berde Kalesi’nin Bugünkü Görünümü
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Resim 3. Berde Kalesi’nin Zemin Katından Bir Görüntü

Resim 4. Berde Kalesi’nin İç Kümbetinden Bir Enstantane
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Resim 5. Kalede Bulunan Arkeolojik Eşyalardan Bir Kesit

Resim 6. Berde Harabelerinden Bir Görüntü
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Resim 7. İmamzade Camii

Resim 8. İmamzade Türbesi
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Resim 9. İmamzade Mezarlığı

Resim 10. İmamzade’nin Mezarı
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Resim 11. Terterçay Üzerindeki Tarihi Köprü Kalıntıları

Resim 12. Ortaçağ Berde Yöresine Ait Yontulmuş Hayvan Figürleri
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Resim 13. Came Camii

Resim 14. Eski Arran Yazısı ( V-VII. yüzyıllar)
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Resim 15. Yukarı Karabağ Bölgesine Ait Halılar
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Ağız Verilerinin Şehir Tarihi 
Araştırmalarına Katkısı

İdris Nebi Uysal
Doç. Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş

Dil, en yalın ifadesiyle, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en temel araçtır. İletişim model-
lerinin en gelişmişi olan dilin bir diğer görevi, insan zihninin olay, durum ve nesneleri karşı-
lamak için ürettiği kavramları gelecek kuşaklara aktarmaktır. Dil, bu yönüyle insan hayatının 
her alanına veri sağlayan bir sözlü kültür kaynağı durumundadır (Akar 2016: 170). 

Doğal dillerde dil kullanımı kişi, yöre, toplumsal sınıf, eğitim, cinsiyet vb. sebeplere bağlı 
olarak farklı şekillerde gerçekleşir. Bu farklı biçimler dildeki varyasyonu meydana getirir. Dil 
araştırmalarında bu çeşitlilik için varyant veya değişke sözcükleri kullanılır (Ayrıntılı bilgi için 
bk. Demir 2009: 16-17). Dilin varyantlarından biri de belli yöreler/yerleşim birimleri/ gruplar 
için karakteristik olan özelliklerin toplandığı ağızlardır.

Ağız nedir?

Gramer kitaplarında, sözlüklerde, terim sözlüklerinde, ağız monografilerinde ve ansiklope-
dilerde türlü şekillerde ifadesini bulan ağız terimi, kısaca “bölgelere, mesleklere yahut sı-
nıfl ara özgü konuşma dili” olarak tanımlanabilir1. Bugün birçok kaynakta ve pek çok kişinin 
söz dağarcığında “şive” şeklinde de yer eden bu sözcük, dilin varyantlarından biri olan ve 
insandan insana, bölgeden bölgeye değişen, standart (ölçünlü) dil için seçilen ağız dışında 
yazılı gelenek oluşturamamış söyleyiş şekillerini ifade eder. Günlük hayatta ilk kez karşıla-
şan kimselerin birbirine yönelttikleri “Falan yerli misiniz?”, “Konuşmanız şurayı andırıyor.” gibi 
sözler de bir bakıma aynı kavramı anlatır. Ağızların yazıya geçirilmesi/kayıt altına alınması 
ise “belgeleme” veya “dokümantasyon” sözcükleriyle ifade edilmektedir.

Ağızlar neden belgelenmelidir?

Ağızlar, alan araştırmacıları tarafından “bir dilin canlı tanıkları” (Gemalmaz 1999: 6) olarak 
görülür. Hâlen her dilde varlığını sürdürme mücadelesi veren bu yerel varyantlar, dil bilgin-
lerine bir dilin geçirdiği evrimlerin anlaşılmasına imkân tanıyacak çok kıymetli malzemeler 
sunar. Kuşkusuz, ağızların dil bilginlerine ve alan uzmanlarına sunduğu imkânlar bunlarla 
sınırlı değildir. Ağızlar eş zamanlı ve art zamanlı dil incelemelerinin yapılabilmesi, toplum-
lar yahut kültürler arası etkileşimin sonucu olan dil ilişkilerinin açığa çıkarılabilmesi için de 

1 Ülkemizde, ağız terimi üzerine yapılan en kapsamlı çalışmanın altında Demir’in (2002) imzası vardır. Demir, yazısında 
mevcut kaynaklardaki tanım ve açıklamaları verdikten sonra dil bilimsel ölçütler çerçevesinde bir tanım önerisinde bu-
lunur. Buna göre ağız; aynı kökenden geldiği üst sistem durumundaki bir standart dile bağlı olup doğal olarak ortaya 
çıkmış; daha çok aile ve dost çevresinde, iş yerlerinde kullanılan; resmî ortamlarda kullanılmasından kaçınılan, yazılı bir 
gelenek oluşturamamış, bağlı olduğu üst dile göre birtakım farklılıklar gösteren yerel konuşma biçimleridir. Diğer tanım 
ve açıklamalar için bk. Aksan 2000: 142, Doğan 2011: 25, Gemalmaz 1999: 4, TDK 2011: 44, Vardar 2007: 14, 188.
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yararlanılabilecek başlıca kaynaklardandır. Ağızların belgelenmesiyle günümüzdeki dil du-
rumu, standart dilin yerel varyantlar üzerindeki etkisi, dil-tarih ilişkisi, dilin tarihte geçirmiş 
olduğu değişimleri kavramak mümkündür. Ağız dokümantasyonu, hem Türk dilinin kendi 
içindeki ayrışmasının anlaşılabilmesi hem başka dillerle ilişkilerinin araştırılması açısından 
da önemlidir (Demir 2013: 31). Gemalmaz’ın (1999: 6) da ifade ettiği gibi bir dilin evrim ta-
rihini yazacak olan dil bilginleri için ağız araştırmacılarının derleyip değerlendirdiği kadar 
değerli ve yararlı canlı bir kaynak yoktur.

Belgelenen ağızlar; yalnızca dil, dil bilimi, Türk diliyle ilgili konularda bilgiler vermez. Bel-
geleme faaliyetleri sonucunda bir toplumun etnik yapısı, (sözlü) edebiyatı, (sözlü) tarihi, 
inançları, sosyo-ekonomik durumu, iskân tarihi, yakın çevresindeki bitki ve hayvanlar, başka 
toplumlarla ilişkisi, fiziki ve siyasi coğrafyası, iklimi, mutfak sanatı, spor ve eğlence kültürü 
gibi çok farklı bilim dallarının ilgi alanına giren malzemeler elde edilir. Bu çalışmalar, bilgi ve 
kültür kaybının önlenmesi için de gereklidir. 

Ülkemizde ilk örneğini 1867 yılında gördüğümüz ağız bilimi araştırmaları neticesinde hatırı 
sayılır bir metin birikimi elde edilmiş olmasına rağmen söz konusu metinleri inceleyenler, 
genellikle folklor ve ağız araştırmacıları olmuştur (Gürsoy-Naskali 2000: 17). Oysa bu metin-
ler dikkatle incelendiğinde bunların aynı zamanda “sosyal metinler” (Akar 2016: 171) olduğu 
ve doğası gereği sosyal bilimlerin diğer birçok disiplini için (tarih, edebiyat, felsefe, antropo-
loji, sosyoloji, eğitim tarihi, sinema vb.) malzemeler ihtiva ettiği görülecektir. 

Bilindiği üzere, ağız araştırmalarının temelini derleme faaliyetleri oluşturur. Derleme çalış-
malarının iki amacı vardır: kelime listesi ve sözlük hazırlamak suretiyle bir yörenin söz var-
lığını tespiti etmek, bir yörenin ağız/dil özelliklerini ortaya koymak. Belgeleme bunlardan 
hangisi için yapılırsa yapılsın, derlemenin en önemli unsurunu kaynak kişiler oluşturur. Kay-
nak kişi; derleme sırasında derlemeciye türlü konularda açıklamalar yapan, bilgi ve birikimi-
ni aktaran kişidir. Ağız araştırmalarında kaynak kişi seçiminde yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
bölgeyi terk etmemiş olma gibi niteliklere dikkat edilir (Demir 1998). Genellikle belli bir ya-
şın üzerinde olan, yaşadığı yeri hiç terk etmemiş veya en az terk etmiş, okuryazar olmayan 
yahut eğitim düzeyi düşük kişiler aranır. Erkeklere de yer verilmekle birlikte kadınlar, ağızları 
daha iyi koruduğu düşüncesiyle konuşmacı olarak daha çok tercih edilir2. Belli bir yaşın üze-
rinde olan, bulunduğu yerden hiç ayrılmayan veya askerlik, sağlık gibi zorunlu hâller dışında 
irtibatını koparmayan, standart dil ve komşu ağızlardan hiç etkilenmeyen yahut oldukça sı-
nırlı düzeyde etkilenen kişilerden derlenen metinlerin, dil ve içerik yönüyle sosyal bilimlerin 
muhtelif disiplinlerine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Bu bildiri; ağız verilerinin, sosyal 
bilimlerin dil dışındaki alanlarından biri olan tarih, özellikle şehir tarihi araştırmalarına sağla-
dığı katkıları örneklendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ağızlar tarih/şehir tarihi araştırmalarına hangi verileri sunar?

Ağızların belgelenmesiyle elde edilen veriler iki türlüdür: dillik veriler, kültürel veriler. Mal-
zemelerin incelenmesiyle ortaya çıkan dillik verilerin bir dilin dil bilgisel ve dil bilimsel alan-
larına sağladığı katkılar, bugüne kadar yapılan ağız monografilerinde, lisansüstü tezlerde, 

2 Ağız araştırmalarında derleme yapılacak kaynak kişilerin taşıması gereken özellikler bunlardır. Ancak bazen durum 
sahada çok farklı olabilmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında araştırmacıların, türlü nedenlerle bu vasıfl ara sahip 
kaynak kişi bulmakta zorlandığı görülmektedir. 
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konuya ilişkin makale ve bildirilerde ele alınmıştır3. Bu metinlerde dilin çeşitli düzeylerdeki 
(fonetik, morfolojik, leksik, diyalektolojik vb.) sorunlarının çözümüne ilişkin önemli veriler 
yer almaktadır. Bununla birlikte söz konusu metinlerin ortaya koyduğu dillik verilerin, ge-
nelde dil konuşurlarının özelde de ağız kullanıcılarının dil dışındaki alanlarına dair bilgiler 
de içerdiği unutulmamalıdır4. 

Bir dilin en küçük birimi ve yapı taşı olan sesler, ağızlar için de aynı derecede önemlidir. 
Ağızlarda işitilen ve belli yöreler/gruplar için tipik olan bazı seslerle yaygın olarak karşılaşılan 
kimi ses değişmeleri, o yörenin iskân durumuna ve etnik (boysal) yapısına ışık tutar. Mesela, 
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde sözcüklerin iç ve son seslerindeki patlayıcı, tonsuz, damak 
ķseslerinin, boğumlanma bakımından geriye kayarak sızıcı, tonlu, gırtlak ĥ’sına (yoĥ “yok”, 
baĥ“bak” gibi) döndüğü işitilir. Bu ses hadisesi, Korkmaz’a göre (1971: 28) Oğuz boyların-
dan Avşarlara özgüdür ve bu zümreyi, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Anadolu Türk ağız-
larının oluşmasında büyük rol oynayan Kınık boyundan kesin olarak ayırır. Dolayısıyla bu 
ses değişikliğinin tipik olduğu yöreleri Avşarlarla ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır. Yine, 
belli ünsüzlerin etkisiyle kelime içinde ünlülerde meydana gelen incelmeler (almes “elmas”, 
bulcek “bulacak” gibi), tespit edildiği alanlarda Kınık boyu yerleşmesinin yaşandığına işaret 
ederken; sözcük başında b->p- değişmesinden doğmuş p-’ler ise yörede Salur yerleşmesi-
nin varlığına delalet eder (Korkmaz 1971: 26, 30)5. 

Fonetik veriler, Anadolu’ya Oğuz dışı Türk kavimlerinin (Kıpçak, Çiğil gibi) de gelip yerleşti-
ğini göstermektedir. Anadolu topraklarının MS XI. yüzyıldan itibaren Oğuzlar ve Oğuz dışı 
Türk unsurlarıyla bir Türk ülkesi hâline geldiğini gösteren bilgileri, toponomik verilerle arşiv 
kayıtlarında da bulmak mümkündür6. Bugün kimi TT ağızlarında yer yer göze çarpan ñ>y 
(bubay<babañ gibi), g>v (dav<dag gibi), s>h (hömürmek<sömürmek gibi) ve y<c (cılkı<yılkı 
gibi) değişmeleri, vaktiyle buralara Kıpçak unsurlarının gelip yerleştiğini gösteren kaynakları 
doğrulamaktadır. Ayrıca Kuzeydoğu Grubu ağızları (Trabzon, Rize ve Artvin’in bazı ilçeleri) 
ile Anadolu’nun iç ve batı kesimlerini içine alan Batı Grubu ağızlarının belli alanlarında ek 
ünlülerinde göze çarpan yuvarlaklaşmalar, buralarda daha önce Kıpçak yerleşmesinin oldu-
ğunu anlatır (Karahan 1996: 97, 115).

Ağızların sahip olduğu zenginliklerden biri de morfolojik unsurlardır. Bu şekiller de yörelerin 
iskân durumuna ilişkin bilgiler sunar. Türkiye Türkçesi ağızları içinde şimdiki zaman çekimi 
konusunda zengin bir kullanıma sahip olan Muğla yöresi, bunun güzel bir örneğidir. Fiillerin 
şimdiki zaman çekimi, yöre insanının ağzında 11 farklı biçimbirimle yapılmaktadır (bk. Akar 
2013: 141-156). Bir kısmı Eski Anadolu Türkçesine bağlı olarak gelişen, bir kısmı da Hazar 

3 Ayrıntılı bilgi için ağız konulu çalışmaların künyesini topluca veren bibliyografya çalışmasına (Gülensoy ve Alkaya 2011) 
müracaat edilebilir. 

4 Dilcilerden sonra ağız verilerinden yoğun olarak yararlananlar folklor araştırmacıları olmuştur. Dünyadaki ilk derleme 
faaliyetlerini de folklor araştırmacılarının başlattığı bilinmektedir (Akar 2016: 171). Ağızların masal, destan, efsane, halk 
hikâyesi gibi folklor ürünlerini saklaması, bunların yeniden üretildiği ortamlar olması ya da farklı varyantlarına ev sahip-
liği yapması, yakın tarihte vuku bulan hadiseler için folklorik metinler üretmesi folklor araştırmacılarını ağızlarla buluş-
turan nedenler olmuştur. Ağızlar, folklordan başka sosyal bilimlerin sosyoloji, antropoloji, mutfak kültürü, eğitim tarihi 
gibi muhtelif disiplinlerine de veriler sunar. Ancak bunlar yazımızın kapsamına girmediği için burada ele alınmayacaktır. 
Bilgi için Akar’ın (2016) makalesine bakılabilir. 

5 Anadolu, diğer Türk topluluklarından unsurlar barındırmakla birlikte bir Oğuz ülkesidir. Ancak Anadolu’nun demografik 
yapısı hem geçmişte hem de yakın zamanlarda yapılan göçler nedeniyle çok karışmış durumdadır. Dolayısıyla bugün di-
ğer Oğuz boylarının ağız özelliklerinin belirlenmesi zorlaşmıştır. Ancak alan tespiti isabetli yapılmak suretiyle doğrudan 
bir etnik unsuru merkeze alan çalışmaların bu konuda yararlı olacağı kanısındayız. 

6 Ayrıca bk. Sümer 1999, Türkay 1979.
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ötesi (Kıpçak, Oğuz/Türkmen) Türk gruplarının hatırası olan bu değişik şekillerin, bölgeyi 
yurt tutan farklı Türk topluluklarının iskân durumuyla ilgili olduğu kesindir. İskânla yakın-
dan ilgili olan bu çeşitliliği Muğla’ya yakın yerlerde de görmek mümkündür (bk. Biray 2007, 
Korkmaz 1994, Tok 2002).

Ağızların sahip olduğu önemli dillik verilerden biri de söz varlığı unsurlarıdır. Ağızlar, hare-
ketli yaşam tarzından uzak ve dış etkilere daha kapalı olmaları nedeniyle bugün yazı dilinde 
kullanılmayan birçok arkaik (eskicil) kelimenin değiştirilmeden muhafaza edildiği ortamlar-
dır. Ağızlardaki söz varlığı yöre insanının kültürünü, inancını, dünyasını, hayata bakışını, o 
bölgedeki yerli-yerel unsurlarla ilişkisini ortaya koyması bakımından da ayrıca önemlidir (bk. 
Eren 1960, 2003). Bir ağız sözlüğüne veya monografisinin sözlük bölümüne bakmak bile 
kişileri bir yörenin yaşam tarzı ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi yapacak nitelik-
tedir. Ağız araştırmalarında tutulan kayıtların içeriğine bakıldığında derlemelerin; yörenin 
tarihi, etnik yapısı, sosyo-ekonomik durumu, kültürel ögeleri, tedavi yöntemleri, sözlü ge-
lenek ürünleri, bölgedeki bitki ve hayvanlar gibi yöreyi ilgilendiren her konuda yapıldığı 
görülmektedir. Kaynak kişilerin söz dağarcığında korunmuş olan kimi sözcükler, tarihte veya 
yakın zamanlarda yaşanmış dil içi ilişkilerin anlaşılmasına ve tarihlenmesine imkân verirken, 
kökeni Türkçe olmayan sözcükler de dil dışı etkileşimlerin mahiyetini anlamaya yardımcı 
olacaktır.

Bir dilin söz varlığını oluşturan unsurlardan biri de yer adlarıdır. Bu adlar, ağız verileri arasın-
da da önemli bir yere sahiptir. Türkçe kökenli yer adları yörenin iskân tarihi ve etnik yapısı 
hakkında bilgiler sunarken, yabancı kökenli yer adları ise sözcüğün ve ait olduğu dilin Türk-
çeyle olan ilişkisini anlamaya yardım edecektir. 

Ağızların tarih araştırmalarına sunduğu veriler bunlardan ibaret değildir. Bu metinlerde 
özellikle kaynak kişilerin yaşı münasebetiyle yakın tarihe ilişkin pek çok sözlü tarih bilgisi yer 
alır. Tarih ilminde yazılı belgeler birincil kaynaklar olarak görülse de bunların yeterli olmadığı 
durumlarda sözlü kaynakların da bilgisine başvurulabilmektedir. 

Türkiye Türkçesi ağızları konulu çalışmalar, yakın tarihte meydana gelen birçok olayın an-
latıldığı metinler ihtiva etmektedir. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Rus işgali, Ermeni me-
zalimi, Kurtuluş Savaşı, Yunan işgali ve zulmü, 1950 yılında Birleşmiş Milletler yönetiminde 
gerçekleştirilen Kore çıkarması, Kıbrıs Barış Harekâtı, Bulgar zulmünden kaçış, ağızların ta-
rihçilere sözlü veriler sunabileceği olaylardandır. Mesela, Manisa (bk. Korkmaz 1994) kay-
naklı iki metinde Çanakkale muharebesine çavuş olarak katılan, Yunan işgali ile zulmüne 
bizzat tanık olan kişilerin yaşadıklarını, gözlem ve bilgilerini görmek mümkündür. Erzurum 
(bk. Gemalmaz 1995) ve Kars’tan (bk. Ercilasun 2002) derlenen metinlerde bölgenin Ruslar 
tarafından işgal edilişi, Ermenilerin yörede yaptığı zulümler canlı kaynaklar tarafından dile 
getirilmektedir. Edirne kaynaklı bazı metinlerde Balkan Harbi ve İstiklal mücadelesinin veril-
diği günlere ait kayıtlar vardır (bk. Kalay 1998). Yine Kars (Ercilasun 2002: 188-195), Rize (Gü-
nay 2003: 28) ve Uşak (Gülsevin 2002: 8) ağızlarından yazıya geçirilen notlar, yörenin iskân 
tarihi ve Türkmen boylarının bölgedeki izleri hakkında malumat içermektedir. 

Ağız metinleri bir şehrin/yörenin/bölgenin siyasi tarihi, sosyal ve ekonomik geçmişi konula-
rında da bilgilendirici kaynaklardır. Deprem (Gemalmaz 1995: 124) ve su taşkını gibi doğal 
afetler, büyük yangınlar, türlü nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye veya bir bölgeden 
başka bir bölgeye yapılan kitlesel göçler (Eren 1961 ve 1963), şehirlerin kuruluşu (Gülseren 
2000: 261), toprak dağıtımı ve katliam (Gemalmaz 1995: 173), isyanlar (Uysal 2011: 388), 
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şehirlerin siyasi ve sosyal tarihi (Rize: Günay 2003: 214) sosyal bilimcilerin ağız metinlerinde 
bulabileceği malzemelerdir7. Kaynak kişilerin etrafl ıca aktardığı bu bilgiler, tarih başta olmak 
üzere birçok bilim dalının istifade edebileceği nitelik ve zenginliktedir. 

Ağız verileri, aile tarihleri ve şecereler hakkında da bilgilendiricidir. Kaynak kişilerin aileleri 
hakkındaki açıklamaları, yörelerin iskân ve göç tarihine ilişkin kıymetli bilgiler sunar. Ağız-
lardan derlenen metinlerde Türkmen cemaat ve aşiretlerinin bölgelere yerleşmesiyle ilgili 
tarihî bilgiler içeren örneklere rastlamak da mümkündür. Mesela, Kırşehir yöresinden ya-
pılan derlemelerde Dulkadirli, Köçekli, Tülek aşiretlerinin buraya gelişi anlatılmaktadır (bk. 
Günşen 2000: 273, 275, 376, 385). 

Sonuç

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada bilim dallarının birbirinden ayrıştığı, bir bilimsel çalış-
manın ortaya koyduğu sonuçların diğer alan araştırmacıları tarafından pek kullanılmadığı, 
dolayısıyla bilim dallarının birbirinden iyice koptuğu görülmektedir. Sosyal bilimlerin birçok 
şubesine veri sağlayabilecek vasıfl ara sahip olan ağızların bugüne kadar birkaç örnek dışın-
da diğer sosyal bilimciler tarafından göz ardı edilmiş olması, bunun açık bir göstergesidir. 
Konu, amaç, yöntem ve işleyiş bakımından tamamen “sosyal ve beşerî” nitelikler sergileyen 
ağızların sadece dil ve folklor araştırmacıları tarafından değerlendirilmiş olması, hiç kuşku-
suz, diğer disiplinler için bir kayıptır. Elan, Türkiye Türkçesi ağızlarının belgelenmesine yö-
nelik çalışmalar ciddi bir olgunluğa erişmiş durumdadır. Ancak bunların diğer disiplinlerce 
de kullanılabilmesi için, Akar’ın (2016: 180) da belirttiği gibi, “metin bankası” oluşturulmak 
suretiyle bir araya getirilmesi gerekmektedir. Eldeki zengin malzemenin Anadolu’nun iskân 
tarihi ile şehirlerin siyasi, sosyal ve kültürel geçmişini aydınlatacak birtakım bilgilere sahip 
olduğu açıktır.

Kısaltmalar

TDAY : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

TDK : Türk Dil Kurumu

7 Erzurum’dan derlenen metinlerde yöre insanının Arapça zelzele sözcüğü için “yer oynaması” sözünü tercih ettiği görül-
müştür. Bu örnek, Türkçe deprem kelimesinin Türkçedeki kullanım tarihini aydınlatacak bir veri olarak durmaktadır. 
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Estetik Bir Şehir Tarihi Olarak Mir’atü’l-
Fevâid Fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

Mustafa Uğurlu Arslan
Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş

Diyarbakır, tarihin bilinen devirlerinden bugüne uzanan zaman çizgisinde siyasî, dinî, edebî 
ve mîmâri açıdan önemini hep korumuş bir şehirdir. Kadîm şehirler, tarihî süreçte kaçınılmaz 
olarak önemli dönüşümler geçirse de bu şehirlerin ruhu, kentin asırlar boyu ayakta kalan 
dokularına sinmiştir. Bu sebeple hızla küreselleşen ve aynılaşan dünyada tarihî kentlerin 
dokularının geleceğe taşınması, sadece bölgesel ya da ulusal değil, aynı zamanda tüm in-
sanlığın ortak değeri sayılan evrensel kültür mirasımızın devamlılığına ve sağlam bir “me-
deniyet tasavvuru ve şehir idraki” nin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde süregelen 
şehir idraksizliği, tedricen bir hafıza kaybına uğramamıza sebep olacaktır. Bir şehri doğru 
tanımada ve şehir tarihinin anlaşılması yolunda önemli işlevler gören temel kaynaklar var-
dır. Bu kaynaklar, asırlar boyunca ayakta kalan anıtsal tarihî yapılar olabileceği gibi, yazma 
eserlerdeki kayıtlar, edebî eserler, menâzil kitapları, seyahatnâmeler, mezar taşları, şuarâ tez-
kireleri ve şehrin tarihini ele alan eserler de olabilmektedir. Bahsedilen kaynaklar arasında 
zikredebileceğimiz önemli bir eser ise Ali Emîrî Efendi’nin Mir’atü’l-Fevâid adlı eseridir. Şair, 
edebiyat tarihçisi, kütüphaneci gibi sıfatlarla tavsif edilen Ali Emîrî Efendi, Mardin Artûkiye 
Tarihi, Yemen Hatırâtı, Osmanlı Doğu Vilâyetleri, Mir’atü’l-Fevâid fî Terâcimi Meşâhiri Âmid, 
İşkodra Şairleri ve Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid adlı eserleri ile aynı zamanda bir şehir tarihçisi 
olarak anılmaktadır. Ali Emîrî Efendi, Mir’atü’l-Fevâid adlı eserini on yedi yaşlarında iken yaz-
maya başlamış, bu kararını ise üç önemli isimle istişâre ettikten sonra almıştır. Bu isimler; 
seksen yaşında olan babası Seyyid Mehmed Şerif Efendi, yetmiş altı yaşında olan devrin 
müderrislerinden amcası Şaban Kâmî Efendi ve meşhur şair, tarihçi Diyarbakırlı Said Paşa’dır. 
Eserini yazmaya karar verdikten sonra yoğun bir okuma ve araştırma sürecine giren Emîrî 
Efendi, başta akraba ve taallukâtından edindiği eserler olmak üzere hocası ve amcası Şaban 
Kâmî Efendi’nin kütüphanesinde bulunan binlerce ciltlik tarihî kitapları tedkik edip “Velev 
ki bir satırlık olsun bir Diyârbekir (Âmid) VukûǾatına tesâdüf edilir ümîdiyle ele geçen bir kitabı 
sabahlara kadar ibtidâdan intihâsına değin gözden geçirmemek mümkün olamazdı.”1diyerek 
eserin yazılma sürecine dikkat çekmiştir.

Mir’atül-fevâid’de klâsik edebiyatımızın önemli isimlerinden Ümnî, Âgâh, Hâmî gibi şairlerin 
hâl tercümeleri, hattatlar, kurrâlar, mücellitler, nakkaşlar; bu zatların okudukları medreseler 
ve memlekete olan faydaları anlatılmaktadır. “Her biri cihân-ı fazliyyet ve şecâatde ser-firâz 
ve velî-nimet ve metbû-ı mufahhamı olan devlet-i edeb müddetine sadâkat ve hüsn-i hizmetle 
mümtâz olan böyle zevât-ı zî-şân ve fuzelâ-yı be-nâm ve bunlardan başka müellif, mücevvid, 

1 Ali Emîrî, Mir’atül-Fevâid Fî Terâcim-i Meşâhir-i Âmid, (Hazırlayanlar: Günay Kut, Mesud Öğmen, Abdullah Demir), Türki-
ye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014, s.29.
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hattât, kurrâ, müzehhib, mücellid, nakkâş, tabîb, ashâb-ı mûsikî gibi her biri mûcib-i şeref ü if-
tihâr olan üstâdân ve hüner-mendân-ı memlekete (…) bazı ricâl-ı sâhib-ihtirâmı dahi derc ve 
ilâve eyledim.”2

Mir’atü’l-Fevâid’de ayrıca Diyarbakır’da yer alan câmiler, mescidler, medreseler, kütüphane-
ler, kasırlar, sur ve burçlar hakkında malumatlar verilmiş ve bu anıtsal yapıların hangi melik 
zamanında yapıldığı, bânileri ve mimari özellikleri estetik bir bakış açısıyla değerlendirilmiş-
tir.

Eser, bütünüyle tedkik edildiğinde, bir taraftan müellifin titiz ve derin araştırmacı tarihçiliği 
sezinlenirken diğer traftan ise bizzat yaşayarak gözlemlediği olaylar, canlı tanıklardan duy-
duğu bilgiler ve tarihi anıt yapılar ile ilgili yapılan estetik değerlendirmeler, yazarın sanatsal 
alımlama ve bilgisel etkinlik yoluyla değerlendirme yeteneğine sahip, estetik bir şehir tarih-
çisi kimliğini ortaya koymaktadır.

Eseri kıymetli kılan en önemli hususlardan birisi de şüphesiz Diyarbakır’da tarih boyunca 
icra edilen mozaik ve kâşî gibi sanatlardan bahsedilmesi ve müellifin zikredilen tarihî yapı-
ların estetik açıdan önemine dair tespitlerde bulunmasıdır. Bu sebeple Mir’atü’l-Fevâid için 
“Estetik Bir Şehir Tarihi” de denilmesinde bir beis görülmemiştir. Nitekim M. Geiger, estetikle 
ilgili şunları söylemektedir: “Estetiği bağımsız bir bilim olarak başka alanlardan ayıran öğenin, 
estetik değerler olduğundan kimse şüphe edemez. Estetik damgasını taşıyabilen her şey(…) Şiir 
ve müzik parçaları, resim ve süsleme, portreler ve manzaralar, yapılar, parklar, danslar. Bütün 
bunlar ayrı bir bilim olan estetiğin alanına girer.”3 Bu çalışmada daha ziyâde Mir’atü’l-fevâid’de 
anılan ve tarih boyunca Diyarbakır’da icra edilen sanatlar ile yine eserde belirtilen anıtsal 
tarihî yapıtlarla ilgili müellifin estetik açıdan değerlendirmelerine yer verilmiş, böylece hem 
eser bu yönüyle tanıtılmış hem de Diyarbakır’da bulunan tarihî yapıların az bilinen ya da 
bilinmeyen yönlerine dikkat çekilmiştir. 

Diyarbakır’da İcra Edilen Sanatlar

Geçmişten günümüze Diyarbakır’da ağaç işlemeciliği, alçı süsleme, cam süsleme, çinicilik, 
bakırcılık, gümüşçülük, puşicilik, taş işlemeciliği, mindercilik gibi sanatların icrâ edildiği bi-
linmektedir. Bunların dışında hattatlık, mücellitlik, nakkaşlık, tezhip sanatı gibi el sanatları 
icra edilmiş, özellikle hat sanatında, bir pirinç tanesine bir gazel yazıp devrin sadrazamına 
gönderen ve Sultan Ahmed Câmisini eserleri ile süsleyen Gubârî Efendi gibi önemli isimler 
yetişmiştir.

1. Mozaik Sanatı/Sanat-ı Füsûs: Diyarbakır’da kadim zamanlardan beri var olan mozaik 
sanatı, şehrin Osmanlı devletinin eline geçmesinden sonra daha fazla terakkî etmiştir. Hic-
retin 290 senesinde (902-03) şehir, Rumlara intikal etmiş ve tarih boyunca her iki kavim 
de mozaik sanatının ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hicret-i Nebevîye’nin 
beşinci senesinde (626-27) Diyarbakır melikesi Meryem-i Dâriye, şehrin içinde emsalsiz bir 
mâbed inşâ ederek zemînini bu san’at-ı nefîse ile tezyîn eylemiştir. Mozaik sanatı ile ilgili 
Mir’atü’l-Fevâid’de şu bilgilere yer verilmiştir: “Ufak ve reng-â-reng taşları yek-digerine ilsâk 
ederek sath-ı zemînde ve zarîf diyarlarda güzel nakışlar ve resimler ve çiçekler ve bazen insan 
ve tuyûr ve saire resimleri teşkîl eden bir san’at-ı ma’lûme-i nefîse olup, şehrimizde zemînler hafr 

2 Ali Emîrî, a.g.e., s. 42-43.

3 Geiger Moritz, Estetik Anlayış, Çev. Tomris Mengüşoğlu, Rmzi Kitabevi, İstanbul, 1985, s.128-129.
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olundukça câ-be-câ bu san’at-ı nefîsenin âsârı zuhûr ediyor. Bu san’at-ı kable’l-mîlâd mülûk-i 
Âsuriyye ve be’de’l-mîlâd mülûk-ı Yunâniyye zamanlarında şehrimizde terakkî etmiştir.”4Ali 
Emîrî Efendi, eserinde mozaik sanatı ile ilgili kendisinin de tanıklık ettiği önemli bir bilgiye 
yer vermektedir. Eserini yazdığı yıllarda (1871-72) Araptaş Çeşmesi ile surlara yakın bir ma-
hallede bir ev sahibinin evinin zeminini kazarken bir iki metre aşağısında zemini mozaikle 
süslenmiş san’atlı bir salon zeminine rastlamış, şehir ahalisi bu zemini görmek için oraya 
akın etmiştir. Müellife göre bazı bağ, bahçe ve havuzların etrafına renkli çakıl taşlarının ko-
nularak süslenmesi mozaik sanatının basit çeşididir. “Şimdi gerek şehrimizde ve gerek bilâd-ı 
sâirede bazı bağçeler ve çiçekliler ve havzlar etrafını ufak ve ren-âreng çakıl taşlarının tefrîşiyle 
tezyin eylemek, bu san’at-ı kadîmenin bir nev-i diger-i âdîsi demektir.”5

Mir’atü’l-Fevâid’de Ali Emîrî Efendi, mozaik sanatı ile oluşturulan eserlere yurt dışından pek 
çok kimsenin talip olduğunu ifade etmekte, ayrıca yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş olan 
bu sanatın üstadlarından da bahsetmektedir. “Diyârbekir (Âmid) şehrinde sanâyi ‘-i nefîse-i 
kadîmeden meselâ mozayik san’atı gibi ba’zı sanâyi ‘-i nefisenin vaktiyle pek müterakkî bir hâl-
de olduğu ba’zı âsâr-ı mevcûdesiyle istidlâl olunuyor ise de, bunlar şehrimizin pek kadîm sanâ-
yi’inden olmağla şu kitabımızın ihtivâ eylediği müddet-i tahrire bir gûnâ ta’alluk ve münâsebe-
ti olmayıp fakat memleketin cevâmî-i şerîfe ve sâ’ir ebniye-i nefîsesini tezyin eden gayet nefis 
çîni ve kâşîler hâlen herkesin nazar-ı takdir ve i’câbına müstelzim olarak her parçasına ecânib 
tarafından pek çok mebâliğ verilmekte bulunmuş ve san’at-ı nefîse-i mezkûre ise Diyârbekir(Â-
mid)’in 921(1515) senesinde selâtîn-i mu’azzama-i ‘Osmâniyye tarafından vâki’ olan feth-i celî-
den sonra icra olunan teşvik ve tergîb üzerine fevka’l-‘âde terakkî ve tekemmül eylemiş olduğu 
halde sonraları şu san’at-ı nefîsenin memleketimizde zuhuru bile unutulmuş olmağla şu çînî ve 
kâşî san’atı ve bunun üstadları hakkında mahallelerinde mümkün olduğu kadar ba’zı îzâhât ve 
ma’lûmât verdim”6

2. Kâşî Sanatı: Diyarbakır’da icra olunan klâsik sanatlarından birisi de Kâşî Sanatı’dır. Kadim 
zamanlarda İran’ın Kâşân şehrinde yapılan bu çînî sanatı asırlar boyu Diyarbakır’da da çok 
beğenilen bir sanat olarak varlığını devam ettirmiştir. Özellikle Yavuz Sultan Selim Han’ın 
Diyarbakır’ı fethinden sonra şehre vali olarak tayin olunan Bıyıklı Mehmed Paşa’nın kâşî 
sanatının gelişimi için her türlü teşviki göstermeye gayret etmesi Diyarbakır’da kâşî sana-
tının oldukça ilerlemesine vesile olmuştur. Mir’atü’l-Fevâid’de kâşî sanatının ilerlemesi ile 
birlikte pek çok câmi, minare, türbe ve meskenlerde bu sanatın izlerine rastlanıldığı, ayrıca 
bu sanatın şehir dışına ihracatının yapıldığı şu şekilde dile getirilmektedir: “Hüsrev Paşa, Ali 
Paşa, Behrâm Paşa, Melek Ahmed Paşa câmileri, binâ ve cümlesi kâşî ile tezyîn olunduklarından, 
bu san’at-ı nefîse gittikçe rağbet ve revâc bularak Câmi’ün-Nebî, Şeyh Matar, Kara Câmi ve Ay-
nu’l-Minâre Câmileri ve bazı türbeler, emâkin-i sâire ve hatta birçok hânelerin odaları bile kâşî-
lerle tezyîn ve etrâf ü enhâya birçok kâşîler nakl ve ihrâc olunmuştur.”7Eserde ayrıca kâşî üzerine 
yapılan tezyinattan da bahsedilmekte, kâşî sanatının icrası için Diyarbakır’da toprak ocakları 
kurulduğuna dair malumatlar verilmekte, sır adı verilen sanatın da kâşî sanatının bir nümu-
nesi olduğu dile getirilmektedir. “Kâşî üzerinde acîb ve garîb şekilde birçok nakışlar ve gayet 
san’âtlı ibâreler ve ba’zı ebyât ve târîhler yazılmıştır ki, hâlen ba’zı cevâmiǾde mevcûddur. Bu-
nun müteferri’atından olan mürekkeb hokkaları ve gül-âb-dan ve sâ’ir daha birçok masnû’ât-ı 

4 Ali Emîrî, a.g.e., s. 43.

5 Ali Emîrî, a.g.e., s. 44.

6 Ali Emîrî, a.g.e., s. 44-45.

7 Ali Emîrî, a.g.e., s. 45.
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zarîfe imâl olunmakta idi. Bu mühim san’at 1040 (1630-31) tarîhlerine kadar revâcını muhâfaza 
edebilmiş ise de, andan sonra metruk ve mesnîî kalmıştır. Diyârbekir’ e yarım sâat mesâfede 
Alîpınarı karyesi civârında kâ’şî i’mâline sâlih bir nev’i toprak ocaklarının ‘alâyimi henüz mevcûd 
bulunduğu rivâyet olunuyor. Şimdi şehrimizde ba’zı ma’lûmat-ı râkikâ-i türâbiyyeyi reng-â-reng 
surette telvîn ve tezyîn eyledikleri “sır” denilen san’at, andan nümûne olarak yâdigâr kalmıştır.”8

3. Mücellitlik: Osmanlılar döneminde diğer el sanatlarında olduğu gibi cilt sanatında da 
zirveye ulaşılmış, özellikle XVI. yüzyılda muhteşem eserler verilmiştir. Osmanlı devletinin 
vilâyetleri içerisinde ciltçilik sanatının icra edildiği vilayetlerden birisi de Diyarbakır’dır. Di-
yarbakır’da hem şair hem de mücellid olan önemli şahsiyetler yetişmiştir. Bunlar arasında 
Âgâh, Yahya Çelebi, Mahmud Çelebi, Ferdî, Vecdî, Çâkerî ve İbrahim Âmidî’nin isimleri çokça 
zikredilmektedir. Ali Emîrî Efendi, Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid adlı eserinde şair aynı zamanda bir 
mücellit olan Çâkerî’yi ayrıntılı olarak anlatmaktadır. “Fenn-i nazmda olduğu gibi sanat-ı teclîd 
ve tezhîbde dâhi üstâd-ı yektâ idi.”9

Mir’atü’l-Fevâid’de Mücellid Üstdâd İbrâhîm Âmidî’nin bu sanatta oldukça mahir bir kim-
se olduğu, ciltlediği kitaplar üzerinde zarif kabartmaların bulunduğu, zarif kitabe ve ser-
levhaların yer aldığı, onun icra ettiği sanatları görenlerin hayranlıklarını gizleyemediği dile 
getirilmektedir. Zamanla İbrâhim Âmidî’nin hazırlamış olduğu kitaplar Mısır Melîki Sultân 
Ebi’l-Muzaff er’in eline ulaşmış, Sultanın çokça takdirini kazanmış ve pek çok kitabın cilt 
ve tezhib işini kendisine tevdi ettiği ifade edilmiştir. “Bu zat, tezhîb ve teclîd ve tenkîş-i su-
ver-i bedî’a ve acibede hayret-bahş-i Mâni ve Behzâd olacak bir mertebeye resîde olmuş idi ki, 
çîre-dest-i mahâretinin kemâl-i san’at ve ve letâfet-i iǾcâz-kârîsini görenlerin yüreği yerinden 
oynar ve âsâr-ı zînet ve zerâfetine hayrân olup kalırdı. Şehrimizde bir çok kütüb-i nefîse teclîd ve 
tezhîb etmiş ve 770 (1368) hududûnda Kâhire’ye azîmet eylemiştir. Teclîd eylediği kitâblar üze-
rinde zarîf kabartmalar, nefîs kitâbe ve ser-levhalar ve kitabın zahrına tersîm eylediği dallar ve 
çiçekler ve tuyûr resimleri encümen-tırâz ve âvâze-i şöhret-i marifeti oraca da tanîn-endâz olup 
mümâ-ileyhin eser-i san’at ve mahâreti olan bazı kitaplar Mısır Melîki Sultân Ebi’l-Muuzaff er’in 
yedine vâsıl olarak takdîr ve tahsîn eylediğinden birçok kütüb-i nefîse ve âliyeyi bu zâta tezhîb ve 
tenkîş ettirmekle müşâru’n-bi’l-benân-ı rûzigâr olmuştur.”10

4. Hattatlık: Çok zengin bir kültür birikiminin içerisinde yoğrularak gelişen hat, tezhib, 
ciltçilik, ebrû ve simkeşlik gibi klâsik el sanatlarımızın en önemli özelliklerinden birisi de, 
şüphesiz birbirlerinden ayrı düşünülemeyecek ölçüde ilintili olmasıdır. Diyarbakır’da 
şairlikte olduğu kadar hat ve tezhip sanatlarında da mahir olan pek çok şahıs yetişmiştir. Bu 
şahsiyetlerden en önemlileri Âgâh, Mesîhî, Gubârî, Fehmî, Seyyid Ebûbekir, Râif ve Şevkî’dir. 
Mir’atü’l-Fevâid’de Diyarbakırda hat sanatının oldukça geliştiği Payitahtta bulunan câmiîlerin 
duvarlarını süsleyen hattatların bir kısmının Diyarbakır’da yetiştiği dile getirilmiştir. Bu 
hattatlardan birisi bir pirinç tanesine bir gazel yazan Diyarbakır’lı Gubârî Efendi’dir. “İlm-i 
hutûtta bazı san’at-ı hârika îcâd ve dersa’âdete azîmetle bir pirinç dânesine evvelâ bir ihlâs-ı 
şerîf tahrîr ederek enzâr-ı takdîri celb etmiş iken sonra bir pirinç dânesine bir Fâtihâ-i Şerîf tahrîr 
eylediğinden mucîb-i aǾcâb-ı umûm olmuş ve bunun üzerine bir pirinç dânesinde beş beyitli bir 
gazel terkîm eyleyip san’at-ı sihr-kârîsi herkesi hayrette bırakmış, gitgide terakkî ederek İstanbul 
kadılığını ihrâz ve ba’dehû Sultan Ahmed-i evvel Hazretlerinin Câmi-i şerifinde el-ân mevcûd 

8 Ali Emîrî, a.g.e., s. 45.

9 Ali Emîrî, Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid, (Hazırlayan: İdris Kadıoğlu), Sonçağ Yayınları, Ankara, 2014, s.160.

10 Ali Emîrî, a.g.e., s. 42.
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olan hutût-ı âliyeye bedîǾâne bir sûrete 1026 (1617) senesinde ikmâl eylediğinden nâkibü’l-eş-
râf ve müte’ākiben kadî-asker olan Mevlâna Kâsım Gubârî-i Âmidî.”11

Câmiler

1. Ulu Câmi: Mir’atü’l-Fevâid’de anıtsal tarihî yapıların başında şehir halkı tarafından “Be-
şinci Harem-i Şerîf” olarak adlandırılan Ulu Câmi gelmektedir. Dört mezheb için de müsta-
kil bölümleri olan câminin inşasının tarihine, çevresinde inşa edilen yapılara ve tarihi süreç 
içerisinde yapılan yenileme çalışmalarına kadar geniş bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca harîm, 
minâre ve avlu duvarlarında, mermer sütun ve kemerlerde emsalsiz kûfî, talik ve celî yazıla-
rının bulunduğuna dair şu bilgiler yer almaktadır: “Harem ve minâre ve havlu duvarlarında ve 
tâk ve revâk ve mermer sütun ve kemerlerinde ve etrafındaki emâkinin derûn ve bîrûnunda ka-
dîm zamândan kalma kûfî hatt-ı kıymet-dârı ve celî ve talîk nefîsü’l-enfes yazılarla birçok kitabe 
ve ibâreler ve ebyat ve tarihler ve levhâlar menkûş ve muharrer ve muallaktır.”12

2. Bıyıklı Mehmet Paşa Câmi: Diyarbakır’da yapılan ilk Osmanlı eseri câmidir. İlk Osmanlı 
valisi olan Bıyıklı Memed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Câmi daha ziyade şehir halkı tarafın-
dan Fatih Paşa Câmi ya da Kurşunlu Câmi olarak bilinmektedir. Ali Emîrî Efendi Bıyıklı Meh-
med Paşa Câmi’sini sanat ve ustalıkta şehrin birinci sırada bulunan mimarî eserleri arasında 
ziretmekte ve câminin sanatsal değeri ile ilgili şu bilgilere yer vermektedir: “Kıble cânibinde 
mihrâbın fevkine kadar etrâfıyla beraber derûn-ı câmiin zeminden bir iki metre mahalline varın-
caya cihât-ı erbaǾası umûmiyetle reng-â-reng ve kâşilerle müzeyyendir. Ve hâriç kemerler dâhi 
dil-rübâ ve gâyet zarîftir. Minâresi de tarz-ı cedîd-i Osmânî üzere olup, andan evvel Diyarbekir 
(Âmid)’de bu şekilde minâre yok idi.”13 Müellif ayrıca câminin avlusnda bulunan ve “Latîfiye” 
adı verilen şâfiîlere mahsus bir câmi, bir kütüphâne ve bir medresenin varlığından da bah-
setmektedir. Ulu Câmi de dahil şehrin hiçbir şâfî câmisinde minber bulunmazken sadece 
zikredilen şâfî câmisinde minberin bulunması bu câmiyi emsallerinden farklı kılmıştır.

3. Parlı Câmi: Mir’atü’l-Fevâid’de bu câminin halk arasında İpâriye’den bozma olarak Parlı 
Câmi ya da Câmi-i Safâ adıyla anıldığı, Akkoyunlu hükümdârı Uzun Hasan’ın kumandanla-
rından ve amcası oğullarından İpar Bayındır Bey tarafından 880 (1475)’in sonlarında yaptı-
rıldığı dile getirilmektedir. Ali Emîrî Efendi eserinde Parlı Câmi’nin tarihinden çok, fevkalâde 
sanatlı bezemelerine değinmektedir. Tipik bir Akkoyunlu eseri olan câminin özellikle mihrâb 
ve minberlerinin oldukça zarif ve sanatlı yapıldığını, tamamının çeşitli nakışlar ve oymalarla 
tezyin edildiğini dile getirmiştir. Minber kapısının iki kanadının çok kıymetli mermerlerden 
yapıldığını, üzerinde ise baştan sona çeşitli süslemeler bulunduğunu ifade etmektedir. “Bu 
câmi-i şerîf, şehrimizin Akkoyunlu zamanında tarz-ı san’at-ı mimâriyyesinin bir nümûne-i be-
dî’idir. Bil’hassa mihrâb ve minberi ol kadar zarîf inşa olunmuş ve ol kadar latîf ve gunâ-gûn na-
kışlar ve oymalarla tezyîn edilmiştir ki; üstâd-ı muktedîrin uyûn-ı nazırîne ibrâz eylediği san’at-ı 
nefîsenin ta’rîfi mümkün değildir.”14

Câminin iç kısmının ise; bir adam boyu yüksekliğine kadar, çok değerli çinilerle süslenmiş 
olduğunu, kabartma ve işlemelerle tezyîn edildiğini dile getirmektedir. Ali Emîrî Efendi, câ-
minin minaresindeki sanattan bahsederken önemli bir rivâyete de yer vermektedir: “Ahcârı 

11 Ali Emîrî, a.g.e., s. 40.

12 Ali Emîrî, a.g.e., s. 54.

13 Ali Emîrî, a.g.e., s. 49

14 Ali Emîrî, a.g.e., s. 33-34



570

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

beyzâdan olan minâresi dahı tepesinden temeline kadar kabartmalı, işlemeli nakışları hâvîdir. 
Bu kabartmaların aralarında kalan bazı yaldızlı ve nefîs mülevven taşlara ve bu bâbda işitilen 
rivâyetlere nazaran, bu nakışların araları vaktiyle umûmen mücellâ mozayik ve necef ve billûr 
taşlarıyla müzeyyen ve murassaǾ olduğundan âfitabın in’ikâsından hîre-sâz-ı uyûn-ı nâzirîn 
olarak başka bir zînet-i âmûdî-i nûrânî hâsıl eyler imiş.”15

4. İskender Paşa Câmi: Diyarbakırda on beş yıl valilik yapan İskender Paşa tarafından yap-
tırılan bir câmidir. Kânûnî devri Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden birisi olan İskender 
Paşa Câmi’nin sanat unsurları ile ilgili Mir’atü’l-fevâid’de şu bilgilere yer verilmiştir: “Derûn-ı 
câmi-i şerîf zeminden takrîben bir buçuk metre yukarıya kadar dâiren-mâdâr nukûş-ı gunâ-gû-
nı hâvî nefis ve kıymetdar kâşilerle müzeyyen ve minâresi dâhi ahcâr-ı beyzâ ile mebnî olarak 
bülend ve zarîftir.”16

5. Kara Câmi: Mir’atü’l-Fevâid’de, Kara Câmi ile ilgili Gülşenî tarikatının âyinlerinin icra edil-
diği bir mâbed olduğu, minberi olmadığından şehir halkı tarafından “Kara Mescid” olarak 
anıldığı bilgisi yer almaktadır. Câmiyi estetik açıdan da yorumlayan Ali Emîrî Efendi eserin-
de şu bilgilere yer vermektedir: “ Rûhâniyyetli bir câmi-i şeriftir. Mihrâbı etrâfında müzeyyen 
kâşilerle ahcâr-ı nefîse vardır. Ve üzerlerinde bazı ebyât menkûştur.” Müellif, câmi içerisinde 
bulunan zarif çinileri yabancıların yüksek paralar teklif ederek almak istediklerini ancak bu 
eserlerin satılmadığını dile getirmektedir. “Bazı ecânib bu kâşileri kıymetdâr addederek bir 
hayli mebâliğ vermişler ise de satılmamıştır.”

6. Behrem Paşa Câmi: Müellifin çocukluğu Behrem Paşa Câmi’sinin avlusunda geçmiştir. Bu 
sebeple bu câmi kendisi için ayrı bir öneme sahiptir. Kendisi de bir şair olan Ali Emîrî Efendi, 
tarihi anıtsal yapıları estetik bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. Nitekim,“Estetik alımlayıcı, 
sanat eserinden ya da bir doğa görünümünden zevk alan, estetik tat alan bir varlıktır.”17Beh-
rem Paşa Câmii’nde bulunan zarif tezhipler ve nakışlar karşısında Ali Emîrî Efendi hayranlı-
ğını gizleyememiştir. “Derûn-ı câmi-i şerîf zemînden bir iki metre mikdârı yukarısına kadar dâi-
ren-mâdâr zarîf nukûşu hâvi kıymetdâr kâşîlerle müzeyyendir. Şimâl tarafında kâ’in iki suff esini 
dörde tefrîk eden iki ma’kus döşeme pek san’atlıdır. Mihrâbın fevkında bulunan pencere dâhi 
hünerli ve işlemeli bir sûret-i nefîsedir. Câmi avlusuna nâzır olan divâr ve kemerleri ser-â-pâ bir 
sıra mermer ve bir sıra tırâşîde seng-i siyah ile tertîb ve tezyîn edildiğinden nazarlarda pek latîf 
bir manzara hâsıl eder.”

Câminin mimarının emsalsiz bir mimar olduğunu ve bütün kudret ve mahâretini bu mâbed-
de sergilediğini dile getiren Ali Emîrî Efendi, câmi dışındaki eyvânın sol tarafındaki mihrâb 
yanında bulunan bir mermer üzerine ta’lik hat ile Nabî’nin Hâfız-ı Şirâzî’ye ait bir beyitini 
yazdığını dile getirmektedir. “Hâric-i câmi’deki eyvânın sol tarafındaki mihrâb yanındaki bir 
mermer üzerine ta’lîk hat ile üstâdü’ş-şuarâ Nâbî merhûm Hâfız Şirâzî’ni:

Der nemâzem ham-ı ebrû-yi tu bâ yâd âmed

Hâletî reft ki mihrâb be-feryâd âmed”18

(Namazda iken kaşının kavisleri hatrıma geldi / Öyle bir hal oldu ki mihrâb feryâda başladı.)

15 Ali Emîrî, a.g.e., s. 33-34

16 Ali Emîrî, a.g.e., s. 34.

17 Mevlüt Albayrak, Estetik’in Serüveni, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012,s.55

18 Ali Emîrî, a.g.e., s. 51.
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Medreseler 

Anadolu Selçukluları, bu coğrafyalara gelişinden itibaren Anadolu’yu yurt edinme ve Türk 
nüfusunu artırma düşüncesi ile topraklara öncelikle tüccar ve din adamları yerleştirmiş, çok 
sayıda cami ve medrese inşa ettirmişlerdir. Anadolu’daki önemli ilim, kültür ve sanat mer-
kezlerinden birisi olan Diyarbakır’da da pek çok medrese inşa edilmiştir. Mir’atü’l-Fevâid’de 
tarih boyunca Diyarbakır’da inşa edilen medreseler, bu medreselerin banileri, tarihî süreçleri 
ve medreselerin mimarî açıdan estetik özellikleri ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. 
Aşağıda, çalışmanın çerçevesinin dışına çıkmamak için sadece estetik açıdan değerlendir-
melerin yapıldığı medreselere yer verilmiştir.

1. Zincîriye Medresesi: Mir’atü’l-Fevâid’de şehrin en kadim medreselerinden biri olduğu-
na dikkat çekilmiş ve bu medresede ders alan ve ders veren önemli şahsiyetlerin isimleri 
zikredilmiştir. Ali Emîrî Efendi, medreseyi estetik açıdan da değerlendirmiş, kapısında ve iç 
kısımlardaki kemerlerde yer alan oyma ve kabartmalardan, nakışlardan bahsetmiştir. “ Bu 
medresenin kapusunda ve derûnundaki kemerlerde trâşîde olan oyma ve kabartmalar ve gûnâ-
gûn ve acib nakışlar pek san’atlı ve nefîsü’l-enfestir. Şu binada olan şekil ve hey’et ve taksîmât ve 
bedâyi’-i nukûş ve letâfet ol asırda Diyarbekir’de hükûmet eden Âl-i Yinal ve Benî Artuk devirleri-
ne âid olan şehrimiz tarz-ı sanayi-i mimariyesine bir nümûne-i kıymet-dârdır.”19

2. Hüsreviyye Medresesi: Diyarbakır’da valilik yapan Hüsrev Paşa’nın hayratıdır. Medresede 
çok önemli âlim ve fâzıl şahsiyetler yetişmiştir. Bu şahsiyetlerden birisi de Karadede sıfatıyla 
anılan Mevlânâ Kemâleddin, diğeri ise Seyyid Şerif Cürcânî Hazretlerinin ahfadından Mu’î-
nüddîn Eşref Hazretleridir. Medresenin sanatsal yönü ile ilgili Ali Emîrî Efendi, eserinde şu 
bilgilere yer vermektedir. “Câmi-i şerîfin dîvârlarının bir kısm-ı a’zamı pek nefîs kâşîlerle müzey-
yendir. Bu medresede pek büyük âlimler müderrislik etmiş ve pek çok fuzelâ yetişmiştir.”20

3. Dilâveriyye Medresesi: İki kez Diyarbakır valiliği yapmış olan (1616-17 / 1618-19) daha 
sonra ise sadrazamlık yapan Dilâver Paşa’nın hayratıdır. Mir’atü’l-Fevâid’de bu medresede 
yetişen önemli şahsiyetler hakkında geniş malumatlar verilmiştir. Medresenin mimari özel-
likleri ile ilgili ise Ali Emîrî Efendi şu değerlendirmeyi yapmıştır. “ Melek Ahmed Paşa Câmi-i 
şerîfi mukâbilindedir. Ve câmi-i şerîfin câmi yemîninde bir de cesîm hanı vardır ki bu medresenin 
evkâfından idi. Medresenin bazı mahalleri ve hânun kapusı pek zarîf oymalar ve nakışlarla mü-
zeyyen ve uyûn-ârâdır.”

Diyarbakır Surları: Mir’atü’l-Fevâid’de Diyarbakır Surları; tarihî, mimarî özellikleri, kapıları, 
kapladığı alan, şehir için ehemmiyeti, surlarda yer alan burçlar ve bu burçların özellikleri gibi 
pek çok açıdan ele alınmıştır. Ali Emîrî Efendi eserinde ayrıca Diyarbakır surlarını mimarî ve 
estetik açıdan da değerlendirmeye tabi tutmuştur. Surların tamamında yer yer gözlenmekle 
birlikte özellikle azametli ve önemli kısımlarında dikkat çeken sanat ve mimari özellikleri 
günümüz insanına bile hayranlık uyandıracak boyuttadır. “Sûrun her tarafında ve husûsiy-
le azametli ve en mühim mahallerinde ol kadar sanayi ve nefâis-i âsâr-ı mimârî vardır ki, bu 
günkü günde dahi hayret-efzâ-yı ukûldur.”21Surun üzerinde seksen ikisi dış kısımdaki surlarda 
on adedi ise iç kısımlarda olmak üzere toplam doksan iki adet burç bulunmaktadır. Müel-
lif eserinde burçlardaki sanatlı yapıya da dikkat çekmektedir. “Sûr ve burûcun büyük dişli ve 

19 Ali Emîrî, a.g.e., s. 65-66.

20 Ali Emîrî, a.g.e., s. 75.

21 Ali Emîrî, a.g.e., s. 55.
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seyrek tarak şeklinde ser-â-pâ dendânelerle müzeyyen olduklarından bu da sûrun her tarafına 
bir latîf menâhir ilâve eyliyor.”22 Surlar, dört taraftan dışa ve içe doğru çeşitli mesire alanları, 
köşk ve bahçelere de açılmaktadır. İslamiyetten sonra şehirde hüküm süren hükümdarlar 
surları zaman zaman tamir etmiş ve san’atlı binalar ilave etmişlerdir. Burçların pek çoğunun 
üzerinde özellikle Mardin Kapısı’na bitişik olan burçta sanatlı bir mimari dikkat çekmekte-
dir. “Şu burçların derûn ve bîrûnu ve sanayi-i acîbe-i mîmâriyyesi temâşâya şâyân olup, bunun 
Mardin Kapusu’na civâr olan burcunda bir karakuş ve anın altında bir öküz başı resmi ve mezkûr 
öküz başının iki tarafında bağlı iki arslan tasvîr-i mehîbi olup anların zîrîndeki ibâre de aynen 
şudur:”23(Mülk yalnız ve tek ve Kahhar olan Allah’ındır. Bu büyük surun yapılmasını, efendi-
miz Sultan Melikü’s-Sâlih lakaplı, âlîm, âdil, her dâim muzaff er ve mansur, adaleti ihya eden, 
dünya ve din işlerine yardımcı olan İslâmın ve müslümanların sultanı, emirlerin, hükümdar-
ların ve sultanların medâr-ı iftihârı, bütün insanların yardımcısı ve İslâmın en hayırlısı, büyük 
hilâfet merkezinin kurucusu, şerefl i işlerin seması ve fetihlerin babası, müminlerin emirleri-
nin destekçisi ve yardımcısı olan Mahmûd bin Kara Arslan bin Dâvûd bin Sökmen bin Artuk 
emretmiştir. Allah zaferlerini aziz kılsın ve iktidarını kat kat artırsın.)

Sonuç

Tarihin kadim dönemlerinden beri siyâsî, ticârî ve edebî açıdan önemli bir kent olan Diyar-
bakır, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple şehir, içerisinde 
mûsikî, mimarî ve edebiyat gibi sanatın farklı alanlarında çok kıymetli eserleri barındırmak-
tadır. Bu yönüyle bir sanat ve kültür şehri olan Diyarbakır, daha on yedi yaşlarında olan Ali 
Emîrî Efendi’nin dikkatini çekmiş ve ondokuzuncu yüzyılın sonlarında -şehrin hâlâ tarihî do-
kusunu muhafaza ettiği yıllarda- mekân, şahıs, eser bağlamından hareketle Mir’atü’l-Fevâid 
Fî Terâcimi Meşâhiri Âmid adlı şehir tarihi özelliği de taşıyan mühim bir eser kaleme almış-
tır. İki cild halinde kaleme alınan eserin birinci cildi mukaddimeden oluşmaktadır. Mir’a-
tü’l-Fevâid’in mukaddime bölümünde, şehrin câmileri, medreseleri, kütüphaneleri, surları 
ele alınmış ve şehirde icra edilen sanatlar ile ilgili çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Eserin 
ikinci cildinde ise Diyarbakır’da yetişen ya da Diyarbakırlı olmadığı halde oraya yerleşen, 
yüzden fazla tarihî şahsiyetin biyografilerine ve bazı meşhur ailelerin soyağacına yer veril-
miştir.

Eserin en önemli özelliklerinden birisi de Diyabakır’da tarihî anıtsal yapıların mimarî özellik-
lerine yer verilmesi ve yapıların estetik açıdan değerlendirilmesidir. Eserde mozaik sanatı, 
kâşî sanatı gibi şehrin kadim sanatlarının icrası ve bu sanatların anıtsal yapılara yansımaları-
na değinilmiş, ayrıca mücellitlik, hattatlık ve müzehhiblik gibi el sanatları ile bu sanatları icra 
eden şahsiyetler hakkında önemli bilgilere yer verilmiştir. Eser, diğer özelliklerinin yanı sıra 
yukarıda zikredilen yönleri ile değerlendirildiğinde estetik bir şehir tarihi niteliğine sahip 
olduğu görülmektedir.

22 Ali Emîrî, a.g.e., s. 56.

23 Ali Emîrî, a.g.e., s. 57.
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XIX. Yüzyılda Bakü’nün 
Musiki Hayatı

Tahir Şahbazov
Doç. Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü

Şehir kültürünün en önemli unsurlarından biri de şüphesiz müziktir. Eski ve ortaçağda 
şah saraylarında, sultan ve hanların ikametgâhlarında ressam, nakkaş ve diğer sanatçılarla 
birlikte rakkas, müzisyen ve musikişinaslar da bulunmaktaydılar. Şehir meydanlarında 
düzenlenen çeşitli törenlerde müzik de yer almaktaydı, devlet başkanlarını vasfeden 
musikiler çalınmaktaydı.

Bu konuda Azerbaycan şehirleri de diğerlerden farklı değildi. Tarih boyunca Şuşa, Şamahı, 
Nahçivan ve diğer Azerbaycan şehirleriyle birlikte Bakü de ülkenin müzik merkezlerinden 
biri olmuştur. Özellikle XIX. yüzyılda Kafkasya ve Doğu’nun en büyük ekonomi ve sanayi 
şehirlerinden birine dönüşmesi, Bakü’nün kültürel ve musiki hayatını son derece kaynar ve 
rengârenk hale getirmiştir. 

İlk önce şunu kaydedelim ki, önceki dönemlerde olduğu gibi XIX. yüzyılda da Bakü’nün 
musiki kültüründe halk müziği; türküler, muğam, meyhana (ona meydanhane ve bediyye 
de denilmekte), aşık türküleri vs. daha fazla yeralmaktaydı. Halkın günlük yaşantısını, 
önemli tarihi olayları, halk kahramanlarının şecaatini, vatan sevgisini, işgalcilere karşı 
verilen bağımsızlık savaşını ve aşkı terennüm eden türküler halk arasında geniş yayılmıştı. 
Özellikle Rus işgali ortamında halk kahramanı Köroğlu ile “delilerine”, Kaçak Nebi, Kaçak 
Kerem ve Derbentli Fethali Han’ın şerefi ne okunan kahramanlık türküleri, daha popülerdi. 
Müsiki eğitimi almamış olan türkücüler,hanendeler tarafından okunan türkü ve muğamlar, 
halk dehasının en parlak yaratıcılık ürünü idi. Özellikle muğam, musikimizin temel taşı, 
sütünuydu.1

Ama bahsettiğimiz dönemde, yani XIX. yüzyılda Bakü dahil, Çar Rusyası’nca işgal edilen 
Azerbaycan şehirlerinde halk müziği, muğam ve türküleri dinlemek veya okumak için bü-
yük sahneler ve konser salonları bulunmuyordu. Çar hükumeti bu tür sahne ve salonların 
açılması taraftarı değildi. Çünkü Rus İmparatorluğu’nun asıl amaçlarından biri, siyasi yön-
den işgal ettiği Müslüman ülke ve şehir ahalisini Hıristiyanlaştırmak, Ruslaştırmak, dilini, 
dinini, musikisini, genel olarak medeniyetini unutturmaya çalışmak, tabiri caizse, Rusça 
okumaya, Rusça konuşmaya hatta Rusça düşünmeye zorlamaktı. Bu yüzden söz konusu 
dönemde özellikle de asrın ilk yarısında düğün çadırları bir tür halk musikisinin dinlendiği, 
hanendelerin kendi ustalık ve becerilerinin sergilendiği konser salonu görevi görmekteydi. 
Bu nedenle insanlar sevdikleri muzisyenleri ve usta sanatçıları görmek ve dinlemek için bu 
düğünlere akın etmekteydi.

1 F. Şuşinski, Azerbaycan Halk Musikiçileri, Bakü, 1995, s. 9.
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Türkü ve muğamla birlikte Bakü düğünlerinde, ayrıca kahvehane ve ziyafetlerde çok 
popüler olan müzik janrlarından biri ise meyhanalardı. Genellikle darp aleti ile birlikte 
okunan meyhana, Azerbaycan’a özgü folklorik rap türüdür. Bunu genellikle iki ve daha fazla 
şair-okuyucu atışma şeklinde hazırlıksız (irticalen) söylerlerdi. Yapı itibariyle bayati, koşma, 
geraylı ve diğer edebi janrlar gibi kesin olmasa da, meyhanaların kendine özgü özelliği ve 
çeşitliliği daha ifadeli ve derindir.

Özel ritim ve avazla okunan atışma meyhanalar, halk tarafından büyük ilgi ve coşkuyla 
karşılanırdı. Burada dönemin eksiklikleri, adaletsizlikleri, zülüm vs. gibi olumsuzluklar ifade 
edilmiş ve bu nedenle çeşitli dönemlerde hâkim çevreler tarafından yasaklanmış, resmi 
ve gayri-resmi olarak basından uzak tutulmuştur. Bazıları meyhanayı “sınırlı akli imkânlara 
sahip insanların dizdikleri orta ölçekli dörtlükler” şeklinde açıklamış, buna “Abşeron (Bakü 
çevresi bölge – T.Ş.) dışında kimsenin tanımadığı”, “ortalık şiiri” damgasını vurmuşlardır. 
Tüm bunlara rağmen meyhana, halk arasında yaşamaya devam etmiş, her dönemde usta 
sanatçılarını yetiştirmiştir. Meyhana, Azerbaycan’ın kendi bağımsızlığını kazanmasından 
sonra hakettiği değeri görmüş, sözlü halk edebiyatının sevilen türlerinden biri olarak, 
tebliğine ve yayılmasına ortam yaratılmıştır.

XIX. yüzyılda halk müziğinin çalındığı ve dinlenildiği diğer mekan evlerdi. Çünkü o dönem-
de zengin beyler, ağalar, saygın misafirlerinin şerefine düzenledikleri ziyafetlerde, okumak 
için halk musiki sanatçılarını hem evlerine davet ederlerdi. 1850 yılında Bakü’nün Buzovna 
köyünde Aliyar Bey’in evinde düzenlenen ziyafete katılmış görkemli Rus oryantalist İ. İ. Be-
rezin muğam müziği üzerine şunları kaydetmekteydi: 

“...Ben Doğu yemeklerinin kalitesinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bunlar saymakla bitmez. 
Dağ keçisi kebabı, çeşitli pilavların benzeri yoktu. Hatta birbirinin arkasınca Avrupa yemek-
leri, içecekler, çok güzel yapılmış kahveler insanı hayretler içinde bırakıyordu. Öğle yemeğin-
den sonra köyün manzarasını seyrettik. Akşam Aliyar Bey’in evine dönerken bizi tekrar Doğu 
yemekleri ve Müslüman müzisyenler bekliyordu... Orkestra dört müzik aletinden oluşmak-
taydı. “Nakkare”, bizim balalaykaya benzeyen “Saz”, fl üte benzeyen “balaban” ve oval şeklinde 
olan “kaval”dı. Orkestrayı saz sanatçısı yönetiyordu. O hem çalıyor, hem okuyordu. Türküler 
peş peşe geliyordu... Ben son zamanlar Tahran, Kahire ve Konstantinopol’ün (İstanbul) en iyi 
Müslüman sanatçılarını çok dinlemişim. Fakat Abşeron yarımadasında Aliyar Bey’in evinde 
dinlediğim türküler bana daha iyi geldi. Abşeronlu türkücü hem sevinçli, hem de kederli 
türkülerden epey okudu. Bu türkülerden birinin metnini bile yazıp yanıma aldım.”2

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren tedricen Azerbaycan’ın çeşitli şehirlerinde edebi-musikili 
meclisler oluşturulmaktaydı ki, bu meclisler de halk müziğinin gelişiminde önemli role sa-
hipti. Şuşa’da “Harrat Gulu’nun Okulu” ve “Nevvab’ın Meclisi”, Şamahı’da “Mahmud Ağa’nın 
Krujoku” vs. gibi meclislerde, Doğu musikisinin inceliklerini derinden bilen görkemli musiki-
şinaslar, hanendelerin doğru okumasına ve ustalığına dikkat yetiriyorlardı.3

Bu gibi meclislerden biri de XIX. yüzyılın 70’li yıllarında Bakü’de muğam müzik üstadların-
dan olan tar ve kaman ustası Kerim Ağa Salik Resulov’un (1849-1910) “Mecmeu’ş-Şüera” 
meclisi idi. Hacı Hüsü, Sadıgcan, Mansur Mansurov, Süleyman Mansurov, M. Bakıhanov vd. 

2 İ. İ. Berezin, Puteşestvie po Dagestanu i Zakavkazyu, Kazan 1850, II, s. 70-71.

3 Şuşinkski, Azerbaycan Halk Musikiçileri, s. 22-23.
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ünlü müzik sanatçıları, bu meclisin devamlı katılımcılarıydı.4

O dönemde tüm Bakü’de “Meşedi Melik Mansurov’un Salonu” ismi ile bilinen musiki meclisi 
ise gerçek anlamda bir müzik okuluydu. Meclisin başkanı Meşedi Melik Mansurov (1839-
1909), döneminin aydın ve kültürlü insanlarından idi. O, bilgili musikişinas, usta çalgıcı ve 
müzisyenler ailesinin görkemli temsilcisiydi. Meşedi Melik’in Bakü’nün İçerişehir bölgesinde 
bulunan evinin geniş ve ışıklı salonunda, sık sık toplantılar yapılmaktaydı. Karabağ, Şirvan ve 
İran’dan Bakü’ye gelen müzik sanatçıları, aylarca onun evinde kalır ve müzikle ilgili sohbetler 
yaparlardı. Hacı Hüsü, Abdulbaki (Bülbülcan), Meşedi Zeynal ve Sadıgcan gibi müzik sanat-
çıları, Meşedi Melik’in en iyi arkadaşlarıydı. Bu virtiöz sanatçılar, Bakü’ye düğün törenlerine 
davet edildiklerinde Meşedi Melik’in müzik salonuna da uğrar ve burada çalıp-okurlardı.5 
Söylenenlere göre, Meşedi Melik, garlarda ve şehrin giriş ve çıkışlarında adamlar koymuş 
ve elinde müzik aleti bulunan kimseleri gördükleri takdirde ona getirmelerini söylemişti. 
Burada o, bu müzisyenleri dinler, değerlendirir, sonra da saygıyla uğurlardı. 

Meşedi Melik Mansurov’un musiki meclisinde okuma sanatıyla ilgili ciddi sohbetler yapılır 
ve müzik tarihinden uzunca bahsedilirdi. Burada muğamın ne zaman, kim tarafından ve 
hangi ortamda ortaya çıktığı konusu meclis üyeleri tarafından geniş bir şekilde tartışılmakta, 
muğamların tam-destgah ve doğru okunmasına özellikle dikkat edilmekteydi. Tesadüf de-
ğildir ki bu meclis, Mirza Ferec Rızaoğlu, Seyid Mirbabayev, Davud Sefiyarov, Memmedhan 
Bakıhanov, Meşedi Süleyman ve Mirza Mensur gibi sanatçıları yetiştirmişti.6

Hanende Seyid Mirbabayev’in kaderi son derece ilginç olmuştur. 1867 yılında Bakü’de mer-
siyehan ailesinde doğan Seyid Mirbabayev, önceler babası ve kardeşleri gibi mersiye oku-
muş, sonralar ise halk törenlerinde bir hanende olarak ün kazanmıştır. Seyid, 1910 yılına 
kadar Bakü’nün musiki yaşamında, özellikle, tiyatro gösterilerinde verilen aralarda ve “Doğu 
Konserleri”nde usta bir hanende olarak aktif rol almıştır. 1910 yılında Bakü milyonerlerinden 
biri olan Şıh Balayev’in düğününe davet edilmiş olan Seyid Mirbabayev’e para yerine düğün 
sahibi tarafından Sabunçu’da arsa hediye edilmiştir. Arsasında petrol bulununca, Seyid Mir-
babayev hanendelikten vazgeçmiş, kısa sürede Bakü milyonerlerinden birine dönüşmüştür. 
Bu tarihten sonra hanendelikten nefret etmiş, hatta gromofon plaklarını yüksek fiyatlara alıp 
imha etmiştir.7

XIX. yüzyıl sonlarına doğru Bakü'nün konser hayatı tedricen canlanmaktaydı. Bu dönemde 
Şuşa’lı ünlü hanende Cabbar Karyağdıoğlu ve tar sanatçısı Kurban Pirimov Bakü’ye sık sık 
uğrar ve konserler düzenlerlerdi. Bu sanatçıların repertuarları daha çok muğamlardan oluş-
maktaydı. Ayrıca Doğu’nun ünlü şarkıcılarından olan Erdebilli Ala Palas oğlu Meşedi Rıza da 
XIX. yüzyılın sonlarında Şuşa’dan Bakü’ye göç etmiş ve Bibiheybet camiinde münacatla uğ-
raşmıştır. Söylenenlere göre Ala Palas oğlunun o kadar kudretli ve tiz sesi varmış ki, münacat 
sırasında tüm Bakü onun sesini duyarmış.8

4 M. Dilbazova, İz Muzukalnogo Proşlogo Bakü(Vtoraya polovina XIX-naç. XX. v.), Baku 1985, s. 17; E. Muradaliyeva, Goro-
da Severnogo Azerbaydjana vo Vtoroy Polovine XIX v., Baku, İzdadelstvo Bakinskogo Universiteta, 1991, s. 32.

5 F. Şuşinski, Azerbaycanda Musiki Meclisleri, Azerbaycan, yıl 1979, sayı 7, s. 148-156.

6 Şuşinski, Azerbaycan Halk Musikiçileri, s. 90.

7 Şuşinski, Azerbaycan Halk Musikiçileri, s. 31.

8 Şuşinski, Azerbaycan Halk Musikiçileri, s. 30.
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Ayrıca, sözkonusu dönemde muğam sadece düğünlerde ve konserlerde değil, “Muharrem” 
ayında düzenlenen dini törenlerde de okunurdu. İşbu törenlere hazırlık amacıyla Bakü ile 
beraber Azerbaycan’ın bir çok şehrinde çok sayıda hanende okulu kurulduğu bir tesadüf de-
ğildi. Bu okullara güzel sesli gençler davet edilmekte, kendilerine ilahi ve muğam sanatının 
üslup-kaideleri öğretilmekteydi.9 Cabbar Karyağdıoğlu, Bülbül ve birçok diğer ünlü hanen-
deler de müzik faaliyetine taziye okuma ile başlamışlardır. 

XIX-XX. yüzyılın başlarında Bakü’nün müzik yaşamında aşık sanatı da önemli yere sahipti. 
Hanende sanatı gibi aşık sanatı da Azerbaycan milli müziğinin temel kaynaklarından biri-
dir.10 Bu sanat, tarih boyunca Türk etnosunda sadece tarihi-etnik hafızanın, milli-benlik keyfi-
yetlerinin taşıyıcısı değil, aynı zamanda koruyucusu, yaratıcı-kurtarıcısı görevini üstlenmiştir. 
Bir tesadüf değil ki, XVII-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı sultanları Anadolu’da Türk kültürünü Fars 
etkisinden korumak için çeşitli bölgelerde, şehir, mahal ve eyalet merkezlerinde olağanüstü 
ayrıcalıklara sahip “Aşık Toplulukları” kurmuşlardır.11

Gerçekten, Bakü’de aşık sanatı Azerbaycan’ın Kazak/Tovuz, Karabağ ve Şirvan bölgerlerinde 
olduğu kadar gelişmemişti. Burada aşıkların yetiştiğine dair bilgiler yok denecek kadar az-
dır. Buna rağmen Bakü düğünleri, meclis ve törenleri neredeyse aşıksız yapılmazdı. 11 Ocak 
1902 yılında Bakü’de Tağıyev Tiyatrosu’nda düzenlenen ilk “Doğu Konseri” ve Karabağ’lı aşık-
lar grubunun katılımı, Bakü halkının aşık müziğine olan büyük ilgisini göstermekteydi. 

Edebiyat bilginleri ve ihtiyarların söylediklerine göre, hanende ve muğam sanatçıları, tüm 
dönemlerde Azerbaycan toplumunun en saygın ve nüfuzlu üyeleri olarak görülmüşlerdir. 
Hanendelerin geleneksel giysileri vardı. Onlar pahalı kumaştan, yani mahuttan çuha, atlas-
tan arkalık, “diagonal”dan (golifeyi) şalvar giyerlerdi. Giysilerinin üzerinden altın toka bağlar, 
parmaklarına pırlanta yüzük takar, başlarına buhara şapka giyerlerdi. Hanendenin yanındaki 
çalgıcıların müzik aletlerinin altın ve pahalı taşlarla süslenmesi dikkat çekerdi.

Halk muzisyenleri arasında son derece ciddi davranış, edeb-erkan kuralları vardı. Onlar giy-
silerinin temizliğine ve hareketlerine dikkat eder, ağır oturup, ağır kalkmaya (saygılı olmaya 
–T.Ş.) çalışır, okuma sanatında da belli kurallara uyarlardı. Özellikle okunan parçanın tam 
olmasını sağlar, sözleri dikkatle seçer, ahlaki, felsefi ve estetik anlamlara sahip gazel, bayati, 
koşma ve gözellemeler okurlardı.

Aşıklar-ozanlar ise en saygın meclislerin yukarı kısmında oturtulurdu. Halk arasında geniş 
yayılan “Aşık el anasıdır”, “Aşık Hakk aşığıdır” gibi deyimler de sahip oldukları saygı ve nüfuzu 
göstermektedir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bakü'nün ekonomi ve kültürel seviyesinin yükselmesi, tedricen 
birçok milletleri içine alan bir şehre dönüşmesi müziğin gelişmesine katkı vermiş, zaman 
zaman Avrupa, Rus ve Doğu müziği (Oryantal) konserlerinin düzenlenmesini sağlamıştı. 
Şehirde ilk özel müzik okulu açılmış ve Rusya musiki topluluğunun bir şubesi kurulmuştu. 
Ayrıca amatör musizyenlerin oluşturduğu edebi-musikili meclislerin sayısı da artmış, sık sık 
çeşitli tartışmalar ve hatta halk sanatçıları arasında yarışmalar düzenlenmeye başlamıştır. 
Bu gibi meclislere, görkemli halk şairleri ve musiki sanatçıları da katılırlardı. Milli müzikten 
oluşan ilk büyük konser ise, Bakü’de 19 Ocak 1881 yılında İctimai Şura Salonu’nda düzen-

9 G. Abdullazade, Gedim ve Orta Esrlerin Musigi Medeniyyeti, Bakü, 1996, s. 171.

10 Şuşinski, Azerbaycan Halk Musikiçileri, s. 93-94.

11 M. Gasımlı, Ozan-Aşıg Sanatı, Bakü 2007, 155.
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lenmiştir. Aynı konuyla ilgili Kaspi gazetesi şunları yazmaktaydı: “Bu, “Asya müziği” ile daha 
doğrusu “sazendelerle” ilk görüştü. Umarız bu gibi görüşler bizim az sayıdaki görüşlerimizin 
sonuncusu olmayacak.”12

1902 yılında Bakü’de halk müziği ve muğamlardan oluşan ikinci “Doğu konseri”nin (İlk 
“Doğu konseri” 1901 yılında Şuşa’da düzenlenmişti) düzenlenmesi ise şehrin musiki haya-
tının en fazla hatırlanan olayına dönüştü. Bu konsere ülkenin her köşesinden gelmiş müzik 
sanatçılarıyla beraber, Bakü’lü sanatçılar-Ala Palas oğlu, Ağa Seyid oğlu, Kerim Hacı Zeynal 
oğlu, Ağa Kerim Saleh, Aliağa Zühab, Seyid Mirbabayev vd. de katılmışlardır.13 “Doğu kon-
serleri”, Bakü’de sonrakı yıllarda da düzenlenmiştir.

Batı profesyonel müziği konusunda şunları söyleye biliriz. Eğer Azerbaycan’ın Rusya’ya il-
hakına kadar profesyonel müzisyenlerin faaliyeti han, bey ve tüccarların üst kategorisinin 
saraylarıyla sınırlıydısa, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu musiki tedricen burjuva 
salonlarına geçmekteydi. Artık yüzyılın 60-70’li yıllarında Bakü’de Batı’da olduğu gibi toplu 
törenler düzenlenmeye başlar ki, böyle törenlerden biri de “Bağ Musikisi” olarak isimlendi-
rilen konserlerdi. Yaz mevsiminde sözkonusu konserler bahçe ve parklarda, kışın ise külüp, 
tiyatro ve sirk salonlarında düzenmekteydi. Burada nefesli müzik aletlerinden oluşan askeri 
orkestra, Rus ve Batılı bestecilerin eserlerinden oluşan parçalar çalarlardı. Bu orkestralar di-
rijörlerin isimleri ile anılırlardı. Bunlardan “İ. K. Friştman’ın Donanma Orktestası”, “Y. Kriş’in 
Askeri Orkestrası”, “F. K. Esterreyh’in Amatör Orkestrası”nı vs. kaydedebiliriz. Orkestraların so-
listleri profesyonel olmasalar da, şehrin musiki yaşamında derin iz bırakmışlardır. 14

O sıralarda bahçe ve park gibi halka açık yerlerde milli üçlünün ifasında haftada iki defa 
Doğu (Azerbaycan Türk) müziği de çalınmaktaydı. Lakin bu gibi konserler her zaman düzen-
lenemiyordu ve bunun için ilk olarak Vali’nin izni gerekiyordu. 

Bundan başka, söz konusu dönemde Rus, Batı ve Doğu kültürünü temsil eden sanatçıların 
buraya akını da çoğalmaktaydı ki, onların içinde profesyonel muzisyenler de vardı. Artık XIX. 
yüzyılın sonlarında Bakü, Kafkasya’da profesyonel konserlerin düzenlendiği, profesyonel 
müzik severlerin sık olarak toplandığı bir Müslüman şehrine dönüşmeye başlamıştı. Burada 
zamanla çeştili kültürel törenlerin düzenlenmesi için külüp ve halka açık konser salonları 
yapılır ve bu salonlarda edebiyat geceleriyle birlikte tiyatrolaştırılmış konserler de düzenle-
nirdi. Ayrıca şehirde musıkî, tiyatro ve güzel sanatların diğer türlerinin amatör dernekleri ku-
rulmakta, gençler arasında Avrupa kökenli piyano, kaman, vioyolonsel vs. gibi müzik aletleri 
de zamanla popülerleşmekteydi. 

XIX. yüzyılın 80’li yıllarının sonu ve 90’lı yıllarında tren yolunun açılması ve petrol sanayisinin 
hızlı gelişimi, profesyonel Rus ve yabancı sanatçıların Bakü’ye gelişini hızlandırdı. Örneğin, 
Rusya’nın usta sanatçılardan, M. G. Savin, F. İ. Şalyapin, L. V. Sobinov, S. V. Raxmaninov, L. 
Seytlin, L. S. Auren, İ. Slavinko, görkemli şarkıcı A. G. Menşikov, Tifl is operasının sanatçıları V. 
M. Zarudnoq ve İ. V. Tartakov, D. M. Leonov, N. N. Figner, Y. V. Devos-Soolev, A. V. Sekar-Ro-
janski, Sofya Menter, V. Timanova, V. İ. Safanova, İtalyan Alisa Barbini, Olga de Rubini, Dorissa 
Barrini, Polonyalı Yadvig Zalesskaya ve Anton Kontskin gibi isimlerin Bakü’deki konserlerin-

12 Kaspi Gazetesi, 21 Ocak 1882, Sayı 9.

13 Dilbazova, a.g.e., s. 72; XX. asr Azerbaycan Musigi Medeniyyeti Tarihinin Gaynagları (1901-1911), Bakü, Nurlan, 2005, I, 
54-55.

14 A. İsazade, İz İstorii Professinalnoy Jizni Dorevolyuçionnogo Bakü,İzvestiya Akademii Nauk Azerbaydjanskoy SSR, Seriya 
Obşestennıh Nauk, 1960, № 5. s.117-118.
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den bahsedebiliriz. Bu sanatçıların ekseriyeti birkaç defa konser düzenlemişlerdi.15

Bunun yanısıra, Rus komedi opera ve operettası, İtalyan opera grubu, Saratov operası ve 
Odessa şehir tiyatrosu çalışanları, Tifl is opera tiyatrosu, Petersburg bale grubu vs. seyahât-
lerini ve “Karmen”, “Boris Godunov”, “Jizn za tsarya”, “Minona”, “Mazepa” vs. gibi ünlü opera 
ve tiyatro gösterilerini de eklersek, Bakü’nün kültürel yaşamını açık bir şekilde tasavvur 
edebiliriz. 

Profesyonel müzik alanında yaşanan bu önemli olaylar XX. yüzyıl başlarında Azerbaycan’da 
da bu alanda müsizyenlerin yetişmesiyle sonuçlanmıştır. Bu müzisyenler arasında Gori Öğ-
retmen Okulu mezunları olan Ü. Hacıbeyli ve M. Magomayev’in hizmetleri daha fazla ol-
muştur. Özellikle Üzeyir Hacıbeyli’nin (1884-1948) 1907 yılında Müslüman Doğu’da ilk defa 
olarak opera eseri yazması, milli müzik tarihimize altın harfl erle kaydedilmiş. 12 Ocak 1908 
yılında dahi Muhammed Fuzuli’nin aynı isimli eseri temelinde yazılan bu operanın - “Leyla ve 
Mecnun”un Bakü’de Hacı Zeynalabidin Tağıyev tiyatrosu (şimdiki Musikili Komedi Tiyatrosu) 
sahnesinde ilk olarak sergilenmesi, büyük yankı uyandırdı. Gösteriyi izleyenler, hanendeler, 
dram sanatçıları ve müzikseverlerdi. İlk gösterinin yönetmeni usta aktör ve yönetmen Hüse-
yin Arablinski idi. Mecnun rolünü ise görkemli tiyatrocu ve müzisyen Hüseyinkulu Sarabski 
oynamıştır. O bu rolü o kadar ustalıkla oynamıştı ki, sokak ve caddelerde her kes onu “Mec-
nun” diye çağırmaktaydı. 

Maalesef Leyli rolünü oynayacak kadın sanatçıyı söz konusu dönemde bulmak son derece 
zordu. Çünkü şeriate göre Müslüman kadının sahneye çıkmasına izin verilmemekteydi. Bu 
yüzden ilk gösteride Leyli rolünü melahetli sesi olan Ferecov soyadlı bir genç erkek çocu-
ğuna vermişlerdi. Sonralar ise bu rolü kadın rollerinin ünlü ifacısı olarak tanınan Ahmet Ağ-
damski oynamıştır. Yalnız uzun yıllar sonra (1920-30’lu yıllarda) sahnede kadın hanendeler 
Azerbaycan bestecilerinin muğam operalarında yer almaya başladılar. 

“Leyla ve Mecnun” operası ortaya çıktığı günden sonra ister Azerbaycan'da, isterse de dışın-
da şöhret kazandı ve profesyonel opera ustalarının yetişmesinde büyük bir okula dönüştü, 
diyebiliriz. Eser türlü dönemlerde Güney Kafkasya, Rusya, Orta Asya, İran ve diğer ülkelerde 
başarıyla sahnelendi ve profesyonellik açısından üstün seviyesi ile günümüzde de seve seve 
seyredilmektedir.
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Lâle Devri’nde İstanbul’un Mesire 
Yerlerinden Sâdâbâd’a Nedîm’in 
Şiirlerinden Bir Bakış

Hatice Özdil
Yrd. Doç Dr. Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

1. Giriş 

18. yüzyılda Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı yıllarında yaşanılan barış ve huzur dolu 
günler, dönemin en gözde zamanıdır. “Lâle Devri” olarak anılan bu zaman dilimi, “III. Ah-
med’in son 12 yıllık saltanatını, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın da sadrazamlık (1718-
1730) yıllarını kapsayan kısa yenilik dönemi” olarak tarif edilebilir.1 “İç huzur bakımından 
Türkiye tarihinin bahtiyar devrelerinden birini teşkil eden bu renkli yıllar,”2 uzun süredir dur-
gunluk yaşanan siyasî, ekonomik ve kültürel alanlarda canlanmayı sağlamıştır. 

1718’de Avusturya ve müttefiki Venedik’le imzalanan Pasarofça Antlaşması’nın ardından 
başlayan uzun barış döneminde; başta Haliç ve Boğaziçi olmak üzere İstanbul’un her ye-
rinde iptila derecesine varan bir yaygınlıkta Lâle yetiştirildiğinden, devre Yahya Kemal ta-
rafından “Lâle Devri” ismi verilmiştir. Paris’teki bir konuşmalarında ünlü şairden işittiği ismi 
çok beğenen tarihçi Ahmet Refik Altınay, o sıralarda yazdığı bir çalışmaya bu ismi vermiş3, 
böylelikle Lâle Devri adı yaygınlık kazanmıştır.4

Sa’dâbâd’ın ve beraberindeki yapıların İstanbul’un şehir surları dışında Kâğıthane deresi bo-
yunca inşâsı (Şevval 1134, 15 Temmuz-12 Ağustos 1722) şu sırayla ilerlemiştir: İnşaat projesi, 
derenin temizlenip bir kısmının 1100 metre uzunluğunda Cedvel-i Sîm denen düzgün bir 
kanala dönüştürülmesiyle başlamıştır. Kanal boyunca iki sıra ağaç dikilmiş ve suya yakın bir 
noktada “otuz aded sütūn-ı mevzūn üzerine bir kasr-ı hümâyūn (asıl Sa’dâbâd) inşa edilmiş-
tir. Bu zengin görünümlü kasrın karşısında büyük bir yansıtma havuzu (pîşgâhında bir havz-ı 
vâsi) planlanmıştır. Bu yapay gölde, biri üç başlı bir yılan görünümünde olan üç fıskiye hava-
ya su fışkırtmaktadır.5 III. Ahmed sayısız şenlik ve eğlence düzenlediği Sa’dâbâd’da çok fazla 
vakit geçirmiştir. Vakanüvis Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi (ö. 1173/1760) Sa’dâbâd’da 
düzenlenen pek çok şenlikten bahseder.6

1 Necdet Sakaoğlu, “Lâle Devri”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul, 1994, s.182.

2 Yılmaz Öztuna, “Lâle Devri (1718-1730)”, Büyük Türkiye Tarihi, C.6, İstanbul, 1983, s.290.

3 Ahmet Refik Altınay, Lâle Devri (1718-1730), Tarih Vakfı Yurt Yay., 2010

4 Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı - Lâle Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme, Bilge Kültür Sanat Yay., 2013 İstanbul, 
s.91.

5 Can Erimtan, “Sa’dâbâd Algısı: “Lâle Devri” ve Osmanlı-Safevî Rekabeti”, Osmanlı Lâleleri, Osmanlı Kahvehaneleri, On 
Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Haz: Dana Sajdi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, s.61.

6 Can Erimtan, “Sa’dâbâd Algısı: “Lâle Devri” ve Osmanlı-Safevî Rekabeti”, Osmanlı Lâleleri, Osmanlı Kahvehaneleri, On 
Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Haz: Dana Sajdi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, s.83.
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2. Lâle Devri ve Nedîm

Lâle Devri, “savaşlardan, ihtilâllerden bunalan İstanbul’un ve onu taklîd eden diğer şehirlerin, 
İbrahim Paşa’nın öncülüğüyle hayatın maddî zevklerinden faydalanmak istemesi şeklinde 
tarif edilebilir.”7 Bu dönemin en önemli özelliği; padişah ve sadrazamın yanında seçkin bir 
zümrenin katılımı ile gerçekleştirilen, günlerce süren eğlencelerin ve kış gecelerinde helva 
sohbetlerinin düzenlenmesidir. III. Ahmet, İbrahim Paşa ve çevresindekilerin himayesi ile eğ-
lencelerin davetlileri arasında yer alan en önemli isim ise şair Nedîm’dir. Fuat Köprülü; “Lâle 
Devri deyince mutlaka Sa’dâbâd’ı, Sa’dâbâd’ı hatırlayınca da ister istemez Nedîm’i düşünü-
yoruz. Çünkü Lâle Devri ve Sa’dâbâd, Nedîm’in divanında tâktir edilmiş gibidir. O devrin asıl 
hakikatini, hayatını, zevkini bize her şairden çok Nedîm duyurabiliyor. Ve işte Nedîm bundan 
dolayı büyük şairdir.”8 diyerek onun, dönemini yaşatan bir şair olduğunu açıkça dile getirir. 
Diğer bir ifadeyle “Nedîm İstanbul’un jurnalini tutmuştur.”9 Eğlence âlemlerinin kendi deyi-
miyle “bülbül-i şeydâsı” olan Nedîm, dönemin canlı ve sosyal yönlerini şiirlerine yansıtmış, 
halkın hayatından seçtiği manzaralarla beyitlerini süslemiştir. Gördüğü hayatı yansıtmaya 
çalışırken kendi iç âlemini saklamamış, Lâle Devri’ni özellikle zevk ve eğlence devri olarak 
tarihe geçirmiştir. 

Nedîm, gönlü süsleyen yapıyı görüp onun nasıl olduğunu gök levhasına yazarken, zarif üs-
luplu bir şair de, gönlün Sa’dâbâd’a su gibi akmamasının mümkün olmadığını belirten bir 
mısra söyler:

Görüp ol tarh-ı dil-ârâyı Nedîm-i şeydâ
Vasfını eyler iken levh-i sipihre imlâ
Dedi bu mısra’ı bir şâ›ir-i pâkîze-edâ
Nice akmaya gönül su gibi Sa’d-âbâda (Musammat 36/3)

3. Nedîm ve İstanbul

Günlük hayata dair pek çok sahneyi şiirlerinde bulduğumuz Nedîm, “tecellî dağı” gibi câ-
miler, “maarif kumaşı satılan sokaklar” gibi benzetmeleri de bol bol kullanarak, İstanbul’un 
zengin bir dekorunu çizmektedir. Hâyatında, İstanbul’un gelişmiş kültürünü çok güzel tem-
sil etmekte, sâdece şiirlerinin konusu bakımından değil, üslubu açısından da “İstanbul Şâiri” 
ünvânını hak etmektedir.10 Bu özelliğiyle şair, tam bir İstanbullu olarak tarif edilir. Zaten Ne-
dîm de kendisine Damat İbrahim Paşa’nın ağzından “İstanbul oğlanı” şeklinde seslenmek-
tedir:

Ki ya’ni bendene lûtf-ı hitâb edüp buyurdun kim
Gel ey bîgâne-meşreb bî-vefâ İstanbul oğlanı (K.23/4)

Nedîm, İstanbul’a o kadar hayrandır ki; hayranlığı, bu şehrin bir taşına koca Acem mülkünü 
feda edebilecek kadar ölçüsüz bir seviyededir:

Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre ‘Acem mülkü fedâdır (K.22/1)

Heyecanını ve hayranlığını bu sözlerle anlatmakla da yetinmeyen şair; İstanbul’u, dünyayı 

7 Yılmaz Öztuna, “Lâle Devri”, Türk Ansiklopedisi, C.22, Ankara, 1975, s.460.

8 Seyit Kemal Karaalioğlu, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1973, s.703.

9 Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı- Lâle Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme, Bilge Kültür Sanat Yay., 2013 İstanbul, 
s.108.

10 Yeni Rehber Ansiklopedisi, “Nedîm”, C.15, İstanbul, 1994, s.167.
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aydınlatan güneşle aynı teraziye koyar ve onun gerçek değerinin ancak bu şekilde ölçülebi-
leceğini belirtir:

Bir gevher-i yektâdır iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır (K.21/2)

İstanbul’un çeşmeleri öyle güzeldir ki, insana hayat bahşeder, hamamları ise vücuda şifa verir:

Ser-çeşmeleri olmada insâna revan-bahş
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır (K.22/11)

4. Nedîm ve Sa’dâbâd

III. Ahmet döneminde pek çok köşk inşa edilmiştir. Bunlardan Salı Pazarı’nda Emîn-âbâd, 
Çigala Sarayı yakınında Ferah-âbâd, Alibeyköyü civarında Hüsrev-âbâd, Bebek’te Hümâyūn-
âbâd, Defterdar’da Neşât-âbâd, Kağıthâne’de Sa’dâbâd, hep bu dönemde yapılmış köşkler-
dir. İstanbul dışında Boğaziçi’nde, Üsküdar ve Kadıköy’ünde ricâle ait zarif köşklerin sayısı 
yüzü bulmaktadır. Korularla çevrili sarayların lâle, sümbül bahçeleri; havuzlar su cetvelleri, 
fıskiyeler efendilerinin zevk-u sefâ eğlenceleri için beklemektedir. Bu köşklerden padişahın 
en çok hoşlandığı yer Kâğıthane’de Sa’dâbâd köşküdür. Köşkün inşası İbrahim Paşa gözeti-
minde yapılmış, dere yeni bir yatağa aktarılmış, yeni mecrânın iki tarafına mermer rıhtımlar 
yapılmış, iki kolun birleştiği yerde şahane bir kasr-ı hümâyūn yükseltilmiştir. Kasrın önün-
deki bahçede, büyük havuzla çağlayanlar, ağzından su fışkıran ejderhalarla bir su cenneti 
yaratılmıştır. Haliç kıyıları ve sırtları, rıhtımlar, göz alıcı kasrlar ve hamamlarla donatılmıştır. 
Sa’dâbâd kasrı ve bahçesi altmış günde, İstanbulluların hayran gözleri önünde yapılıp bitiril-
miştir. Bahçeler özellikle lâlelerle bezenmiştir.11

Nedîm, yaşadığı devirde Sa’dâbâd’ı görmeyi, şiirlerinde işlemiş olmayı bir şans ve ayrıcalık 
addeder. İranlı, meşhur Şehnâme şairi Firdevsî’nin Sa’dâbâd gibi bir güzelliği görmediği için 
Cem ve Dârâ gibi efsâneleri anlattığını, Sa’dâbâd gibi bir gerçek güzellik görseydi onlar yeri-
ne Sa’dâbâd’ı anlatacağından dem vurur. Yine başka bir İran şairi, Gaff arî’nin kendi devrinde 
Sa’dâbâd’ın süslemelerinin ve güzellerinin bir benzerini görmediğini, görmüş olsa şairin Ni-
garistân adlı ünlü eserinde bunlardan mutlaka söz edeceğini belirterek, bu konuda Nedîm 
kadar şanslı olmadıklarını imâ etmiş olur: 

Olsa ger kasrındaki nakş u nigâra bir şebîh
Anı yazmaz mıydı Gaff ârî Nigâristân’ına (K.21/14)

Nedîm bazı şiirlerinde geçmiş dönemlerde yaşamış kimselerin ruhları ile söyleşir, onları söy-
lediklerine şahit tutar, onlara sorular sorar. İskender’in ruhu Sa’dâbâd’ın güzelliği karşısında 
parmak ısırır. Kâvūs’un ruhuna seslenen şair, Sa’dâbâd gibi bir güzelliğe sahip olup olmadı-
ğını sorar:

Ne bulmuş Rüstem-i Kâvûsdan Firdevsî-i Tûsî
Ne görmüşdür bir iki Türkden Vassâf-ı sevdâyî
Der-i vâlâsına varsın da görsün haşmet ü câhı
Gelüp âlâyını görsün de seyr etsin temâşâyı (K.9/28-29)

Nedîm bir şarkısında, dinleyiciyi Sa’dâbâd’da gezinmeye davet eder. Ardından çevrenin güzelli-
ği vurgulanır ve İsfahan’daki Çehâr Bağ bahçelerinin Sa’dâbâd’ın yanında sönük kaldığı söylenir: 

11 Halil İnalcık, Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedîmler, Şâirler, Mutrîbler, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2015, s. 310.
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Gel hele bir kerrecik seyr et göze olmaz yasağ
Oldu Sa’d-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
Çâr-bâğ-ı Isfahânı eylemişdir dağ dağ
Oldu Sa’d-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bağ (Musammat 21/1)
Sebâ ülkesinin, Sa’dâbâd’da yapılan altın kemerli köşk gibi bir süsü yoktur:
Söyle kim mülk-i Sebânın var mı bir pîrâyesi
Kasr-ı zerrin-tâk-ı Sa’d-âbâd-ı nev-peydâ gibi (K.18/13)

Sa’dâbâd’ın toprağından bir parça alınır ve sabah rüzgârı ile Huten hakanına misk diye gönderilir:

Sizde böyle müşk olur mu deyü hâkinden birâz
Âh göndersem sabâyile Hoten hâkânına (K.21/11)

İstanbul, güzelliği dolayısıyla cennetin altında veya üstündedir. Yani cennete bu kadar 
yakın bulunduğuna inanılır. İstanbul’un gül bahçelerini cennete benzetmek hatadır, 
çünkü bu bahçeler daha güzeldir. Sa’dâbâd ise cennet-i a’lâya benzetilir. Oralarda gezmek, 
hayattayken cennette olmak gibidir. Sa’dâbâd’da, Cedvel-i Sîm’de kayığa binen bir 
kimsenin cennetin yanına varması mümkündür. Zira Kâğıthane bütün olarak güzellikler 
manzumesidir. Kağıthane’deki köşklerden birisinin adı Kasr-ı Cinân (Cennetler Köşkü)’dır. 
Şevkâbâd Kasrı’nın toprağı hâk-i behişt (cennet toprağı) ile sütkardeştir. İstanbul’un her 
semti cenneti kıskandıracak güzelliktedir. Sebillerinden akan su, cennette iyi insanlara ihsan 
edilecek tatlı selsebil suyuna benzer, gül bahçeleri cennetleri andırır. Yaptırılan selsebilin 
kendisi de cennetin gıpta edeceği güzelliktedir. Sa’dâbâd, cennet köşkü gibidir. Havuzu 
ise kevser suyunu akla getirir. Kevser, cennette Allah›ın nimetlerinden olan bir ırmaktır. 
Bu ırmağın suyu baldan tatlı, kardan soğuktur. Bir içen bir daha susamaz. Cennetin diğer 
ırmakları kevserden çıkmıştır. Şair, bu havuzdan tertemiz kevser suyunu içmek ve cennet 
kokusunu almak ister:12

Havzdan kevser-i pâkîzeyi nūş eyleyeyim
Kasrdan būy-i cinânı edeyim istişmâm (K.10/17)

Nedîm, Sa’dâbâd’ı; Tavanlı Köprü’yü, Hayrâbâd’ı, Kasr-ı Cinân’ı, Çeşme-i Nûr’u, Cedvel-i Sîm’i, 
Kasr-ı Neşât’ı, Cisr-i Nev-peydâ’yı, Ferkadan Kasrları, Cisr-i Sürûr’u büyük bir şevk içinde anla-
tır. Münasip bir yere inşa edilen Tavanlı Köprü, gelip geçen güzelleri oradan seyretmektedir:

Ne münâsib yere durmuş o Tavanlı Köprü
Cümle gözden geçirir seyre gelen hûbânı (K.20/9)

Nedîm bir beytinde ise “Nûr âyeti” olarak anılan Nûr sûresi 35. âyete gönderme yapmıştır: 
“Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde 
bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek 
bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, 
ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nûr üstüne nûr. Allah, diledi-
ği kimseyi nûruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”13 
Bu âyetin mütefessiri olarak Sa’dâbâd’daki çeşmelerden biri olan Çeşme-i Nûr’u gösterir. Ya-
pısı ve suyunun güzelliğiyle çeşme, adetâ bu ayeti tefsir eder:

Çeşme-i Nûr ise Nûr âyetin eyler tefsîr
Cedvel-i Sîm ile bulsa n’ola zîb ü şânı (K.20/13)

12 Ömer Yaraşır, Nedîm Divanı’nın Tahlili, Trakya Üniv., Sosyal Bilimler Enst., Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Doktora 
Tezi, Edirne 1996, s. 20.

13 Kuran-ı Kerim, Nûr Suresi, 35. âyet.
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Nedîm, Dîvân’da Sa’dâbâd, Şevkâbâd, Feyzâbâd, Neşedâbâd, Şerefâbâd, Hurremâbâd Kasır-
larından, Kasr-ı Cinân’dan ve Çırağan Sarayı’ndan gerçek çizgilerle bahseder. Yeni yapılmış 
olan Sa’dâbâd gibi başka bir yer daha yoktur. O, çok ferahlatıcı bir köşktür. Bu ihtişamıyla 
anka kanadı gibi yükselmiş, her bir taze fidanı tûbâ ağacı gibi boy veren müstesna bir sevgili 
gibi âşıklara naz eder:

Var mı bir yer sahn-ı Sa’d-âbâd-ı nev-peydâ gibi
Evce çıkmış bir müferrih kasr per-i ‘ankâ gibi
Kad çeküp her bir nihâl-i tâzesi tûbâ gibi
Nâz eder ‘uşşâkına mahbûb-ı müstesnâ gibi (Musammat 44/1)

Çağlayanın güzelliğini, görmeden anlamak mümkün değildir. O güzelliği tarif etmek boşu-
nadır:

Görmeyen âdeme el-hak ne kadar vasf etsem
Nice ta’bîr olunur Çağlağan’ın seyrânı (K.20/11)

Kasr-ı Cinân’ın emsalsiz bir güzelliği vardır, öyle ki benzeri cennette bile yoktur:

Yok bu dünyâda hele Kasr-ı Cinân’ın misli
Bilmezem var mı cinân içre dahı akrânı (K.20/12)

Uygun bir yere yapılmış olan Kasr-ı Neşât, kendisi küçük ama şanı büyük bir yapıdır:

Pek güzel mevki’ine düşdü hele Kasr-ı Neşât
Gerçi kendi küçük ammâ ki büyükdür şânı (K.20/15)

Cisr-i Sürûr adlı köprü Hurremâbâd’a yakınlığı dolayısı ile inleyen gönlü şenlendirir:

Hurrem-âbâda karîb olduğ’içün Cisr-i Sürûr
Etmede hurrem ü mesrûr dil-i nâlânı (K.20/18)

Kendisi de adı gibi yeni olan Cisr-i Nev-peydâ’nın bir eşini daha bulmak imkânsızdır:

Ya o cisrin ki adı kendi gibi Nev-peydâ
Şüphesiz yokdur ana mülk-i cihanda sâni (K.20/16)

Ferkadan (iki parlak yıldız) adlı kasırlar, âlemi âdeta nurlandırırlar:

Ferkadandır adı üstünde olan kasrların
Ki ederler ikisi ‘âleme nûr-efşânî (K.20/17)

Kutlu ve bayındır olma özelliğiyle Sa’dâbâd, İstanbul için bir övünç kaynağıdır:

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır (K.22/14)

Yaptırılan kasırlar, köşkler ayrıca zevk ve eğlence mekânlarını süsleyen gül ve lâle bahçeleri 
ile de anlatılır. Özellikle lâle sevgisi zamanla bir tutku hâlini almıştır. “Bu tutkunun, lâlenin 16. 
yüzyıl İstanbul’unda kültür yoluyla çok sayıda çeşidinin elde edilmesiyle arttığı ve 18.yüzyıl-
da, özellikle sonradan Lâle Devri (1718-1730) denilen dönemde doruğa ulaştığı bilinmekte-
dir.”14 Lâle bahçelerinde yapılan geziler de o dönemde “lâle seyranına çıkmak” şeklinde tarif 
edilmiştir.15 Elbette Nedîm de bu lâle hayranlığına kayıtsız kalmamış ve bahar günlerinin 
gelişi ile mekânların neşesini artıran lâle sevincini şiirlerine taşımıştır:

14 Turhan Baytop-Cemal Kurnaz, “Lâle”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.27, Ankara, 2003, s.79.

15 Leyla Karataş, “Nedîm Divanı’nda Lâle Devri Sosyal Hayatının İncelenmesi” Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. Yüksek 
Lisans Tezi, İzmir 2006, s.11.
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Erişdi nev-bahâr eyyâmı açıldı gül ü gülşen
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen
Çemenler döndü rûy-ı yâre reng-i lâle vü gülden
Çırâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen (Musammat 33/1)

Nedîm, güllerle ve lâlelerle bezenmiş olan Sâ’dâbâd Kasrını anlatırken kasrın önünde bu-
lunan ve ona Kevser suyunu hatırlatan havuzdan, fıskiyelerden ve ejderha biçiminde olan 
çeşmeden de bahseder:

Andırır kasr-ı cinânı bu dil-i nâ-şâda
Nice akmaya gönül su gibi Sa’d-âbâd’a
Düşürür kevseri ol havz-ı dil-ârâ yâda
Nice akmaya gönül su gibi Sa’d-âbâd’a (Musammat 36/1)
Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
Mâ-yı tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan
Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda (Musammat 40/2)

Sa’dâbâd eskisinden daha güzel bir hâldedir. O görünenin, süslü ve eşsiz bir köşk mü yoksa 
cennet nehri üzerine kurulmış yeni tarz bir köprü mü olduğu sorgulanır:

Şimdi Sa’d-âbâda bak evvelkinden a’lâ mıdır
Gör hele dünyâyı eski bildiğin dünyâ mıdır
Bu görünen bir müzeyyen kasr-ı müstesnâ mıdır
Yohsa nehr-i cennet üzre cisr-i nev-peydâ mıdır (Musammat 19/1)

Amacı sevmek ve yaşamak olan Nedîm, şiirlerinde eğlencelerin en coşkulularından olan 
Çırağan eğlencelerine de değinmeden edememiştir. Padişahın teşrifi ile canlanan bu ge-
celer, seçkin dilberlerin dansları, çalınan sazların nağmeleri, saz, ney, tambur, rebap sesleri 
ile daha da doyulmaz bir hâl alır. Yakılan mumlarla aydınlatılan geceler bütün bu neşe dolu 
anlarla beraber unutulmaz bir mutluluğa dönüşür. Çırağan sefasının gelmiş olması işte bu 
özellikleriyle Nedîm’e benzersiz şiirler yazdırır:

Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-ı çırağan geldi
Bülbül âteş saçarak bezme gazel-hân geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-ı çırağan geldi (Musammat 41/1)

Helva sohbetleri de Nedîm’in Dîvânı’na konu olan dönemin diğer kış eğlencelerinden biridir. 
Diğerlerinde olduğu gibi bunda da saz ve şiir eşliğinde zaman geçirilir ve yine onlar eşliğin-
de helvalar yenirdi. Nedîm, yapılan helva sohbetlerine şiirleriyle renk katan, önemli isimler-
den biri olmuştur. Bu nedenle oldukça keyifl i ve neşeli geçen helva meclislerinin Çırağan 
eğlencelerini kıskandıracak nitelikte olduğunu bizzat katıldığı için çok iyi bilir:

Habbezâ hurrem behâr-ı zevk u şâdî vü tarab
Kim bu helvâ bezmini reşk-i çırâğân eyledi (K.26/3)

Meşhur bir şarkısında Nedîm, sevgiliyle Sa’dâbâd’a kaçmak için Cuma namazına gidiyorum diye 
annesinden izin almaktan bahseder. Sa’dâbâd’da gezmek uğruna Cuma namazı feda edilir:

İzn alıp cum’a namazına deyü mâderden 
Bir gün uğrılayalım çerh-i sitem-perverden
Dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a (Musammat 40/4)



586

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

5. Sa’dâbâd’da Bayram Gezintileri

Nedîm tarafından, oruç zamanı dilediklerince gezmenin mümkün olmayışı sebebiyle, bay-
ramla birlikte Sa’dâbâd’da güzellerle seyrana çıkmak arzusu dile getirilir. Oruçla kilitlenen 
arzu kapısını, gümüşten bir anahtara benzeyen bayram hilali açar. Artık bayram gelmiştir ve 
gam orucu için iftar vaktidir. Kadehlerin dönme, çayır çimen gezme zamanıdır:

Açıldı kufl -ı der-i arzū-yı rūze-keşan
Hilâl-i ıyd ana sîmden kilid oldu (K.36/5)
Iyd oldu rûze-i gama iftâr vaktidir
Devr-i piyâle geşt-i çemenzâr vaktidir (G.39/1)

Gelişi ile neşeler getiren bayram günleri, yapılan Sa’dâbâd gezintileri ile bambaşka bir güzel-
liğe bürünür. Her köşeden aylar ve güneşler (güzel hanımlar) çıkar ve bu görüntü Sa’dâbâd 
sefasının ne kadar eşsiz olduğunu açıkça gözler önüne serer. Birçok ay yüzlü güzel oraya ge-
lir. Oranın her zaman bir başka güzelliği vardır. Bu güzellik Ramazan’da bile inkâr edilemez. 
Kıymeti önceleri pek fark edilmese de, Sa’dâbâd sefasının ne olduğu asıl bayram gelince 
anlaşılır:

Iyd gelsin bâ’is-i şevk-i cedîd olsun da gör
Seyr-i Sa’d-âbâdı sen bir kerre ıyd olsun da gör
Gûşe gûşe mihrler mehler bedîd olsun da gör
Seyr-i Sa’d-âbâdı sen bir kerre ıyd olsun da gör (Musammat 17/1)
Gerçi kim vardır anun her demde başka ziyneti
Rûze eyyâmında da inkâr olunmaz hâleti
Şimdi anlanmaz hele bir hoşça kadr ü kıymeti
Seyr-i Sa’d-âbâdı sen bir kerre ıyd olsun da gör (Musammat 17/3)

Her yıl bayramların geliş sevinci, Sa’dâbâd’ın meydanını ferahlıkla, sevinçle doldurur. Cihan 
padişahının da gelerek bayramda orayı şerefl endirmesi neşelerine neşe katar:

Tâ ki her sâl eyleye ‘ıydın neşât-ı makdemi
Sahn-ı Sa’d-âbâdı leb-rîz ferah me’vâ gibi 
Şehriyâr-ı ‘âlemin teşrîfi Sadr-ı a’zama
Mâye-i ikbâl ola ‘ıyd-ı sürûr-efzâ gibi (K.18/53-54)

6. Sa’dâbâd’da Padişah

Cihanın şahlar şahı, gelişi ile Sa’dâbâd’ı şerefl endirir, oranın güzelliğine daha bir başkalık 
verir:

Ey şahenşâh-ı cihan lûtfunla Sa’d-âbâda çün
Eyleyüp teşrîf verdin tâze revnak şânına (K.21/71)

Lütfuyla herkesi mutlu kılan sultan, yalılarda ve Sa’dâbâd’da eğlenirse gam, keder okları düş-
manın canına saplanır:

Gâh sahil-hânelerde gâh Sa’d-âbâdda
Sen safâ kıl düşmenin endûh geçsin cânına (K.21/75)

Sa’dâbâd’ın, zamanın şanlı hükümdarı tarafından beğenilmesi mutluluk verir:

Sahn-ı Sa’d-âbâda da sad el-hased sad el-hased
Oldu çün makbûl dehrin husrev-i zî-şânına (K.21/40)

Nedîm, teşrifi ile Sa’dâbâd’ı yücelten memduha, büyüklüğü, şanı daima artsın diye dua eder: 
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Şehriyârâ ahd-i ‘adlindir cihâna rûz-ı ıyd
Kıldı Sa’d-âbâdı teşrîf-i hümâyûnun sa’îd
Şevket ü şân u celâlin dâimâ olsun mezîd
Kıldı Sa’d-âbâdı teşrîf-i hümâyûnun sa’îd (Musammat 15/1)

7. Sa’dâbâd’da Güzellerle Bahar Gezintileri

Sa’dâbâd’da âşık, sürmeli gözlü, güzel yüzlü ceylanların, beli hançerli delikanlıların ve özel-
likle de selvi boylu güzelin bulunduğu Sa’dâbâd’a gitmek için can atar:

Sürmeli gözlü güzel yüzlü gazâlân anda
Zer kemerli beli hançerli cüvânân anda
Bâ-husûs aradığım serv-i hırâmân anda
Nice akmaya gönül su gibi Sa’d-âbâda (Musammat 36/2)

Güzel dilber, samur kürküne gül-pembe şalını kaplatıp bembeyaz gerdanına da güzel koku-
lar sürünerek Sa’dâbâd’da bayram gezintisine çıkar:

Kapladup gül-penbe şâli ferve-i semmûruna
Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna
Itr-ı şâhîler sürüp ol gerden-i kâfûruna
Iyddır çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum (Musammat 25/4)

Âşık, selvi boylu güzel ile gülüp oynayarak dünyadan kâm almayı ister. Onunla beraber yeni 
yapılmış olan çeşmeden tesnîm suyu içip ejderha şeklindeki çeşmeden hayat suyunun aktı-
ğını görmeyi diler. Tüm bunlar için de sevgiliye Sa’dâbâd’a gitmeyi teklif eder:

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
Mâ-yı tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan
Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda (Musammat 40/2)

Âşık sevgiliye, Göksu’da havanın pek hoş olmadığını, Çubuklu’nun ise çok kalabalık olduğu-
nu söyleyerek ikisinin yalnız olarak Sa’dâbâd’a gitmesini önerir:

Göksu bir nâ-hoş havâ şimdi Çubuklu pek zihâm
Sevdigim tenhâca çekdirsek mi Sa’d-âbâda dek (G.60/4)

İlkbahar gelince Sa’dâbâd’ın güzelliği daha da bir artar. İnsan sevgilinin yüzünün özelliğini 
Sa’dâbâd meydanında bulur. Özellikle de Cedvel-i Sîm’in mükemmel süsü görülmelidir. Çün-
kü dalgalar sülüs tuğra gibi dalga dalga olmuştur:

Nev-bahâr artırmış anun şöyle hüsn ü behcetin
Kim bulur sahnında insan rûy-ı cânan hâletin
Cedvel-i sîmin hele görsek kemâl-i ziynetin
Mevcler ham-der-ham olmuş zülfe-i tuğrâ gibi (Musammat 44/3)

İlkbahar gelince Sa’dâbâd’ın güzelliği daha da bir artar. İnsan sevgilinin yüzünün özelliğini 
Sa’dâbâd meydanında bulur. Özellikle de Cedvel-i Sîm’in mükemmel süsü görülmelidir. Çün-
kü dalgalar sülüs tuğra gibi dalga dalga olmuştur:

Nev-bahâr artırmış anun şöyle hüsn ü behcetin
Kim bulur sahnında insan rûy-ı cânan hâletin
Cedvel-i sîmin hele görsek kemâl-i ziynetin
Mevcler ham-der-ham olmuş zülfe-i tuğrâ gibi (Musammat 44/3)
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Gül goncaları açılır, ilkbahar rüzgârı eser. Sa’dâbâd sevgiliyle karşılaşma yeridir. Âşık dayana-
maz ve yerinde duramayarak Sa’dâbâd gezintisine çıkar ama sevgiliyi orada bulamaz. Âşık, 
sevgilinin gelmeyişine neden olarak nazlanıyor olduğunu düşünür:

Açılup gül-gonceler esdi nesîm-i nev-bahâr
Lâle etdi dâğ-ı pinhânın derûnundan âşikâr
Seyr-i Sa’d-âbâda bir kaç def’a vardık bî-karâr
Gelmedin ey bî-vefâ maksûdun istiğnâ gibi (Musammat 44/2)

Sa’dâbâd’ın zevkine doyum olmaz, orada gezmek insanı bıktırmaz. Gönül bir güzele bakar 
gibi ona baktıkça âşık olur. Özellikle mehtabını seyretmek çok güzel ve gönül ferahlatıcıdır. 
Köşkün önündeki havuz ise süt deryası gibidir:

Zevkine aslâ doyulmaz seyrine gelmez gınâ
Ana dil-ber gibi dil bakdıkça olur mübtelâ
Seyr-i mehtâbı husûsâ pek temâşâ dil-güşâ
Ketm olur havz-ı musaff â şîrden deryâ gibi (Musammat 44/4)
Zevk ehli, dervişlerin tekkeye gidişi gibi Hayrâbâd’a gitmektedir:
Pek safâ kesb edecek tekye hele Hayr-âbâd
Cümle zevk ehli anun zümre-i dervîşânı (K.20/10)

Sa’dâbâd’da havuz kenarında dolaşmak hayattan kâm almak için tercih edilen en güzel eğ-
lencelerdendir. Burada Kasr-ı Cinân hayranlıkla seyredilir, şarkılar söylenir, gazeller okunur:

Geh varup havz kenârında hırâmân olalım
Geh gelüp kasr-ı cinan seyrine hayrân olalım
Gâh şarkı okuyup gâh gazel-hân olalım
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda (Musammat 40/3)

Baharda İstanbullular, akın akın lâle seyrânı için kayıklara doluşmaktadır. Sa’dâbâd’a gidip 
eğlencelere katılmak için iskelede üç çifte kayık hazır beklemektedir:

İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda (Musammat 40/1)

İlkbahar gelince Sa’dâbâd cennete döner. Oraya binlerce yeni fidan dikilir. Her yer bahçelerle 
sevgilinin yüzü gibi güzelleşir. Yani Sa’dâbâd dağ üstü bağ olur:

Nev-bahâr erişdi oldu ol zemin cennet-misâl
Gars olundu kâmetin gibi hezâran nev-nihâl
Bağlarla buldu ruhsârın gibi hüsn ü cemâl
Oldu Sa’d-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bâğ (Musammat 21/2)

Fidanlık seyri, sahilde dolaşma zevki, isteyene dağın seyri, isteyene de bahçe gezintisi yine 
Sa’dâbâd’da mümkündür:

Andadır seyr-i nihâlistân u tarf-ı cûybâr
Andadır gül-geşt-i sahrâ andadır seyr-i kenâr
İster isen kûhu seyret ister isen bâğa var
Oldu Sa’d-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bâğ (Musammat 21/3)
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Sonuç

Lâle Devri’nde yaşam şeklinin kısmen değiştiği, o günün şartlarına göre çok iddialı yenilik-
lerin toplumda kabul görmeye başladığı görülmektedir. Zevk ve eğlencenin artış gösterdi-
ği, halkın mesire alanlarında birbiri ile kaynaştığı bir dönemdir. Bu sırada Kâğıthane’de inşa 
edilen Sâ’dâbâd; hem gezmek, eğlenmek, dinlenmek; hem de sosyalleşmek için en sık tercih 
edilen, kalabalık bir kitlesi olan bir yer haline gelmiştir.

Lâle Devri’nin dillere destan mesire yeri Sa’dâbâd’ı, bugün Nedîm’in şiirlerinden okumadan 
tam olarak anlayabilmemiz adeta mümkün değildir. Çünkü Nedîm demek Sa’dâbâd demek-
tir. Nedîm’in İstanbul’a ve özellikle de Sa’dâbâd’a olan aşkı son derece etkileyici şiirlerine 
ilham olmuştur. Nedîm, Sa’dâbâd’ı her bir ayrıntısıyla şiirlerinde işler. Okuyucunun zihninde 
canlanan manzara adeta bir cennet bahçesidir. Şaire göre Sâ’dâbâd ancak cennetle kıyasla-
nabilir, havuzları kevser havuzudur, gülleri cennette bile yoktur.

Halkın gezdiği, nefes aldığı, sosyalleşip kaynaştığı bir mekân olarak Sa’dâbâd, Lâle Devri’nin 
sembollerinden biridir. Ve onu şiirleriyle, tarihe en iyi şekilde kaydeden şair Nedîm’dir. 

Nedîm, güzelliklerle dolu olan Sa’dâbâd’a erkenden gidip, ölmeden kendisine o yüce cen-
nette yer tutmak ister:

Çekdirüp pek seherî doğruca Sa’d-âbâda

Tutayım zinde iken cennet-i a’lâda makâm (K.10/15)

Gökteki dolunayın (top), karıncanın kıvrılmış çevgânına (sopa) sığması nasıl mümkün değil-
se, Nedîm’in Sa’dâbâd’ı layıkıyla anlatabilmesi de mümkün değildir:

Hiç ne mümkindir efendim anı vasf etmek kulun

Tûp-ı meh düşsün mü bir mûrun ham-ı çevgânına (K.21/43)
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Bağdat’ın Kültürel Mirası ve Sanat 
Eserleri

Murat Özer
Sanat Tarihçisi

Giriş

Mezopotamya’da büyük uygarlıkların kurulduğuna ilişkin bilgiler, yüzyılın başında yapılan 
arkeolojik araştırmalarla kesinlik kazanmıştı. Önce İngilizler ve Fransızların daha sonra da 
Almanların bölgede yaptığı kazı faaliyetleri Musul ve çevresinde Asur’lara ait olduğu düşü-
nülen pek çok şehri ortaya çıkarmıştı. Bir süre sonra Bağdat’ın güneyinde gerçekleştirilen 
kazılarda efsanevi Babil şehrinin de izlerine rastlandı. Bu tip kazılar genellikle bölgede faa-
liyet yürüten batılı elçiler eliyle yapılıyordu. 1877 yılında Fransa’nın Basra’daki konsolos yar-
dımcısı Ernest de Sarzec, Tello’da yaptığı kazılarda çeşitli yazılı tabletler ve heykeller buldu.1 
M.Ö. 2450’lere tarihlenen yazılı tabletler bugüne kadar arkeolojik kazılarda tespit edilebil-
miş en eski yazı örnekleriydi. O gün Sümerce olarak kabul edilen bu tabletlerin üzerine iş-
lenmiş dil, günümüzde Sümerlerin bilinen en eski yazılı kültüre sahip medeniyet olduğunu 
göstermektedir. 

Bağdat’ta Arkeolojik Çalışmalar ve Yağma

Fransız kazı ekibinden kısa bir süre sonra, 1889 yılında Philadelphia’daki Pennsylvania Üni-
versitesi’nden ABD’li bir kazı ekibi Babil’in 50 kilometre kadar güney doğusundaki Nip-
pur’da kazılara başlamış; ortaya çıkartılan çok sayıda eser Batılıların iştahını kabartmıştır. Bu 
dönemde yapılan kazılarda bulunan çok kıymetli eserler, bugün İngiltere, Fransa ve ABD’nin 
müzelerindeki Ortadoğu seksiyonlarını doldurmaktadır. Batılı bilim insanları tarih ilmi açı-
sından çok önemli verileri dünya ilim sahnesine çıkartırken, dünyanın en büyük hırsızlık ve 
yağma olaylarını da “resmiyet” kazandırılmış bir biçimde gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde 
kazıyı yapanlar, ortaya çıkardıkları nadide eserler üzerinde mülkiyet sahibi oluyorlardı. Gu-
dea heykelleri, M.Ö. 2400’e tarihlenen Lagaş Prensi Entemena’nın gümüş vazosu, Akbaba 
steli, Kiş şehri kralı Mesilim’in silahları Paris’teki Louvre Müzesi’ne taşınmıştır. ABD’lilerin yap-
tıkları kazılar sonucu Nippur’da bulunan 23.000 yazılı tablet Philadelphia Üniversite Müze-
si’nde bulunmaktadır. Almanların kazıları sonucu bulunan ünlü İştar Kapısı Berlin Müzesine 
götürülmüştür. 

Çıkartılan eserlerin Batılı başkentlere götürülmesi işi o kadar abartılmıştı ki; Horsabad’da 
kazı yapan Victor Place, Fransa Güzel Sanatlar Bakanı’nın emriyle 13 ton ağırlığındaki 
canavar heykelleriyle, 32 ton ağırlığındaki boğa heykellerinin de bulunduğu binlerce 
parçayı sallara doldurup Dicle nehri üzerinden Basra’ya taşımaya kalkmış, ancak salların 
batması sonucu sadece iki sal dolusu malzemeyi Louvre’a ulaştırabilmişti. Bu kadar büyük 
parçaların taşınabilmesi için eserlerin altı parça halinde kesilmesi emrini veren Place’in doğu 

1 Henry William Frederick Saggs, Babylonians, University of California Press, California, 2000, s. 16.
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halklarına bakışı ise son derece ilginçtir. Place, 1867 tarihli Ninive et l’Assyresimli kitabında 
şunları ifade etmektedir: 

“Doğu halkları, Avrupalıların bu denli uzaktan gelerek yürüttükleri arkeolojik kazılara hiçbir 
zaman kendi içlerinde tatmin edici bir cevap bulamadılar ve bizim tüm çabalarımıza rağ-
men, asıl amacımızın gizli hazineler bulmak olduğunu düşünmekten vazgeçmediler.”

Emperyalist devletlerin “arkeolojik kazı” adı altında yürüttükleri faaliyetler, bu yüzyıl içinde 
de artarak sürdü. Almanlar 1953 yılından beri İsin’de, Amerikalılar 1953 yılından beri Nippur, 
1963 yılından beri tel Abu-Salabikh’de 1978 yılından itibaren Asur başkenti Şubat-Enlil’de, 
yukarı Habur’da tel Lelan’da; İngilizler 1971’den beri Musul yakınlarındaki tel-Rimah’ta; Da-
nimarkalılar 1953’te beri Bahreyn adasında; Fransızlar 1966’dan beri Senkereh’te; İtalyanlar 
1965’ten beri Selevkos’ta; Japonlar 1984’ten beri Kerbela’nın batısındaki harabelerde kazılar 
yapmaktadırlar. Bu kazılarda binlerce parça tablet, heykel, kullanım eşyası ve ziynet eşyaları 
Irak topraklarından çıkartıldı. Moğol saldırılarında dahi bu şekilde bir yağma ve talan gö-
rülmemişti. Çünkü, Hülagu ordusu ile gelip Bağdat’ta 800 bin insanı katledip, tüm Abbasi 
yapılarını tahrip ettiğinde Sümer, Akad ve Asur dönemlerine ait bu kıymetli eserler çöl top-
raklarının altında günışığına çıkacağı günü beklemekteydi. 

ABD’nin Irak’ı işgali sonrası, yağmadan kurtulmayı başaran ve Bağdat müzelerini dolduran 
binlerce eser de, Amerikalı askerlerin, profesyonel hırsızların eliyle Batı başkentlerine taşın-
dı. Çağdaş harami olan müzayedecilerin, Batılı zenginlerin ve Batı’nın sözde bilimsel mekân-
ları olan üniversitelerin müzeleri, bu yağmadan elde edilen eserlerle dolmuş durumda. Batılı 
askerler tıpkı ataları gibi, götüremedikleri eserleri parçalayarak Irak dışına kaçırmaya çalıştı-
lar. Tarihi eserlerin insanlık ve medeniyet tarihindeki önemini kavramaktan aciz işgal güçleri, 
Bağdat Müzesi’nde bulmayı umut ettikleri altın ve kıymetli taşlardan müteşekkil mücevher-
leri bulamadıklarında ise tüm dünyanın gözleri önünde hırslarını 2500 yıllık heykelleri par-
çalayarak tatmin etme yoluna gittiler. 

2004 yılında İstanbul’da “Kültürel Miras Kavramının Yeniden Tanımlanması ve Korunması” baş-
lıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenmişti. Konu Mezopotamya ve hassaten Irak’taki 
tarihi mirasın korunmasıydı. Toplantıya Bağdat Müzesi’nin eski müdürü Nawala al Mutawalli 
(Nevil el Mütevelli) ile birlikte Batılı akademisyenler de katılmışlardı. Mutawalli, tüm hazi-
nelerinin ellerinden alındığını, yağmalandığını savaş esnasında dahi gözü gibi korumaya 
çalıştığı mirasının birkaç gün içerisinde nasıl yok edildiğini hüzünlü bir ses tonuyla anlattı. 
Aynı salonda, çalınan bu eserlerin götürüldüğü Batıdaki müzelerin görevlileri ve Batılı mü-
zayedeciler de bulunuyordu. Savaş öncesinde Irak Müzeler Genel Müdürü görevini yürüten 
ve daha sonra bu “planlı çalma” eylemlerinde sorumluluğu olduğu iddia edilen Iraklı Süryani 
Donny George Youkhana da bulunuyordu. Donny George, Londra ve New York sanat çevre-
leriyle yakın ilişkisi olduğunu gizlemiyor ve savaş öncesinde ABD Ordusuna “tarihi eserlerin 
ve ören yerlerinin ayrıntılı birer haritasını” verdiğini söylüyordu. Maksadının “bombardıman-
dan koruma” olduğunu iddia etse de, ABD Ordusu bu haritalar sayesinde tüm mirası elleriyle 
koymuş gibi bulmuşlardı. Mutawalli adeta yalvarır gibi konuşuyordu: “Onlar sadece bizim 
değil, Sümerlerin, Asurların, Babillilerin dünyanın kültürel mirasıdır. Hazinelerimizi geri verin” 
diyordu.

Toplantıya Chicago Üniversitesi’nden katılan Profesör McGuire Gibson’ın sözleri damga 
vurdu: “Kusura bakmayın, evet elimizde bulunan eserler sizin müzelerinizden çalınmış. Fakat 
ülkeniz güvenli değil. Size geri veremeyiz.” Bu Amerikalı sözde akademisyenin sözleri kabul 
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edilebilir değildi: Ülkesinin askerleri adeta hatıra eşya alır gibi Sümer tabletlerini sırt çan-
talarında ABD’ye götürüyordu. Bu yapılanlar “kitlesel ve örgütlü hırsızlık eyleminin” en küçük 
kısmı olduğu için Amerikan askerleri, çaldıkları tabletleri havalimanlarında gizleme ihtiyaç-
ları dahi duymuyorlardı.

Batılıların talan ettiği Irak coğrafyasında şu anda bilimsel bir kazı yapabilmenin imkânı yok. 
Tarih içerisinde Fırat ve Dicle nehirlerinin yataklarının değişmesi, Bağdat’ın altında ne gibi 
bir medeniyetin yattığına dair bilgilerimizi sınırlandırmaktadır. Bağdat’ın hemen 70 kilomet-
re ötesinden itibaren çok sayıda antik yerleşim yerine ulaşsak da, bugün Bağdat’ın altında 
herhangi bir antik yerleşimin varlığından haberdar değiliz. Xenophon, Anabasis - Onbinlerin 
Dönüşü isimli eserinde Bağdat yöresinde İranlı Ahamenişlerin geniş bağlara sahip olduğun-
dan bahseder. İsa Kamalına yakın bir yerde Sasanilere ait Kasr-ı Sabur bulunmaktaydı. Şehrin 
doğu tarafında bulunan Sukusselasa ve Hayzuran mezarlıkları da İslâm öncesi dönemden 
kalan yapılar olarak, Bağdat’ın eski bir yerleşim bölgesi olduğuna işaret ederler. Bu bölgede 
eski manastırlar olduğu da bilinmektedir. Daha sonra yerine bir saray inşa edilecek olan 
Deyr Marfathion bunlardan biridir. 

Bağdat’ın Kültürel Mirasımıza Katkısı

Hilafeti Emevi hanedanının elinden alan Abbasiler tarafından miladi VIII. yüzyılda Halife 
Ebu Cafer el-Mansur tarafından eski bir Fars yerleşiminin yakınında kurulur Bağdat. Hila-
fet merkezinin, Hilafetin saltanata dönüştürüldüğü yıllarda çeşitli şehirlere taşınmasından 
sonra, güvenli, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunaklı, verimli bir toprak parçası 
arayışlarının neticesinde “bir hilafet yurdu” olarak kurulur şehir. Bundan dolayı ilk yıllarda 
adı, “Medinetü’l Hulefa” olarak kabul edilir. Abbasi halifesi Mansur buraya Kur’an-ı Kerim’de 
cennet manasında kullanılan darüsselam kelimesinden hareketle “Medinetüsselam” adını 
verir. Bağdat gerçekten de kısa sürede, insanların kendilerini güvende hissetikleri bir “selam 
yurdu”na dönüşür. Coğrafyacı Mukaddesi Bağdat’ta yaşayanlar için şunları yazar Kendi Göz-
lerimle Gördüğüm Şeyler Hakkında isimli eserinde: 

Selamet şehri Bağdat’ta yaşayanlar kendine özgüdür; son derece zarif, doğuştan yetenekli 
ve dost canlısıdırlar. Alçak gönüllü ve bilgilidirler. Her türlü güzellik ve iyilik onlarda bulunur. 
Her türlü güzellik onlardan kaynaklanır. Her yürek burası için atar, her savaş buradan yöneti-
lir ama her barış için de burası insanlığa kucak açar.2

Abbasilerin iktidara gelmesiyle birlikte İslâm dünyasının merkezi doğuya kaymıştır. Son 
Emevi Halifesi II. Mervan’ın Harran’ı başkent olarak tayin etmesinden sonra, yeni hilafet mer-
kezi daha doğudaki Bağdat olacaktır. Bağdat, Müslümanların daha önceki mimarlık uygula-
malarını yaptıkları Medine, Şam gibi geçmiş bir medeniyet tecrübesi olan şehirlerin aksine 
bu yönüyle yepyeni bir şehirdir ve özgün tasarımlar burada hayat bulacaktır.

Abbasilerin kurduğu Bağdat, sadece İslam şehrinin tasarlanması yönüyle değil, müzik ve 
minyatür gibi pek çok alanda ortaya koyduğu öncü yapıtlarla da bilinmektedir. Abbasiler, 
tıpkı Emeviler gibi müziğe özel bir önem atfettiler. Arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkar-
tılan Emevi sultanı Yezid bin Muaviye’nin av köşklerindeki duvar resimleri, sarayda çeşitli 
enstrümanlar eşliğinde müzik icra edildiğini ortaya koymaktadır. Abbasiler, müziği sadece 
bir zevk ve sefa aracı olarak görmemiş, sanatın bir dalı hatta bilimsel bir disiplin olarak kabul 

2 Ferhat Koç, “Kültür ve Medeniyet Kenti Bağdat’tan, Savaş Kenti Bağdat’a: Selamet Şehri Bağdat”, Milli Gazete, 18 Mayıs 
2007.
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etmişlerdir. Suriye, Mezopotamya, Bizans ve Pers müziklerinin Arap zevkine entegrasyonuy-
la yeni bir müzik anlayışı ortaya koymuşlardır. 

Özellikle Abbasi halifeleri el-Mehdi (hilafeti 775-85) ve el-Emin (hilafeti 809-13) 
dönemlerinde müzik Bağdat’ta sanat dallarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Önceleri kadın 
kölelerin (kuynat) icra ettikleri müzik, iyi bir icracı ve müzik araştırmacısı şehzade İbrahim 
el-Mehdi, İshak el-Mehdi ve İshak’ın amcası ünlü udi Zalzal dönemlerinde büyük ilerlemeler 
kaydetmiştir. Halife el-Memun’un kurduğu Beytül Hikme’de Pisagor’un müzik araştırmaları 
da Yunancadan Arapçaya çevrilmiştir. Bu çalışmalar, 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar istikrarlı 
bir biçimde devam etmiştir. İbn el-Müneccim (ö.912) sekiz melodilik dizi sisteminin tanımını 
yapan ilk araştırmacılardandır. 

Bağdat’da bir bilimsel disiplin olarak kabul edilen müzik alanında çeşitli ilim adamları ça-
lışmışlardır. Bunlardan özellikle Nasiruddin Tusi (ö.1274), Kutbuddin-i Şirazi (ö.1311) ve Sa-
fiyuddin Urmevi (ö.1294) öne çıkmaktadır. Bu üç ilim adamı 13. yüzyılda doğu musiki teo-
risinin temellerini atmışlardır. 3En verimli yazarlardan bir tanesi, kapsamlı bir çalışma olan 
Büyük Müzik Kitabı’nı (Kitab el-Musiika el-Kebir) yazan Ebu Nasır el-Farabi’dir. Bu kitapta ses 
bilimi, aralıklar, dörtlü akorlar, oktav türleri, müzikal enstrümanlar, besteler ve müziğin et-
kileri gibi ana konular incelenmiştir. El-Farabi, Pisagor aralıklarının üzerinde çalışmış ve yeni 
bir perdeleme sistemi ortaya koymuştur. Farabi bununla birlikte, her biri ayrı bir perde siste-
mi olan iki tip tanbur tarif etmiştir.

Bağdat, müzik alanında yaptığı çalışmalar kadar, İslam minyatür sanatında bir ekol olmasıyla 
da bilinmektedir.4 Osmanlılara kadar, Selçuklu ve İran zevkini yansıtan Bağdat minyatürleri, 
16. yüzyılda bağımsız ve özgün bir üsluba yerini bırakmıştır. Yeni hilafet merkezi İstanbul’un 
uzağındaki Bağdat, tüm Osmanlı coğrafyasında etkilerini hissettirecek bir okulun yeni ad-
resi olur: Bağdat’ta vali olarak atanan sanatsever idarecilerin yardımıyla 1595–1615 yılları 
arasında, minyatür sanatında bugün Bağdat ekolü dediğimiz özgün bir üslup ortaya çıkar. 
Sanatçıları himaye edip, teşvik etmede Osmanlı bürokrasisi içinde önemli bir yeri olan Sad-
razam Sokullu Mehmet Paşanın oğlu Hasan Paşa’nın valiliği esnasında Bağdat minyatürle-
ri, İstanbul’u aratmayacak bir kalite ve özgünlüğe kavuşur. Minyatürlerin yer aldığı eserle-
rin konuları geniş bir yelpazedeydi. Edebiyat ve tarih konulu kitaplardan tasavvufi-mistik 
eserlere kadar pek çok yapıt minyatürlere ev sahipliği yapıyordu. 16. yüzyılın İstanbul’unda 
üretilen saray üslubuna karşın bu yapıtlarda, kişiselleştirme, zengin ve etkileyici renklerin 
kullanımı, çeşitli karakterleri ifade ederken karşılaştığımız ve neredeyse karikatürize figürler 
dikkat çekicidir.

Emevilerin yıkılıp, Abbasi Hanedanının hilafeti Bağdat’a taşımasından sonra İslam dünya-
sında son derece önemli tercüme faaliyetleri başladı. Özellikle Antik Yunan’a ait metinlerin 
çevirilerinin yapıldığı kurum olan Beyt-ül Hikme, Bağdat’ı sadece siyasi ve sanatsal açıdan 
değil ilmi eserlerin üretimi konusunda da öne çıkardı. Abbasiler’in 1258’de yıkılmasından 
sonra da Avrupa’da yaşamını daha iki asır boyunca sürdürecek olan Endülüs Emevileri nasıl 

3 Dr. Fazlı Arslan, “Bağdat ve Müzik Bilimi”, İslâm Medeniyetinde Bağdat- Uluslararası Sempozyum, M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul, 2011, cilt: 2, s. 649.

4 Minyatür sanatının, Orta Asya, İran ve nihayet Osmanlı sanatında müstesna bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’in “tapınma 
maksadıyla” yapılan tasvirleri şiddetle yasaklamasını müteakip, Hz. Muhammed’in (s.) bu amaçla yapılmış, resim ve hey-
kellere karşı takındığı tavır sebebiyle, İslâm sanat ortamında mimari eserlerdeki yarı plastik figürler ve sivil mimarlıkta 
karşılaştığımız duvar resimleri dışında tasvirlere rastlamayız. İşte bu durumun tek istisnası temelde bir kitap resmi olarak 
ortaya çıkan ve eseri daha iyi kavramamıza olanak sağlamak için kuşbakışı bir anlayışla çizilen minyatürlerdir.
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Rönesansa giden süreçte Avrupa’yı etkilemişse, Bağdat da benzer şekilde tüm İslam coğraf-
yalarını bu yöndeki çalışmalarıyla etkisi altına alacaktır.

Abbasi Halifesi Harun er-Reşid tarafından kurulan Beyt’ül Hikme,  en güçlü dönemine Halife 
el-Memun döneminde ulaşmıştır. Bu kurum bir tercüme bürosunun yapabileceği işlerin çok 
ötesine geçerek büyük bir eğitim kurumu haline gelmiştir. 

Bağdat’ın kültür tarihimiz açısından numune teşkil etmesi, hilafet yurdu olarak bir cazibe 
merkezi haline hususen getirilmiş olmasındandır şüphesiz. Dünyanın farklı coğrafyaların-
dan Müslüman ve gayrimüslim sanatkârların şehre akın etmesi, devletin prestijini ifade 
eden Bağdat’ın adeta bir mücevher gibi donatılmasıyla sonuçlanmıştır. Kıraç toprakların ve 
çölün ortasında, Dicle’nin adeta muazzam bir vahaya dönüştürdüğü, bu yönüyle coğrafi ola-
rak da cennet tasvirlerini çağrıştıran Bağdat’ın kendisi başlı başına bir mimari eserdir. 

İslâm mimarisi, Hıristiyan mimari programının aksine daha özgür bir ortamda ortaya 
çıkmıştır. İlk Hıristiyan ibadet mekânları, Romalıların hışmından korunmak için yeraltında 
inşa edilen katakomblardan sonra, Roma bazilikalarından dönüştürülen kiliseler olacaktı. 
Bu, apsis eksenine doğru gelişen ve üç ya da beş neften oluşan, üzeri iki yana meyilli bir 
çatıyla örtülü yapının Hıristiyan ibadet koşullarına uyarlanmış bir biçiminden ibaretti. Bu 
mimari program asırlar boyu sürmüş, Ayasofya örneğinde olduğu gibi kubbeli mekânlarda 
dahi bazilikal uygulamalardan vazgeçilmemişti. Kiliselerin iç tezyinatında, mozaiklerin yer-
leştirilmesinde, apsis ve yan hücrelerin konumunda, mozaiklerin ikonografik kompozisyo-
nunda dahi sabit ve değişmez ancak geliştirilebilir bir program izlenmiştir.

Buna karşın İslâm mimarisi, özellikle de içerisinde temel dini ritüellerin yapılması gereken 
camilerde dahi özgürlükçü, mimar ve sanatkârı beğeni ve uygulamalarında özgür bırakan 
bir yapıda devam etti. Hz. Muhammed (s.)’in ilk inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi’de, cemaat-
le namaz kılmayı kolaylaştıran ve safl arın uzunluğunu temel alan, mihrap eksenine paralel 
uzanan dikdörtgen bir plan tercih edilmişti. Bu plan, Emevi yapılarında da sürdürülmüş, yeni 
fethedilen topraklardaki mimari üsluplarla hızlı ve kolay bir intibak sağlanmış ve programın 
geliştirilmesinin önüne engeller çıkartılmamıştır. Hatta Şam’da ele geçirilen kiliseler dahi 
içlerine bir mihrap eklenmesi suretiyle camiye çevrilip, asırlarca Müslümanlar tarafından 
kullanılmıştır. Emevi mimarisi Bizans sanatından devraldığı mirası geliştirip uygularken mu-
hafazakâr davranmadığı gibi, Abbasi mimarları da benzer bir şekilde gelişmeye açık olduk-
larını göstermişlerdir.5

Horasan’da başlayan muhalefet hareketinin Emevi Hilafetini sonlandırmasıyla tarih sahnesi-
ne çıkan Abbasiler’in sanatında, Asya ve özellikle Sasani sanatının etkileri görülmektedir. Ge-
niş avlulu yapılar, sivri kubbeler ve özellikle taş yerine, bu bölgede daha kolay elde edilen tuğ-
la malzeme Abbasi mimarisinin, Emevilerden temel ayırıcı özellikleri olarak karşımıza çıkar. 

Bağdat şehrinde bulunan eserleri incelemeye başlamadan evvel, şu hatırlatmayı yapmalıyız. 
Bu çalışma, kaynak kitaplar, gözlemler ve seyyahların aktarımlarından hareketle yapılmıştır. 
Irak’ın önce 8 yıl İran’la; daha sonra 1991 yılından itibaren ABD ve müttefikleriyle devam 
eden savaşı ve nihayet 2003 yılında başlayan ABD işgali gözönünde bulundurulursa, mev-
cut yapıların şu anki hallerini bilmenin imkânı yoktur. Uluslararası gözlemciler, Bağdat’ta 

5 İslâm mimarlığının ortaya çıkışı ile ilgili Oleg Grabar’ın çalışmaları ufuk açıcıdır. Bu konuda Grabar’ın İslâm Sanatı›nın 
Oluşumu isimli eserine müracaat edilebilir. Aynı şekilde, Turgut Cansever’in İslam›da Şehir ve Mimari isimli eseri de, 
Müslüman zihinde kentin nasıl şekillendiğini göstermesi açısından önemlidir.
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tahrip olan ibadet mekânlarının sayısını yüzlerle ifade etmektedir. Bu sebeple çalışmamızda 
bahse konu olan yapıların şimdiki durumlarını, akibetlerini en azından şimdilik bilmiyoruz. 
Okuyucuya bu çalışmanın yayınlandığı zaman diliminde, tarihin dramatik bir noktasında ol-
duğunu hatırlatmak isteriz.

Bir Mimari Eser Bütünü Olarak Bağdat Şehri

Abbasilerin ilk ve de en önemli mimari eseri şüphesiz, Bağdat şehrinin kendisidir. Halife 
el-Mansur (754-775) tarafından yuvarlak bir mimari düzende tasarlanan şehir, Sasanilerin 
başkenti Ktesifon’un yakınlarında inşa edilmeye başlanmıştır. 6. yüzyılda inşa edilen Hüsrev 
Sarayı’nın taht salonunu oluşturan büyük eyvanı, 36 m yüksekliğinde 27 m genişliğinde ve 
45 m derinliğindeki elips biçiminde tuğla kemerli bir yapıydı. Şehir adeta Hüsrev Sarayın-
daki gibi abidevi bir mirası takip etmek istercesine 2600 m çapında dairevi bir yapıda inşa 
edildi. Şehrin dört ana girişi vardı : Bab-ül Kufe, Bab-ül Basra, Bab-ül Horasan ve Bab üş Şam.

Halife Ebu Mansur’un şehrin kuruluşu için, Suriye, Musul ve Cebel’den, Kufe, Vasıt ve Bas-
ra gibi büyük şehirlerden mühendis, mimar, marangoz, inşaat işçisi, hafriyatçı ve demirci 
getirdiği tarih kitaplarında kayıtlıdır. Bu eserlere göre getirilen bu meslek erbabı kişilerin 
sayısı 100 bini bulmuştur.6Hatta Büldan yazarı İbnü’l Fakih’e göre Bağdat’ın inşasında, Hanefi  
mezhebinin kurucusu İmam Azam Ebu Hanife bizzat çalışmış, kerpiç kesim ve sayım işinin 
başında bulunmuştur.7 Şehrin merkezinde büyük bir cami (Cami-i Kebir) ve halifenin sarayı 
vardı. Bu merkezden itibaren dışarıya doğru gelişen peş peşe üç sur dizisi bulunuyordu. 
Şehir böylece dışarıdan gelecek saldıralara karşı tahkim edilmişti. Cami dış duvarları 100’er 
metre uzunluğunda kare planlı, kubbesi mavi-yeşil sırlı tuğlayla kaplı, 1000 metrekareyi bu-
lan abidevi bir yapıdaydı. Caminin yanında abidevi bir şekilde halifenin sarayı yükseliyordu. 
Caminin ve sarayın yapımında kullanılan tuğla tıpkı şehrin diğer kamu binalarındaki gibi 
50x50 ebatında ve 15-20 cm kalınlığındaydı. Cami ve sarayı 1500 metre çapında ve sulama 
kanallarıyla beslenen dairevi bir park çevirmekteydi. Sivil binalar bu halkadan sonra başlıyor-
du. Şehir, dışarıdan büyük bir hendekle çevrilmişti. Bundan sonra savunmayı kolaylaştırmak 
için boş bırakılmış 57 metrelik bir alandan sonra 9 m yüksekliğinde bir duvar, bundan sonra 
da şehrin asıl surları başlıyordu. Şehrin dört ana girişinin üzerindeki gözetleme kulelerinden 
sonra, 170 uzunluğundaki ilk yerleşim yeri vardı ki, burada halifenin yakın adamları ve as-
kerler barınıyordu. 

Görkemli sarayın kubbesi 48 m yüksekliğindeydi. Bu kubbe 941 yılında yıldırım düşmesi 
sonucu yıkıldı. Babuzzeheb adı verilen bu saray, 50 yıl boyunca resmi ikâmetgah olarak kul-
lanıldı. 813 yılındaki bir kuşatmadan büyük bir zarar görmesi sebebiyle kullanımına son ve-
rildi. Saraydan sonra inşa edilen Mansur Camii, taş ve mermerin bolca kullanıldığı, taç kapısı 
altınla süslenen en az saray kadar görkemli bir yapıydı. Ancak bir takım mimari hataları için-
de barındırdığı için, 807 yılında Harunurreşid tarafından yıktırıldı. Bunun yerine inşa edilen 
camiinin yapımında, yörenin şartlarına daha uygun bir malzeme olan tuğla kullanıldı. Çeşitli 
dönemlerde ilave yapılarla büyütülen Mansur Camii Abbasiler döneminde inşa edilen en 
büyük camii idi. Yapının mimarının Haccac bin Ertat olduğu kayıtlıdır.

6 İsmail Yiğit, “Bağdat’ın Kuruluşuyla İlgili Rivayetler Üzerinde Bir Değerlendirme”, İslâm Medeniyetinde Bağdat- Uluslara-
rası Sempozyum, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2011, cilt: 1, s.46.

7 A.g.e. s. 47.
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Bağdat şehrinin planını dört mimarın çizdiği bilinmektedir. Halife Mansur, şehrin inşası için 
onbinlerce işçiyi geceli gündüzlü çalıştırmış, tüm bu inşa faaliyeti ve yapılan masrafl ar ay-
rıntılı bir biçimde kayıt altına alınmıştır. Hilafetin resmi arşivlerine göre şehrin inşasında 4 
milyon 883 bin dirhem harcanmıştır. Şehrin içinde muhtelif çarşılar inşa edilmiştir. Her meslek 
grubu için ayrı ayrı düzenlenmiş çarşılar bulunuyordu. Manav, bakkal, kitapçılar, ayakkabı 
ve kumaş tüccarları için kemerli bağımsız yapılar kısa sürede Bağdat’ı bir ticaret merkezi 
haline getirmiş; Merv, Buhara ve Semerkant gibi uzak diyarlardan ticaret kervanları bölgeye 
akın etmiştir. Şehirde, halifenin sarayı dışında Bermeki ailesinden Yahya bin Halit el Berme-
ki’ye ait Kasr-ut Tin adıyla muhteşem bir saray daha bulunuyordu. Kısa süre içinde, Bağdat’ın 
doğusunda Halife Me’mun yeni bir saray; Zübeyde Hatun Huld sarayına yakın bir mevkide 
Karar isimli küçük bir saray ve Dicle yakınlarında iki camii inşa ettirdi. 

Şehir, Halife Emin ve Memun arasında süren iktidar mücadelesinden ve aylar süren 
kuşatmadan büyük bir zarar gördü. Halifenin sarayı başta olmak üzere, çok sayıda sivil 
bina tahrip edildi. Şehir dairevi planlı ve dışarıya doğru büyümeye imkân vermeyen bir 
şekilde inşa edildiği için bir süre sonra artan nüfusu karşılayamadı. Bağdat nüfusunun 
Abbasilerin parlak devrinde 2,5 milyonu bulduğu tahmin edilmektedir. Şehirde, güvenliğin 
sağlanmasından sorumlu olan ve önemli bir kısmı halen Şaman olan Türklerin mevcudiyeti 
artınca, Türk askerler için şehir dışında yeni bir şehir inşa etme gereği duyuldu. Bağdat’ın 90 
km kuzeyinde inşa edilen bu şehre surre-manra (gören sevinir) deyiminden yola çıkılarak 
Samerra ismi verildi. Halife Mu’tasım zamanında 830 yılında kurulan şehre bir süre sonra 
Halifede taşındığından başkent olarak kabul edilmiştir. 884 yılında halifenin Bağdat’a geri 
dönmesiyle Samerra önemi kaybetmiştir. Moğol istilasında büyük bir kısmı tahrip olsa da, 
Bağdat gibi yaşayan bir şehir olmadığı için burada yapılan arkeolojik kazılar, Abbasi sanatı 
hakkında araştırmacılara çok daha fazla bilgi kaynağı sunmaktadır. Samerra yapıları, Abbasi 
sanatı hakkında araştırmacılara yeterli olmasa da önemli bulgular vermektedir. Bu yapıların 
en önemlileri şüphesiz Malviye diye de anılan helezonik minaresiyle müezzinlerin atlarıyla 
şerefeye çıkmalarına imkan veren Samerra Ulu Camii ve Türk Beyi Artuk ebu-l feth Hakan 
için halife tarafından yaptırılan Cevsak-ul Hakani’dir. Bağdat dışında kalmasına rağmen Sa-
merra Camii’ne tarih içerisinde taşıdığı öneme binaen çalışmamızda yer vereceğiz.

Bağdat’ta bugün ayakta kalan mimari yapıların çok büyük bir bölümü, Türklerin hakimiyet-
leri döneminde inşa edilmiştir. Selçuklular, Zengiler, zaman içerisinde kurulan daha küçük 
Türk egemenlikleri ve nihayet Osmanlı Devleti Bağdat’a özel bir önem vermiş; adeta bu 
şehri ilim merkezi yapabilmek için varını yoğunu sarfetmişlerdir. Bu sebeple çalışmamız 
içerisinde yer alan eserlerin çok önemli bir kısmı Türklerin Bağdat’ta hakimiyet sürdükleri 
zamanlara aittir. Günümüzde bütünüyle ayakta kalan Türk dönemi büyük yapıların sayısının 
200’e yakın olduğu gözönünde bulundurulursa, çalışmamız içinde yer vereceğimiz yapıların 
bu büyük yekünün ancak küçük bir kısmı olduğu anlaşılacaktır. Yine de biz, bu eserlerin 
abidevi ölçekli ve en önemli bulduklarımıza yer vermeye çalışacağız.

Bağdat Surları ve Kapıları

Abbasi hilafeti esnasında inşa edilen Bağdat şehrinin etrafının surlarla çevrili olduğundan 
bahsetmiştik. Ancak bu yapılar, her ne kadar Abbasi otoritesi altında yapılmışlarsa da Sel-
çuklulara mal edilirler. Surlar 1095 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Surların uzunluğu 
hakkında bilgi veren Evliya Çelebi, kale duvarları üzerinde yürüyerek 28.800 adım olduğunu 
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söyler. Surların İran saldırısına açık olan kesimi özellikle tahkim edilmiştir.8

Dicle nehrinin doğal bir hendek işlevi gördüğü surların, nehirle sur arasında kalan kısmına 
ise hendekler kazılmıştır. Kâtip Çelebi surların üzerinde 163 burç olduğunu yazmakta iken; 
birçok başka kaynakta ise sayılar farklı olarak kaydedilmiştir. Bunun sebebi farklı dönemler-
de surlarda yapılan değişiklikler olabilir. 

Surlar dört büyük kapı yardımı ile şehre geçişe izin veriyordu. Bab-ül Muazzam (kapısı); 
İmam-ı Azam kapısı olarak ta bilinmektedir. Bu kapı yol genişletme çalışmaları sırasında yı-
kılmış, küçük bir parçası günümüze ulaşmıştır. Bab-ül Vustani (kapısı), surların batı kısmında 
yer almaktadır. Zafer Kapısı olarak ta bilinmektedir. 14.5 m yüksekliğindeki burçlardan olu-
şan kapı günümüze ulaşmıştır. Bab-ül Tılsım (kapısı) ismini üzerindeki ejder figürlerinden al-
mıştır. İki ejderin dilini tutan bağdaş kurmuş insan figürünün halifeyi sembolize ettiği sanıl-
maktadır. Seyyah ve sanat tarihçisi olan Freidrich Sarre’ın 1901’de çektiği fotoğrafl ardan bu 
kapı hakkında bilgi edinmekteyiz. Kapı 1917 yılında Osmanlı’nın Irak’tan çekilmesi esasında 
burcundaki barut deposunun infilak etmesi sonucu yıkılmıştır. Bab-ül Şarki (kapısı) ise, doğu 
tarafında inşa edilmiştir. Ancak bu kapı da 1938 yılında yıkılmıştır.

Bağdat Sarayı ve Kışlası

Karakoyunlular devrinde inşa edildiği sanılan saray, çeşitli devirlerde onarımlar geçirerek 
büyük ölçüde günümüze ulaşmıştır. Safevi saldırısında tahrip olduktan sonra 1631 yılında 
Bektaş Han tarafından tamir ettirilerek kullanılmıştır. Osmanlı devrinde Vali Derviş Mehmet 
Paşa tarafından 1639 yılında hükümet konağı olarak kullanılmıştır. 1656 yılında bir yeniçeri 
isyanı sonrasında ise kışla olarak kullanılmıştır. 1911 yılına kadar çeşitli valiler tarafından res-
tore edilip, bazı bölümleri yıktırılıp, yeni bölümler ilave edilen yapı daha sonra Irak Savunma 
Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Dicle nehri boyunca uzanan sarayın nehre bakan tarafı yüksek duvarlarla çevrilidir. Duvarlar, 
biri saraya diğeri kışlaya açılan iki kapıyla yapıya geçit vermektedir. Saraya eyvanlı bir geçit 
şeklinde tanzim edilen taç kapıdan girilmektedir. 8 m yüksekliğindeki ana giriş kapısından 
sonra gelen 6 m yüksekliğindeki sivri kemerli giriş eyvanı, diğer pek çok Bağdat yapısında 
gördüğümüz gibi Osmanlının tezyinatında önemli bir yeri olan yıldız geçmeleri ve geomet-
rik bir düzenle süslenmiştir. Kare planlı bir giriş bölümü bulunan sarayın bu kısmı mukar-
nasla yükseltilmiş bir kubbeyle örtülmüştür. 21 m uzunluğundaki giriş bölümünden sonra 
genişçe bir avlu ve bu avlu etrafına sıralanan çok sayıda oda bulunmaktadır. 

Kışla binası ise sarayın doğu yönünde bulunmaktadır. Daha çok bir kaleyi andırmaktadır. 
Taç kapının bulunduğu bölüm yüksek bir hisar gibi tanzim edilmiştir. L şeklindeki kışlanın 
doğu tarafında 15 paye bulunmaktadır. İki katlı olarak tasarlanan yapıyı ortadan ikiye bölen 
bir koridor mevcuttur. Kışlanın odaları farklı büyüklüktedir. Dışta bulunanlar kuzey cephe-
sine, öndekiler ise koridora bakmaktadır. Mezopotamya geleneğini malzemede devam et-
tiren yapı tamamen tuğladan inşa edilmiştir. Saray-kışla kompleksinde 1868 yılında Mithat 
Paşa tarafından yaptırılan bir de saat kulesi bulunmaktadır. 23 m yüksekliğindeki saat kulesi, 
kışlanın bahçesinde yer almaktadır. Tuğladan inşa edilen kule, geniş bir kaideden sonra üç 
kademeli silme ile geçilen bir konsolla nihayet bulmaktadır. Kulenin en üst kısmında 4 nişli 
bir kısım vardır.

8 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Zuhuri Danışman Yayınevi, İstanbul, 1970, cilt: 7, s.155.
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Evliya Çelebi, Bağdat şehrinde tam altı yüz altmış beş adet mihrab olduğunu söylemektedir. 
Bunlardan İmam-ı Azam, Murad Paşa, Akuliye, Kamber Ali, Suhreverdi, Saraçhane, Sebilha-
ne, Haseki Mehmed Paşa ve Abdülkadir Geylani Camiilerini hususen sayar. Şehirde altı adet 
Darul Kurra, yedi yüz adet tekke, iki yüz adet çeşme, yüz adet sebil, iki bin adet dükkân ol-
duğunu söyler. IV. Murad Han zamanında yaşamış ve Bağdat’ın ikinci fatihi olan bu Sultan’ın 
hizmetinde olarak Bağdat’a gelmiş olan Evliya Çelebi’nin sözleri abartılı ya da yuvarlak ifade-
ler içerse de, bize 17. yüzyıl Bağdat’ı hakkında büyük oranda bilgiler sunmaktadır.9

Külliyeler ve Medreseler

Halifenin yurdu Bağdat, bir yandan batı ve doğudaki düşmanlarına karşı direnirken, aynı 
zamanda ilmi açıdan da bir cazibe merkezi haline geliyordu. Tarihçi el-Makrizi (v.845), Ab-
basi Halifesi el-Mutezid Billah’ın Bağdat’taki sarayını inşa ederken, sarayın yanına büyük bir 
medrese tasarladığını söylemektedir. Bu yönüyle İslâm tarihindeki ilk medrese fikrinin hicri 
3. yüzyılda ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Nizamiye Medresesi

İslâm tarihinde dini ve beşeri ilimlerin tahsili maksadıyla inşa edilen medreselerin ilk 
örneklerine Nişabur ve Horasan’da rastlasak da, eğitimcilerine düzenli maaş verilen, sistemli 
bir öğretim programının bulunduğu yükseköğrenim kurumu olarak medreseyle Bağdat’ta 
karşılaşırız. Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü veziri Nizamü’l Mülk tarafından 1067 yılında 
yaptırılan Nizamiye Medresesi, kendinden sonraki eğitim kurumlarını hem mimari tasarım, 
hem de müfredat yönünden etkilemişti. Müfredatında sadece fıkıh, siyer, tefsir ve hadis 
gibi dini ilimleri değil, aynı zamanda edebiyat, astronomi, mantık gibi beşeri ilimlerin de 
bulunması medresenin çok yönlülüğüne işaret etmektedir. İslâm dünyasında yaygınlaşan 
şii düşünce ve çeşitli Bâtıni ekollerin belini kırarak, Ehl-i Sünnet akidesini yaygınlaştırmayı 
ve sahih bir inancın ulema eliyle öğretilmesini temel olarak kabul eden Nizamiye Medresesi, 
kısa zamanda gelişmiş; bu isimle anılan onlarca medresenin kurulmasına öncülük etmişti. 
Bağdat’ı müteakip, Belh, Herat, İsfahan, Basra, Merv, Musul, Amul, Hargird ve Rey’de 
(bugünkü Tahran) Nizamiye Medreseleri kurulmuştu. Coğrafya bilgini İbn-i Cübeyr, hicrî al-
tıncı yüzyılda Bağdat’ın doğu tarafında otuz kadar medrese bulunduğunu ifade etmektedir.

Bu medreselerin amaçları arasında ulema yetiştirmenin dışında, devlete memur ve yönetici 
yetiştirmek te vardı. İmam Gazali gibi meşhur İslâm âlimlerinin müderrislik yaptığı Bağdat 
Nizamiye Medresesi’nin ilk başmüderrisi büyük fakih Ebul İshak Şirazî idi. Nizamiyeler üc-
retsiz ve yatılı eğitim kurumlarıydı. Hatta öğrencilere bir miktar harçlık ta kurum tarafından 
verilmekteydi. Bu yönüyle de, bilgiyi sadece zengin, varlıklı bir zümrenin değil halkın malı 
haline getirmeyi başarmıştır. Nizamiye Medresesi’nde Ebul Kasım Kuşeyrî gibi Sûfiler; Ebul 
İshak Şirazî, Ebûl-Meâli Cuveynî gibi fakihler: Muhammed b. Selamet’ir-Rehâvî. Ebûl-Feth 
Muhammed b. Müferric es-Sirmânî gibi mühendis ve mimarlar; Ömer Hayyam, Ebû Muzaf-
fer Isferânî gibi astronom ve matematikçiler yetişmiştir.

Nizamiye medreselerinden sonra medrese geleneği İslâm coğrafyasının hemen her bölgesi-
ne yayılmış ve başta devlet adamları olmak üzere toplumun ileri gelenleri tarafından kasaba 
ve köylere varıncaya kadar çok sayıda medrese inşa ettirilmiştir. Nuaymî (v. 978) Şam medre-
selerini tanıtmak için kaleme aldığı ed-Daris fi Tarihi’l-Medaris adlı eserinde -Daru’l-Kur’an ve 

9 A.g.e., 159-160.
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Daru’l-Hadislerin dışında- bu şehirde kurulan tam 130 adet medrese hakkında bilgi vermek-
tedir. Yine Makrizî (v. 845 h.) el-Hıtat adlı eserinin Mısır medreselerini tanıttığı bir bölümünde 
75 kadar medrese ismi zikretmektedir.

Nizamü’l Mülk, 1065 tarihinde Ebu Sa’d Ahmed Neysabu’ya Bağdat Nizamiye Medresesini 
kurmayı emretmiştir. Medrese iki yılda tamamlanmış ve 60 bin dinara mal olmuştur.10 Bağ-
dat’taki Nizamiye Medresesinin dört eyvanlı avlulu bir medrese olduğu 19. yüzyılda hâlâ 
ayakta kalan 2 eyvan ve duvar parçalarından anlaşılabilmektedir. Bugün tamamen yıkılan ve 
kendisinden geriye hiçbir iz kalmayan medresenin talebe hücreleri, kütüphanesi, hamamı, 
imareti ve darüşşifası olduğu bilinmektedir. 15. yüzyıla kadar faaliyetlerini sürdüren yapı, 
Dicle taşkınında büyük bir hasar görmüş ve bu tarihten sonra terk edilmiştir. Ancak Niza-
miye Medresesi, kendinden sonra Ortadoğu ve Anadolu’da kurulacak medreselere ilham 
kaynağı olmaya devam etmiştir.

Mustansırıye Medresesi

Halife el-Mustansır tarafından yapımına 1227 yılında Bağdat’ın doğusunda başlanan 
medrese, 1232 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kısa sürede seçkin müderrisleri 
ve daha sonra ilmi eserleriyle ün yapacak öğrencileriyle İslâm dünyasının gözde eğitim 
kurumlarından biri haline gelmiştir. Kur’an, Hadis ilimleriyle birlikte; tıp ve zooloji gibi 
ilimlerin de tahsilinin yapıldığı medresede Fıkıh öğretiminde uzmanlaşma sağlanmıştır. 
Yapıda Hanefi , Maliki, Şafi i ve Hanbelî fıkıhlarının öğretimi hususunda bugün kürsü olarak 
tanımlayabileceğimiz bağımsız bölümler oluşturulmuştu. Yapıda, bir hamam, bir eczane ve 
büyük bir kütüphane mevcuttu. Halife Mustansır’ın kütüphane için 80 bin cilt kitap satın 
aldığı, bu kitapları 160 deve ile kütüphaneye taşıttığı rivayet edilmektedir. Fıkıh okullarının 
her birinde bir müderris, dört muit ve altmış iki öğrenci bulunuyordu. Buna göre her öğre-
tim döneminde 248 fakih icazet alarak medreseden mezun oluyordu. Öğrencilerin, yiyecek, 
giyecek ve barınma ihtiyaçları medreseden karşılanıyor; müderrisler ayda 12 dinar maaş 
alıyorlardı. Aylık maaşları 3 dinar olan muitlerin görevi, ders sonrası anlatılan konuları mü-
zakere etmekti. Buradan anladığımız kadarıyla, fıkıh öğretimi bir nevi müzakereli seminerler 
şeklinde gerçekleşiyordu. (Resim 1)

Medresenin vakfi yesinden anladığımız kadarıyla 30 yetim çocuğa darulkuran’da eğitim; bu 
öğretimi yapan şeyhül kıraat’e ayda 3 dinar maaş veriliyordu. Bunun dışında öğrencilere ay-
lık düzenli harçlık veriliyordu. Darülhadis’te haftada üç gün eğitim verilmekteydi. Buradaki 
öğrenciler de aylık olarak düzenli bir burs almaktaydı. Daruttıp’ta bir müderris ve 10 öğrenci 
bulunmaktaydı. Böylece toplam öğretim görevlisi 29, öğrenci sayısı da 298’i buluyordu. 

Medresenin inşasında tuğla ve kireç kullanılmıştır. Üç eyvanlı bir plan şemasına uygun ola-
rak inşa edilen yapı yaklaşık olarak 5 bin metrekarelik bir alanı kapsamaktaydı. Kuzeydeki 
eyvanın kaşısına gelen yerde bir camii inşa edilmiştir. Yapıda Zengi mimarisinin karakteristik 
özellikleri görülmektedir. İki katlı medresede, otuz dokuzu küçük, on ikisi büyük irili ufaklı 
toplam 90 oda bulunmaktadır. Eyvanların açıldığı avlunun ortasında büyükçe bir havuz bu-
lunuyordu. Taç kapının sağı Hanbeli, solu Maliki; mescidin bulunduğu güney kısmında sağ 
taraf Şafi i, sol taraf ise Hanefi  fakihlerine tahsis edilmişti. Mescitte namaz vakitlerini bildiren 
altından yapılmış (iki şahin ve bir tas şeklinde) bir saat bulunuyordu. (Resim 2) Evliya Çele-

10 Güray Kırpık, «Bağdat Nizamiye Medresesi›nin Kuruluşu, Yapısı ve İşleyişi», İslâm Medeniyetinde Bağdat- Uluslararası 
Sempozyum, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2011, cilt: 2, s.686.
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bi’nin 17. yüzyılda Bağdat’a yaptığı seyahat esnasında aktardığına göre, binanın bir kısmı 
Katib Divanı Muhammed Çelebi tarafından Mevlevi tekkesi olarak ta kullanılmıştır. 1960 
yılında gerçekleştirilen restorasyonu müteakib İslâm Eserleri Müzesi adıyla hizmete açılmış-
tır.

Şarabiye Medresesi (Abbasi Sarayı)

Selçuklu yapılarının en ünlüsü olan yapı Kasr-ı Abbasi adıyla da bilinmektedir. Abbasi sulta-
nının Türk komutanlarından Şerafeddin İkbal eş-Şarabi tarafından 1230 yılında bir medrese 
olarak inşa edildiği kaynaklarda geçmektedir. Pek çok eserde bir saray olduğu kayıtlı olsa 
da yapı, Mustansıriyye ve Mercaniye Medreselerinin planlarıyla büyük benzerlik taşıyan bir 
yapıya sahiptir.

Abbasi ve İlhanlı dönemlerinde değişik amaçlarla kullanılan yapı, Osmanlı döneminde aske-
ri amaçla kullanılmıştır. Bu devirde bir burç ilave edilmiştir. Dicle kıyısında inşa edilen yapıda, 
nehre bakan hiçbir pencere yoktur. Bu haliyle bir kaleyi andırmaktadır. Üzerinde yapının 
kimliğini açıklayan bir kitabe de yoktur.

Geniş bir avluya açılan (21.5 X 20) taçkapı Dicle tarafındadır. İki katlı revakların çevirdiği avlu 
içerisinde çok sayıda oda bulunmaktadır. Avlunun doğu tarafında yüksekçe bir eyvan ve 
küçük bir mescit bulunmaktadır. Abbasi Sarayı’nın tezyinatında değişik usul ve yöntemler 
kullanılmıştır. Tuğlaların değişik formlarda yerleştirilmesiyle oluşan basit bir programla bir-
likte; tuğla kabartma ve tuğlaların kurumadan üzerine yapılan baskı tekniği ve oyma yön-
temleridir. Binanın geneline yayılan geometrik yıldız geçmeleri de dikkati çeker. Altı ve sekiz 
kollu yıldızlar ve geçmeler sonsuza kadar uzanan bir anlayışı takip ederler. Sarayın dış duvar-
larında ise birbiri ardına takip eden kufi “Muhammed” lafızları görülmektedir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi

Hanefi  mezhebinin kurucusu Ebu Hanife’nin 767 yılında yapılan kerpiç mezarı üzerine 
Selçuklu Sultanı Alparslan’ın veziri Ebu Said el-Harezmi tarafından 1067 yılında bir türbe inşa 
edilmiştir. Selçuklu tarzı mahruti kubbe ile örtülü bu türbenin yanına yapılan bir medrese 
ile bugünkü külliyenin temelleri atılmıştır. Türbe, İran şahı İsmail tarafından şii taassubu 
ile 1508’de yıktırıldıktan sonra, 1534 yılında Kanuni’nin emriyle Mimar Sinan’a yeniden 
yaptırılmıştır. 

Evliya Çelebi, h.1058 (1649) yılında Melek Ahmed Paşa ile birlikte Bağdat‘a geldiğinde kül-
liyenin etrafına su kuyuları kazdırdıklarını, odalar yaptırdıklarını söyler. Sultan Murad‘ın tür-
benin kapı kanatlarını yaptırdığını ve mezarın etrafını gümüş parmaklıklarla tezyin ettirdiği-
ni ifade etmektedir.11 Türbe12, cami, medrese, ribat (kervansaray), hamam ve imarethaneden 
müteşekkil külliye, 1623 yılında bir başka İran Şahı Abbas tarafından büyük bir tahribata 
uğramıştır. 1639 yılında 4. Murad tarafından esaslı bir tamirden geçirilen külliye, bugüne 
kadar çeşili devirlerde restorasyonlara tabi tutulmuştur. Ehl-i Sünnet’in en önemli mekân-
larından biri olarak bugün de Irak’ın en güzide eserleri arasında sayılmaktadır. (Resim 3)

Mimar Sinan tarafından etrafı surlarla çevrilerek adeta kale görünümüne bürünen külliye, 

11 Evliya Çelebi, Seyahatname, cilt: 7, s.167.

12 Uğur Kökden, Mimar Sinan’ın elinin değdiği bu türbe için çok yalın adeta yüzünü toprağa sürerek akan Dicle’yi düşün-
dürüyor der. Şii İmam Şeyh Ömer Sühreverdi’nin çalımlı kubbesi ve ilginç minaresi ile karşılaştırır. Bkz. Uğur Kökden, Kırk 
Kent Kırk Düş, Eksik Parça Yayınları, Ankara, 2016, s. 22. 
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bugün ayakta kalan yapılarıyla 50.000 metrekarelik büyük bir alana yayılmış durumdadır. 20. 
yüzyılda genişletme çalışmaları sonucu Osmanlı devrinde yapılan Bab-üş Şarki yıkılıp yerine 
sembolik bir giriş kapısı, ilahiyat fakültesi ve öğrenci yurtları binaları ilave edilmiştir. Türbe, 
Osmanlı’dan özgün bir biçimde günümüze ulaşan tek yapıdır. 41 metrekarelik kare planlı 
mütevazi türbe içinde ahşap ve gümüşten mamul İmam-ı Azam’ın sandukası mevcuttur.

Bağdat’ta inşa edilmiş bir erken devir Selçuklu medresesi olan Azamiye’nin, türbenin yanın-
dan başlayarak uzanan iki katlı revaklı bir yapıda olduğu bilinmektedir. Ancak, bugün duvar-
larından iki parça kalan yapının yerine İlahiyat Fakültesi inşa edilmiştir. Aynı şekilde yüzlerce 
odası olduğu bilinen imarethane yerine de modern bir misafi rhane inşa edilmiştir. Külliye-
den günümüze ulaşan cami ise etrafı çift revaklarla çevrili dikdörtgen bir plana sahiptir. (Re-
sim 4) Üç tarafı revaklarla çevrili caminin batı revakı, kadınlar mahfi li olarak tayin edilmiştir. 
1,5 metre kalınlığında ve 8 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili harimin önünde 15 met-
re çapında bir mihrap önü kubbesi bulunmaktadır. Duvarların yarısından, kemerler ise sütun 
başlıkların itibaren kubbeye kadar derin mukarnaslarla tezyin edilerek görkemli bir manzara 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Abdülkadir Geylânî Külliyesi

Külliyenin temeli, Hanbeli fakihlerinden Ebu Said el-Mübarek bin Ali el-Muharremi tarafın-
dan atılmıştır. Ebu Said 1145 tarihinde burada bir medrese inşa ettirmiş, daha sonra talebesi 
olan Abdülkadir Geylani medreseyi bir tekke haline getirerek büyütmüştür. Geylani 1165 
yılında vefat edince tekkeye defnedilmiş ve tarikatının bağlıları tarafından ziyaretgâh olarak 
kullanılmıştır. Bağdat ve çevresinde büyük bir taraftar kitlesi olan Geylani Tarikatı, Osmanlı 
Devlet ricalinin de iltifatına mazhar olunca, 1534 yılında Irak’a sefer düzenleyen Kanuni Sul-
tan Süleyman Hassa Başmimarı Mimar Sinan’a burada bir külliye yapılması emrini vermiştir. 
Türbe, kışlık cami ve yazlık mescit, medrese ve imaret yapılarından oluşan külliye, çarpık 
bir plana sahiptir. İki taç kapıdan girilen külliyenin avlusunda türbe ve cami bulunmaktadır. 
Yapının diğer müştemilatı avlu etrafına yayılmıştır.

Doğu ve batı cenahında bulunan taç kapılardan, doğuda bulunanı yüksek ve sivri kemerli-
dir. Kapının nihayeti düz atkıyla sınırlandırılmış, çift kanatlı büyük kapısı ise altınlarla tezyin 
edilmiştir. Kemer alınlığında sülüs hattıyla bir kitabe mevcuttur. Batıda bulunan taç kapı ise 
kademeli kemerli bir eyvan şeklindedir. Üzeri bir kubbeyle örtülmüştür. İki tarafında açılan 
iki nişten kuzeyde bulunanı minareye bağlanmaktadır. 

Türbe ve cami, bir bütünlük arz etmektedir. 65 x 38 ölçülerindeki yapı bütününü üç taraftan 
revaklar çevirmektedir. Türbeye üç yönden dört kapıyla girilmektedir. Mekâna açılan ana 
giriş bir eyvan şeklinde tasarlanmıştır. Irak Vakıfl ar Bakanlığının yaptığı restorasyon sırasın-
da, sadece tezyinatında değil, mimari unsurlarında dahi görülen bir deformasyona tabi tu-
tulmuştur. Restorasyonu yapan ekip, özellikle İran ve Irak’taki Şii yapılarında karşılaştığımız 
kristal aynalı tezyinatı burada da gerçekleştirip, Osmanlı zevkine uygun olmayan bir süs-
leme programını takip etmiştir. Bunun sonucunda, pandantifl erden itibaren kubbeye ka-
dar devam eden mukarnaslar, küçük ayna parçalarıyla süslenmiş ve kubbeye doğru ağır bir 
tezyinatla mimarideki sadelik boğulmuştur. Külliyede Selçuklu döneminde inşa edilmiş iki 
minare mevcuttur. Yazlık mescidin güneydoğu köşesindeki minare ilk şerefeye kadar on kö-
şeli, sonra silindirik olarak devam ederken; ikinci minare klasik Osmanlı üslubunda silindirik 
gövdelidir. Ancak külahı Bağdat minarelerine özgün bir şekilde dilimli yeşil çiniyle kaplıdır.
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Külliyenin kuzey ve batı yönlerinde; tekke, medrese, imam ve hadim odaları, yemekhane 
ve kütüphane bulunmaktadır. İki katlı olarak tasarlanan yapılardan alt katta olanlar; hepsi 
aynı büyüklükte bulunan dolap nişi barındıran hücreler şeklindedir. Bu odalar, ders ve zikir 
hücreleri olarak kullanılırken; üst kattaki hücreler yatakhane olarak kullanılmıştır. 

Külliyede bunun dışında yazlık mescidin (namazgâh) güneydoğusunda Batılılaşma dönemi 
Osmanlı üslubunda inşa edilmiş bir saat kulesi de bulunmaktadır. Kare bir kaideye oturan ve 
yukarı doğru gittikçe daralan bir şekilde inşa edilen kulede dört kitabe mevcuttur. Tıpkı Ebu 
Hanife Külliyesi gibi bu yapı da, Safevi işgali sırasında büyük bir hasar görmüş ve 1638 yılın-
da Sultan IV. Murad tarafından yenilenmiştir. Osmanlı döneminde müteaddit defalar onarım 
gören külliyede en son Osmanlı dönemi tadilatı Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıl-
mıştır. Bu onarımla ilgili kitabede şunlar yazılıdır: “1903 yılında, velilerin büyüğü, sırları yüce 
Abdülkadir Geylani’nin torunu, Kadiri tarikatı postnişini Seyyid Abdurrahman Hazretleri; 
Sultan Abdülmecid’in oğlu, müminlerin emiri, Hz. Peygamber’in halifesi, karaların sultanı, 
denizlerin hakanı ve Harameyn’in hizmetkârı Sultan II. Abdülhamid’in himayesinde güzel 
bir şekilde tamir etmeye çalıştı.”

Musa Kâzım Külliyesi

Bağdat’ta sadece Ehl-i Sünnet imamlarının türbe ve külliyeleri bulunmamaktadır. Şii imam-
larından Hz. Ali’nin (r.a.) neslinden olan Musa Kâzım ile torunu Muhammed Cevad’ın me-
zarı da Bağdat’ta bulunmaktadır. Hem Selçuklu hem de Osmanlı hâkimiyeti dönemlerinde 
büyük bir ihtimam gösterilen Musa Kazım’a Abbasi halifesi Harun Reşid tarafından 779 yı-
lında kerpiçten bir mezar yaptırılmıştır. Halife Muktedî bi Emrillah zamanında Sultan Berki-
yaruk’un vezirlerinden Mecd-ül-mülk el Birevistanî bu kerpiç mezarı türbe haline getirerek, 
etrafına odalarla 2 minareli bir cami ilâve ettirmiştir. Daha sonra Mustansır (1226-1242) tara-
fından Selçuklu tarzında bir türbe inşa edilmiştir. Bu mukarnaslı kubbe ve diğer müştemilat 
Safevi Şahı İsmail tarafından yıktırılınca, 1515 yılında iki kubbeli yeni bir türbe inşa edilmiştir. 
Sultan II. Selim 1570 yılında türbenin bitişine büyük bir cami inşa ettirerek yapıyı yeniden 
bir külliye görünümüne sokmuştur. Sultan II. Abdülhamid zamanına kadar farklı dönemler-
de tamir edilen külliye; türbe, cami, medrese, tekke, imaret, kütüphane ve şii fakih ve ilim 
adamlarının oturduğu hücrelerden oluşmaktadır. (Resim 5)

Külliye iki katlı revaklı hücrelerden oluşmaktadır. Türbe revaklarının dışında köşelerde 4 bü-
yük; türbe duvar köşelerinde sembolik 4 küçük minare yer almaktadır. Külliye, özellikle türbe 
Şiiler’in önemli ziyaret yerlerinden biridir. Dışarıdan müstahkem bir kale gibi yüksek mermer 
kaplı tuğla duvarların çevirdiği külliyeye üç yönden taç kapılarla girilmektedir. Taç kapılar, 
yapı olarak birbirinin aynısıdır. İç tarafta, sivri kemerli kapı üstünde, yüksek kuşatma keme-
rine kadar uzanan ve kaş kemerle sona eren süsleme panoları yer almaktadır. Kemerlerin iki 
yanındaki bölümler dörder sıralı; alt ve üsttekiler sivri kemerli düz nişlerle teşkilâtlandırılmış-
tır. Üst kemer boşluklarında bütün iç cepheyi saran ayet kitabesi mevcuttur. Taç kapıların iki 
yanında üst katlara çıkılan merdiven kapılarıyla merdivenleri aydınlatan pencereler bulun-
maktadır. (Resim 6) Cami ile bitişik cephesi dışında üç yönden revaklarla kuşatılan türbe, kıy-
metli renkli taşlar, kalem işleri, bolca kullanılan altın kaplamalar ve çinilerle tezyin edilmiştir. 
Türbe tavanı Selçuklu ve Osmanlı tarzında sedef kakmalı ağaç işçiliği ile süslenmiştir. Kemer 
üçgenlerinde Sultan II. Abdülhamid’in onarımının hatırasına yapılan tuğralar bulunmakta-
dır. Taç kapıların kemerleriyle niş kavsarası arasındaki bölümler altınla kaplanırken, mukar-
naslar kristallerle kaplanmıştır. Kubbesi ise dışarıdan altınla kaplanmıştır. Bu haliyle yapı bir 
mücevheri andırmaktadır. Musa Kazım ve torunu Cevad’ın Selçuklu döneminde yapılan san-
dukası ise ABD işgaline kadar Bağdat Müzesi’nde muhafaza ediliyordu.
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Şeyh Ömer Suhreverdi Külliyesi

Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah’ın büyük hürmet gösterdiği Şafii fakih ve hadis âlimi Ömer 
Suhreverdi, Abdülkadir Geylani’nin öğrencisi daha sonra ise halifesi olmuştur. Bu yönüyle 
Kadiri tarikatının büyük bir mutasavvıfı olan Sühreverdi için halife büyük bir kütüphane de 
yaptırmıştır. Suhreverdi Külliyesi de diğer Bağdat Külliyeleri gibi türbe etrafında genişleyen 
bir yapılar topluluğudur.

Şeyh Suhreverdi, 1234 yılında vefat edince, Selçuklu tarzında mukarnaslı bir kubbe ile 
örtülü türbesi inşa edilmiştir. Zaman içinde yıpranan türbeyi, Bağdat’ı işgal eden Moğolların 
devamı durumundaki İlhanlıların veziri Gıyaseddin Muhammed bin Hoca 1334 yılında tamir 
ettirmiştir. Türbenin önemli bir ziyaret mekânı olmasından sonra 1511 yılında yanına bir 
cami inşa edilmiştir. Süreç içerisinde harap olan cami ise 1883 yılında Ali Rıza Paşa tarafından 
onarılmıştır. Külliyede cami ve türbeden başka bir medrese, yazlık namazgâh ve tekke 
hücreleri de bulunmaktadır. Ancak, tekke hücreleri ve medrese daha sonra yıktırılıp, yerine 
cami ve kütüphaneye bağlı yeni binalar inşa edilmiştir. 

Türbeden camiye geçilen kapı üzerindeki kitabeden anladığımız kadarıyla, Suhreverdi’nin 
oğlu Şahabeddin Ömer’de burada metfundur. Bugün bir mezarlığın içinde kalmış olan külli-
yeye batı yönünde açılmış olan büyük bir taç kapıdan girilmektedir. Külliyenin etrafını çevi-
ren avlu duvarı oldukça sade bir anlayışla tuğladan inşa edilmiştir. Ancak, Batı cephesindeki 
taç kapı oldukça süslüdür. Taç kapı üç bölümden oluşmaktadır: Ortada eyvan biçimindeki 
giriş kapısı bulunmaktadır. Yanlarda iki katlı sebil nişleri ve hücreleri yer almaktadır. Kapı nişi-
ni burmalı sütunlar çevirmekte; kapı saç örgüsü motifl i mukarnaslarla dolgulanmıştır. Türbe-
ye batı ve caminin hariminden iki kapıyla girilmektedir ve yapı kare planlıdır. Ahşap sanduka 
üzerine ayetel kürsi işlenmiştir. Cami, mihraba dik üç nef olarak inşa edilmiştir. Orta sahnın 
üzerini iki kubbe örtmektedir. Kubbelere geçilen pandantifl er, baklava motifl eriyle süslüdür. 

Camiinin kuzeydoğu köşesindeki minare Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Bağdat’taki 
diğer örneklerinde olduğu gibi tuğla silindirik gövde üzerinde mozaik çinilerle tezyin edil-
miştir. Şerefe altında çinili bir kitabe kuşağı dolanmaktadır.

Ma’ruf el Kerhi Külliyesi

Bağdat türbeleri aynı zamanda büyük bir sosyal işlevi de içlerinde barındırmaktadır. Bu se-
beple sadece bir mezar yapısı olarak değerlendirilmemelidir. Ebu Hanife ve Geylani türbele-
rinde gördüğümüz gibi, bu yapılar türbe etrafında gelişmiş büyük bir ilim merkezi ve sosyal 
faaliyet merkezleridir. 

9. yüzyılda yaşamış olan mutasavvıfl ardan Ma’ruf el-Kerhi adına inşa edilen külliye de bu-
nun güzel örneklerinden biridir: Türbe zaman içinde diğer birçok yapıyı bünyesine alarak 
büyük bir külliye haline dönüşmüştür. Külliye; türbe, cami, zaviye, han ve misafirhanelerden 
oluşmaktadır. Ma’ruf el Kerhi’nin türbesinin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmese de 
1066 tarihli bir onarım kitabesinden anlayabildiğimiz kadarıyla, bu tarihten önce yapıldığı 
kesindir. Türbe 2.40 X 2.40 ebatlarında küçük bir mekândır. Kare planlı türbe, sade bir süsle-
me programına sahiptir: Kubbe kasnağında geniş bir sülüs ayet kuşağı vardır. 

Cami ise dikdörtgen bir plana sahiptir. Orta mekân, kubbe ile yan mekânlar ise tonozla ör-
tülmüştür. Camiye sivri kemerli yüksek bir taç kapı ile girilmektedir. Taç kapının üzerinde 
1312 tarihli bir çini kitabe vardır; Kubbe kasnağında lacivert zeminli sülüs bir kuşak ve kub-
bede yeşil zemin üzerinde nur suresi yazılmıştır. Günümüzde mezarlığın içinde kalmış olan 
külliyenin cami ve türbe dışında kalan yapıları zaman içinde yıkılmıştır. 
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Camiler

Halife Camii

Abbasi Halifesi Muktafi Billâh tarafından yaptırılan sarayın bitişiğinde 902 yılında inşa edilen 
Halife Camii, büyük bir alana yayılmaktadır. 1235 yılında Moğol istilası sırasında yanan yapı, 
1279 yılında tamirat geçirmiştir. 18. yüzyılda yeniden esaslı bir tamirat geçiren yapı, İngiliz 
işgali sırasında büyük zarar gördüğü için 1960 yılında tamamen yıkılıp yerine modern bir 
cami inşa edilmiştir. Yıkılan bu yapıdan geriye sadece minare kalmıştır. 

Yaklaşık 35 m yüksekliğindeki tuğla minare 2 şerefelidir. Mimarî ve süslemesi orijinal olup, 
son tamirde tamamlanan kısımları mevcut örnekleri göz önünde tutularak gerçekleştiril-
miştir. Minareye, biri zeminden, diğeri yıkılan caminin beden duvarı (çatı) seviyesindeki 1. 
Şerefeden 2 ayrı kapıyla çıkılmaktadır. Minare, onikigen bir kaide üzerinde yükselir. 8 m. bo-
yundaki kaide, 2 süsleme kuşağıyla sarılmıştır. Alt kuşakta, altıgen yıldızlarla, aralarındaki 
küçük baklava motifl eri ve kırık hatlı geçmeler bulunmaktadır. İkinci kuşak, dikine dizilmiş 
düz tuğladan oluşmaktadır. Minarede 1 m genişliğinde bir kitabe kuşağı yer almaktadır. Ki-
tabenin harfl eri tuğladan kesilmiş çiçekli kûfi hatla istif edilmiştir. Besmele ile başlayan kita-
bede Fatiha Suresi’nin ilk harfl eri olduğu sanılmaktadır. Tuğla malzeme ile inşa edilen eski 
yapının revaklı bir avlusu bulunmaktaydı. Geniş ahşap payelerle altı bölüme ayrılan harimin 
üstü zarif Bağdat kubbeleriyle örtülüydü. Kare mekânlardan kubbeye geçişte pandantifl er 
(geniş üçgenler) kullanılan üst yapı örtüsü Ortaçağ Avrupa’sında karşılaştığımız Gotik yapı-
ları çağrıştıran kaburga sistemine sahipti. 

Halife camiinin yerine inşa edilen modern cami, ilk yapının aksine daha küçük bir alanı işgal 
etmektedir. Yine revaklı bir avlusu bulunan yapının cephesinde celi kufi bir kitabe kuşağı 
dolaşmaktadır. Sekizgen planlanan caminin sivri kemerlerin taşıdığı üst yapı örtüsü, yuvar-
lak kemerli ikinci kattan itibaren alçıyla tezyin edilmiş büyükçe bir kubbeden ibarettir. İç 
mekân duvarları da çiçekli celi küfi hatla süslüdür. Yunan ve Roma yapılarının tezyinatında 
sıkça gördüğümüz meandr frizi, modern bir beğeninin ürünü olarak kubbe kasnağında ye-
rini almıştır. (Resim 7)

Samerra Ulu Camii

Abbasi hanedanının bir süre kullandığı daha sonra ise terk ettiği Bağdat yakınlarındaki Sa-
merra şehrinde inşa edilen yapı, tarihte yapılmış en büyük cami özelliğini taşımaktadır. 240 
X 156 boyutlarındaki yapı, dışa avlusuyla birlikte 150 bin metrekareyi bulmaktadır. Sadece 
büyüklüğü ile değil, sahip olduğu helezonik minaresiyle de dikkati çeken yapı Halife Mü-
tevekkil tarafından 848-852 yılları arasında inşa edilmiştir. Caminin duvarları tuğladan inşa 
edilmiştir. Duvarlar muhtelif yerlerine yapılan 44 kuleyle takviye edilerek yapıya adeta kale 
görünümü verilmiştir. On altı kapısı bulunan camiinin yirmi sekiz penceresi bulunmaktadır. 
Avlu yanlarda dört, kuzey cephesinde ise üç sıra revakla kuşatılmıştır. Harim kısmı 464 adet 
sekiz köşeli ve 10 metre yüksekliğindeki payelerle donatılmıştır. Kemer kullanılmadan doğ-
rudan üst örtünün payelere oturtulduğu yapı adeta paye ormanı gibidir. 

Zamanla üst kısmı yıkılmış olan mihrabının yanlarında pembe mermerden çifte sütunçeler 
hâlâ görülebilmektedir. Mihrap nişinin içinde kazılar esnasında rastlanan altın mozaikler, 
mihrabın altınla tezyin edilmiş olduğunu göstermektedir. Mezopotamya zigguratlarını an-
dıran Malviyye isimli helezonik minaresi 33 M. yüksekliğindedir. (Resim 8) Müezzinlerin atla-
rıyla çıkabildikleri minare beş dönüşten sonra şerefeye ulaşmaktadır. Efsanevi Babil kulesini 
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çağrıştıran minarenin dünyada bu ölçüde bir başka benzeri yoktur. Yapı Abbasilerin Hilafet 
vurgusunu güçlendirmek ve otoritesini tüm dünyaya haykırmak için tasarladığı sembolik bir 
prestij yapı olarak tarihe geçmiş, bugün Irak’ın dünyada tanınan en önemli eseridir.

Özbek Camii

Özbek Sultanı Abdülaziz Han tarafından 1091 yılında inşa ettirilen cami, 1827 yılında 
büyük bir tamirat geçirmiş 1967 yılında ise temellerine kadar tamamen yıktırılıp yeniden 
yaptırılmıştır. Irak’ın işgaline kadar, Irak Savunma Bakanlığı olarak faaliyet gösteren yapının 
içerisinde kalan caminin eski durumuna dair bir iz yoktur. Osmanlı dönemi camiine ait 
birkaç çinili levha Irak Müzesi’ne kaldırılmıştır.

Bugünkü yapı, dikdörtgen plânlıdır ve 4 sütunla taşınan kubbeli bir yapıdır. Pandantifl er 
hurma yaprağını andırmaktadır. Mihrab Magrip üslubunda atnalı kemerli terakota süsleme-
lerle tezyin edilmiştir. Mihrabın iki yanında ikiz kemerli pencerelerle, doğu ve batı duvarla-
rında yine at nalı kemerli üçüz pencereler açılmıştır. 

Zümrüt Hatun Camii

Halife Nasır Lidinillah’ın annesi Zümrüt Hatun (ö.1202) tarafından yaptırılan caminin yapım 
tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 12. yüzyıl sonuna tarihlendirilebilir. Mustansıriye 
Medresesi’nin bitişiğinde, kapalı çarşının içinde olan yapı, geniş bir avlunun etrafına yerleş-
tirilen cami, türbe, abdesthane, imam evi ve kütüphaneden müteşekkildir. Kapalı çarşının 
kahvehanesinden üç bölümlü bir taç kapıyla avluya girilmektedir. Taç kapı burmalı sütunçe-
ler ve mukarnas dolgularla süslenmiştir.

Üzeri daha sonradan düz betonla örtülen son cemaat yeri revak şeklinde düzenlenmiştir. 
Harim çok kubbeli plana uygun şekilde 6 kubbe ile örtülmüştür. Harimin batısında kare 
mekânlı kubbeli ve mihraplı bir bölüm daha bulunmaktadır. Böylece yapı iki mihraplı, iki 
Sünni mezhebe hizmet edecek şekilde tanzim edilmiştir. Harim Hanefi lere ayrılırken, küçük 
mekân Şafi ilere bırakılmıştır. Ancak minber tektir ve harimde bulunmaktadır. Harimdeki 
mihrap beş köşeli ve çiniyle kaplıdır; ancak tamiratlar sırasında çiniler kaldırılıp yerine yağlı 
boya ile ayetler yazılmıştır. Şafi i mescidinin mihrabı da beş köşelidir. Ancak bu kısımdaki 
fi ruze renkli çiniler muhafaza edilmiştir. Minaresi, Bağdat’ın en eski minaresi olarak 
kabul edilmektedir. Sekizgen yüksek bir kaide üzerinde silindirik gövdeli diğer Bağdat 
minarelerinin öncüsü durumundadır. Çiniyle kaplı bir külaha sahip minarenin gövdesinde 
süsleme yoktur. Süslemeler, şerefe altı mukarnasları ve korkuluklarındaki çinilerden ibarettir.

Zümrüt Hatun Türbesi 119 yılında Zümrüt Hatun tarafından yaptırılmıştır. (Resim 9) Türbe 
seyrek rastlanan mukarnaslı kubbesi ile görkemini daha iyi fark ettirir, sivri kemerli kapısı, 
kehribar rengi tuğladan örülmüş payandalarıyla Irak’taki bu tarz türbeler içerisinde en çok 
bilinenidir. Sekizgen plânlı tuğla esas türbe binası ile Osmanlı döneminde eklenen bir giriş 
bölümünden oluşmaktadır. Abbasi halifelerinin Türk asıllı eşleriyle, Osmanlı valilerinin ya-
kınları metfundur.13

13 Irak’ta mukarnas kubbeli türbe hakkındaki tebliğinde Uluçam, sekiz adet türbeden örnekler vermiştir. Abdüsselam Ulu-
çam, “Irak’taki Mukarnas Kubbeli Selçuklu Türbeleri Hakkında”, 5. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (23-28 Eylül 1985)
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Akuli Camii

Bağdat’ın 1258’de yerle bir edilmesinden sonra Celayirliler döneminde (1335-1410) yeniden 
bir imar faaliyetine girişildiği bilinmektedir. Bu faaliyetler içerisinde öne çıkan en önemli 
yapılardan birisi Akuli Camii’dir.14 Mustansıriye Medresesi müderrislerinden Şafii mezhebi 
fakihi İmam Akuli adına yaptırılan cami, kitabesinden anladığımız kadarıyla 1327 yılına ta-
rihlenmektedir. Dört büyük onarım geçiren ve bu onarım kitabeleri mevcut olan cami 2003 
öncesinde de onarılmaktaydı. İmam Akuli caminin hemen yanında inşa edilen türbede me-
dfundur. İmamın sandukası üzerinde de bir kitabe yer almaktadır. 

Caminin harimi dört sütunla mihrap eksenine paralel şekilde 5 nefe ayrılmıştır. Mihrap 
önünde yer alan nef geniş tutulmuştur. Aynı şekilde beş kubbeli bir son cemaat yeri de planı 
devam ettirmektedir. Beş kenarlı sivri kemerli mihrap nişi saç örgüsü şeklindeki mukarnas-
la süslenmiştir. Avlusunun batısında hizmet binaları; güneyinde cami ve türbe kuzeyinde 
bugün liseye dönüştürülmüş ve cami avlusundan ayrılmış medrese kısmı yer almaktadır. 
Türbe, iki bölümden oluşmaktadır. Türbe ana mekânı sivri kemerlerin taşıdığı pandantifl erle 
kubbeye varan bir düzenlemeye sahiptir. Cami harimine açılan diğer bölümün ise üstü tadi-
lat sırasında düz çatıyla örtülmüştür. 

Sultan Ali Camii

Celayirli hükümdarı Hasan-ı Büzürg’ün torunu için 1475 yılında yapılmış, ancak Osmanlı dev-
rinde yaşamış olan Rufai Şeyhi Seyyid Sultan Ali’nin adıyla anılmıştır. İçinde bir Rufai tekkesi 
de bulunan cami, tekke-imaret ve türbesiyle bir külliye konumundadır. Sultan II. Abdülhaim 
döneminde (1892) ve 1965 yıllarında esaslı bir tamirat geçirmiştir. Camii, 10 x 21.50 m ölçü-
lerinde dikdörtgen planlıdır ve harim 10 m çapında bir kubbe ile örtülmüştür. Ana kubbe, 
altı sivri kemer ve 18 pandantif üzerine oturtulmuştur. Camiinin güneydoğu köşesinde bu-
lunan türbe kare planlı ve tromplara yaslanan 5 m çapında bir kubbe ile örtülüdür. Türbe gi-
rişinde dokuz beyitlik Sultan Abdülhamid dönemine ait bir onarım kitabesi bulunmaktadır.

Murat Paşa Camii

Bağdad Valisi Murad Paşa tarafından 1570 yılında yaptırılmıştır. Haydarhane camiinin plan 
şemasını devam ettiren yapı, beş kubbeli son cemaat yeri, merkezi kubbeli harim mekânı 
ve harimi çevreleyen iki kubbe ve onları devam ettiren iki kubbecikle teşkilatlandırılan üst 
örtüsüne sahiptir. 

Son cemaat yerine üç kapı ile giriş sağlanmaktadır. Ortadaki taç kapı istiridye motifl eriyle 
tezyin edilmiştir. Harim, 4 sepet başlıklı kalın paye ile üç kısma ayrılmıştır. Kubbeye geçişte 
yine Türk üçgenleriyle karşılaşırız. Mihrap beş köşelidir. Mermer mihrabın alınlığında ayet 
kuşağı bulunmaktadır. Yapının minaresi sekizgen kaide üzerine oturan silindirik gövdeli dir 
ve tuğladan yapılmıştır. Tuğla gövde bitkisel kompozisyonlu çinilerle süslenmiştir. Minare-
nin külahı, yeşil renkli ve dilimlidir. 

14 Abdüsselam Uluçam, “Bağdad’da İlhanlı ve Celayirli Dönemlerinde Yapılan Mimari Eserlerden Örnekler”, İslâm 
Medeniyetinde Bağdat- Uluslararası Sempozyum, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2011, cilt: 2, s.363.
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İmam Ebu Yusuf Camii

Hanefi Mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebesi ve Hanefi mezhebini ku-
rumsallaştıran fakih olarak bilinen Şeyh Yakub bin İbrahim Ebu Yusuf’un adına yapılan cami 
16. yüzyıla tarihlenmektedir. İmam-ı Yusuf’un türbesinin de bulunduğu yapı Musa Kazım 
Külliyesi’ne bitişiktir. 

İki taç kapıyla girilen avlu revakla çevrilidir. Harim dört paye ile taşınan bir kubbe ve yarımşar 
kubbelerle örtülüdür. Merkezi planlı yapıya son cemaat yeri olarak düzenlenen üç sütunlu bir 
bölümden geçilerek girilmektedir. Ahşaptan yapılmış mütevazı bir minberi bulunmaktadır. 
Harimin doğusunda bulunan türbe, kare planlıdır ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. İç duvarları 
Osmanlı çinileriyle tezyin edilmiştir. 

Vezir Küçük Hasan Paşa Camii

Küçük Hasan Paşa tarafından yaptırılan camiinin kitabesinde “Allah’ın mescitlerini, ancak 
Allah’a ve ahiret gününe iman edenler onarırlar” şeklinde başlayan Tövbe Suresinin 18. aye-
ti yer almaktadır. Kitabeye göre yapılışı hicri 1008 yılıdır. (m. 1599) Yapı zaman içerisinde, 
özellikle Dicle Nehrinin suyunun yükselmesinin etkisiyle hasar görmüş, çeşitli dönemlerde 
tamiratlar geçirmiş ve nihayet 1957 yılında Irak Vakıfl arınca esaslı bir şekilde tamir edilmiştir. 
Bu yenileme esnasında mimari program ve tezyinat büyük ölçüde değişmiştir. Cami, onarım 
sırasında küçültülmüştür.

Kademeli sivri kemerli iki taç kapıyla girilen caminin, tuğla duvarlarından bir kısmı açılan 
cadde sebebiyle yıkılmıştır. Son cemaat yeri 3 kemerli revak şeklindedir. Burası da onarım 
sırasında yıkılıp, aynen inşa edilmiştir. Minaresi de yıkılıp, yerine kare kaide üzerine aslına 
benzer şekilde tuğla bir minare yapılmıştır. Caminin harimi mihrap eksenine paralel 2 sıra 
sütun dizisiyle 3 bölüme ayrılmıştır. Mihrap ta tamamen yenilenmiştir. Minber onarım sıra-
sında kaldırıldığından camide cuma namazları kılınmamaktadır. 

Haseki Camii

Haseki Mehmed Paşa tarafından yapımına başlanan cami, ölümü üzerine l666’da vezir Uzun 
İbrahim Paşa tarafından tamamlanmıştır. Geniş bir avlu içinde cami, türbe, yazlık mescit ve 
derviş hücrelerinden müteşekkil olan yapı bugün üst yapı örtüsü tamamen yıkıldığı için 
harap haldedir. Minaresi sekizgen kaide üzerinde silindirik gövdeli, diğer Bağdat Osmanlı 
minareleri tipindedir ve çiniyle tezyin edilmiştir.

Yapının bekli de en dikkat çekici unsuru mihrabıdır. 8. yüzyıla ait olduğu ve Halife Mansur’un 
Camii Kebir’inden getirtildiği sanılan mihrap daha sonra Irak Müzesine kaldırılmıştır. Mo-
noblok mermerden yapılan mihrap, yuvarlak geniş bir niş görünümündedir. Mihrap, burma-
lı kalın sütunçelerle tezyin edilmiştir: Korint başlıklı sütunçelerin üzeri akantus yaprakları ve 
lotus çiçekleriyle bezelidir. İslâm sanatının en eski tarihli mihrabı olarak kabul edilmektedir. 

Saray Camii

Osmanlı Sarayı ve kışlasının bulunduğu mekânda, 1534 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın 
isteği üzerine yaptırılmıştır. Ancak bu yapı, bir süre sonra tamamen harap olunca, Bağdad 
Valisi Hasan Paşa tarafından 1723 tarihinde yeniden yaptırılmıştır. 

Çok kubbeli Osmanlı cami plan şemasını sürdüren yapı, mihraba paralel olarak gelişen, 
enine dikdörtgen on kubbeli bir yapıdır. Mihrap eksenindeki kubbeler daha büyük 
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tutulmuştur. Son cemaat yeri büyüklü-küçüklü 11 kubbe ile örtülmüştür. Bu mekânı harime 
üç kapı bağlamaktadır. Beşik tonozlu son cemaat yerinde de Türk üçgenleri bulunmaktadır. 
Dört büyük payenin yer aldığı harim, 6 sıra pencereyle aydınlatılmıştır. Kubbe kasnaklarında 
da dörder pencere açılarak mekâna aydınlık bir görüntü kazandırılmıştır. Tuğla minaresinin 
üzeri diğerlerinde olduğu gibi çini mozaiklerle tezyin edilmiştir.

Ahmediye Camii

Kethuda Ahmed Paşa’nın kardeşi Abdullah Bey tarafından 1796’da yaptırılmıştır. Abdullah 
Bey ağabeyinin başlattığı bu eser tamamlatmış ve onun adına ibadete açtırmıştır. Bağdat’ın 
meydanında bulunduğu için Meydan Camii olarak ta anılmaktadır. Medresesi de olduğu bi-
linen yapının avlu duvarları, medresesi ve meşrutası 1865 yılında yol genişletme çalışmaları 
sırasında yıktırılmıştır. 

Gösterişli bir taç kapıyla son cemaat yerine girilmektedir. Mozaik çinilerle süslü bu mekân-
dan dikdörtgen planlı caminin harimine geçilmektedir. Dört kalın payenin taşıdığı geniş bir 
kubbe ve yanlarda iki küçük kubbe ile örtülü harim, kasnak boyunca açılan sekiz sivri ke-
merli pencere ile ferah bir mekân halini almıştır. Minberi, üzeri palmetlerle süslü mermer 
iken daha sonraki onarımlarda tuğla ile kaplanmıştır. Sekizgen kaide üzerinde yükselen mi-
nare de tuğladandır. Minare çini mozaiklerle süslenmiş, külahı yeşil çiniyle kaplıdır ve yivli 
dilimlidir. Harimin üzerini örten büyük kubbe de yüksek kasnağı ve taşkın yapısıyla Orta 
Asya kubbelerine benzemektedir. Son cemaat yerinin solunda Ahmet Paşa ve ailesine ait bir 
mezarlık bulunmaktadır. 

Asafiye Camii

Mustansıriye Medresesinin bitişiğindeki caminin yapım tarihi kesin olarak belli değildir. 
Halife Mustansır zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Bugünkü yapı uzun yıllar Mevlevi Tek-
kesi olarak kullanılan eski bir yapının temellerine kadar yıktırılıp, 1826 yılında Davud Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Cami, Bağdat’ta, Sünnîler için yaptırılan ilk çifte minareli camidir. 
1964’te köprü genişletmesi sebebiyle yapılan bir inşaat sırasında minarenin bir tanesi yıktı-
rılmış, diğeri 2 şerefeli hale getirilmiştir. Harim kapısının üstündeki kitabe caminin banisi ve 
tarihine işaret etmektedir: “Davut Paşa’nın himmetiyle çatının yanından iki âlem belirdi, tarihi 
için sevap kazanmak ümidiyle iki minare sağlam yapıldı.” 

Topografik nedenlerle düz bir hatta sahip olmayan avlu, revaklıdır. Sivri kemerli ve aynalı to-
nozlu revaklardan doğu kısmında bulunanı bu sebeple daha küçüktür ve üzeri daha sonra-
dan betonla kaplanmıştır. Avluda Halife Mustansır’a ait olduğu sanılan türbe yer almaktadır. 
Üç kapılı son cemaat yerinden harime geçilmektedir. Harim, iki kubbe ile örtülmüştür. Kuzey 
ve güney duvarlarında kubbeye kadar devam eden ikişer kemer dizisi mevcuttur. Yapının 
dikkat çekici yanı çifte minareleridir. Taştan sekizgen bir kaide üzerinde tuğla silindirik göv-
deli bu minarelerden biri şu anda yoktur. Diğeri ise yenilenmiştir. 

Haydarhane Camii

Vali Davud Paşa tarafından 1827 yılında yaptırılmıştır. Çeşitli tamiratlar geçinen yapının 
medresesi ve avlusunun bir kısmı 1965 yılında Reşid Caddesi’nin genişletilmesi sırasında yı-
kılmıştır. Cami taç kapısında bulunan kitabede Davut Paşa’nın ismi ve yapılış tarihi kayıtlıdır. 
Aslında bir külliye olan yapıda, caminin yanı sıra medrese, türbe, aşevi ve yazlık mescit bu-
lunuyordu. Ancak 1965 müdahalesinden sonra cami ve avlunun küçük bir kısmı günümüze 
ulaşabilmiştir. 
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Avluya üç kapıdan geçilerek girilmektedir. Bunlardan birisi taç kapı şeklinde düzenlenmiştir. 
Sivri kemerli geniş bir eyvan şeklinde tasarlanan harime bitişik taç kapı, sıratlı tekniğinde 
yapılmış bitkisel desenli çinilerle kaplanmıştır. Son cemaat yeri cephe düzenlemesinde dar 
nişlerden istifade edilmiş, taç kapının yanlarında ikişer büyük ve ikişer tekrarlanan dar niş 
yapılmıştır. Bu yapıda da Osmanlı eserlerinin erken örneklerinde gördüğümüz Bursa kemer-
lerine, süslemede rastlarız. Son cemaat yerinin üstü kubbe ile örtülüdür. Burada Türk üç-
genleri kubbeye geçişte görülmektedir. Yapı bu unsurlarıyla erken devir Osmanlı üslubunu 
tekrar etmektedir. 

Caminin harimi dört kalın paye ile üç kısma ayrılmış, dikdörtgen mekânın üzeri büyük bir 
kubbe ile örtülmüştür. Yüksek tutulan kubbe kasnağında 8 adet pencere bulunmaktadır. 
Harimin iki yanında ise iki kubbe ve onların devamında ise yine iki kubbecik ile üst örtü 
teşkilatlandırılmıştır. Minare sekizgen kaide üzerinde, silindirik gövdelidir. Tuğla aralarına 
yerleştirilen mozaik çinilerle kufi yazılar yazılmıştır.

Ticaret Hanları

Bağdat, özellikle Osmanlı devrinde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Hindistan 
gibi doğu ülkelerinden gelen ticari yüklerin Basra limanına, buradan kuzeye Anadolu’ya ve 
Şam üzerinden Akdeniz limanlarına ulaştığını biliyoruz. Ticari sirkülâsyonun yoğun olduğu 
şehirdeki atmosferi bu dönemde doğuya seyahat eden Batılı seyyahların gezi notlarından 
öğrenmekteyiz. 17. yüzyılda Fransa’dan İran’a gitmek üzere yola çıkan Jean Baptiste Taver-
nier, Bağdat’a giden bir kervanın kimlerden oluştuğunu, nasıl hareket ettiğini, nerede ko-
nakladığını ayrıntılarıyla yazmıştır. 

Seyyahımızın yazdıklarının benzerlerini, Sahillioğlu’nun Başbakanlık Arşivi’nde bularak gü-
nümüz Türkçesine çevirdiği bir belgede de bulabiliyoruz. Bağdat’tan kalkarak 2 Mayıs 1602 
tarihinde Haleb’e ulaşan kervan, bu belgeye göre 120 tüccardan oluşuyordu. Kervancıba-
şılığını Bağdatlı Hacı Abdülkadir’in yaptığı bu kervan 943 yük hayvanından oluşmaktaydı. 
Tavernier, her altı hayvan için bu hayvanların yemlerini taşımaya mahsus bir hayvan daha 
gerekli olduğunu yazmıştı. Bu kervan da, tıpkı Tavernier’nin dediği gibi 157 hayvana daha 
sahipti.15 Halep kadısının tanzim ettiği bir başka belgede, bu tüccarların isimleri tek tek yazıl-
mış, yolculuk esnasında ölenlerin adının yanına “mürd şüd” yani öldü ibaresi konmuştur. Bu 
belgeye göre 120 tüccarın 7’si yolda ölmüştür. Bu tüccarların hangi milletlerden olduğunu 
da anlayabiliyoruz. 10’u Hintli, biri konsolos olmak üzere 5 batılı, geri kalanları ise İranlı ve 
Bağdatlıdır. Belgede ayrıca, hangi tüccarın ne kadar yükü olduğu, bu yüklerin içinde (biri 
kumaş, biri saft ve ikisi çivit olmak üzere dört yük gibi) neler olduğu ayrıntılı bir biçimde 
yazmaktadır. 

Şehirde inşa edilen külliyelerin imarethaneleri en azından Müslüman tüccarların 
konaklamasına olanak verecek şekilde tanzim edilmiş olmalıdır. Bu yapılar ilim merkezleri 
olmalarının yanı sıra, ticari hayatı da diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi takviye etmiş 
olmalıdırlar. Seyyahımızın aktardıklarından da anladığımız kadarıyla Bağdat çok önemli bir 
ticaret merkezidir. Böylesi bir merkezde ticari han ve kervansarayların da bol miktarda oldu-
ğunu anlayabiliyoruz. Bu yapılardan biz sadece ikisini ele alacağız.

15 J.B. Tavernier, XVII. Asır Ortalarında Türkiye Üzerinden İran’a Seyahat,(çev. E. Gültekin) Tercüman Gazetesi Yayınları, İstan-
bul,1980.
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Mercan (Örtme) Han

1358 yılında Celayirli Sultan Üveys Han’ın valisi Emineddin Mercan bin Abdullah 
tarafından yaptırılan han, 1936 yılına kadar işlevini sürdürmüş, daha sonra Irak Eski Eserler 
Müdürlüğü’nce tamir ettirilerek müze haline getirilmiştir. Diğer Bağdat yapıları gibi tuğladan 
inşa edilen yapı iki katlı olarak düzenlenmiştir. Kapalı avlulu han şemasına güzel bir örnek 
olan yapının üst örtüsü büyük kemerlerin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Güney ve kuzey yönlerinden iki taç kapıyla girilen yapının, güneydeki kapısı zaman içinde 
yıkılıp tamir gördüğünden, orijinal halinden uzaklaşmıştır. Sivri kemerli ve kademeli kapı-
nın üstü düz örtüyle kaplıdır. Tamiratları esnasında kemer nişi içinde ve kapı kemerinde alçı 
süslemeler ilave edilse de, daha sonra bu ekler kaldırılmıştır. Kuzey yönündeki taç kapı ise 
zeminden aşağıdadır ve merdivenle inilmektedir. Sivri kemerli kapı nişi içerisindeki rumi 
ve palmet motifl eri dikkati çeker. Vakfiye kitabesinde 1358 (hicri 760) yazısı görülmektedir. 
Dikdörtgen bir avlu etrafında sıralanan odalardan birinci katta 22, ikinci katta ise 23 adet 
bulunmaktadır. Avlu ebadı 30.25 X 11.40 olduğu göz önünde bulundurulursa bu kapalı av-
lulu hanın orta ölçekli bir yapı olduğu anlaşılabilir. Birinci kat odalar, sivri kemerli ve avluya 
bakmaktadır. Giriş kapılarının olduğu bölümler Bursa kemerleriyle örtülüdür. Avlunun orta-
sında büyükçe bir mermer fıskiye bulunmaktadır. Bu fıskiye daha sonra Kasr-ül Abbasi Mü-
zesine taşınmıştır. İkinci kat odalarda da benzer plan devam ettirilmiş, avluya bakan koridor 
şebekelerle çevrilmiştir. Odalar eyvan şeklinde ve 6 M. yüksekliğindedir. Bağdat’ta pek ör-
neğine rastlamadığımız örtü sistemi 8 adet basık sivri geniş kemerin teşkilatlandırılmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Kemer kilit noktalarında birer aynalı tonoz yer almaktadır. 

Cığalzade Hanı

Mercan Hanın karşısına isabet eden mevkide inşa edilen yapı 1590 yılına tarihlenmektedir. 
Cığalzade Sinan Paşa tarafından yaptırılan yapı halen depo olarak kullanılmaktadır. Osmanlı 
sülüsüyle lacivert zemin üzerine beyaz renkte yazılan kitabesinde “Bu han ve içindeki yapılar, 
Sultanoğlu Sultan Murad Han’ın saltanatı zamanında yapıldı. Allah O’nu ve ülkesini ve salta-
natını daim etsin, adalet ve iyiliklerini dünyaya yaysın. Sene: 999” (1590 miladi) yazmaktadır. 

Dikdörtgen bir avlu etrafında aynı büyüklükte sıralanan odalardan müteşekkil yapıya doğu 
ve batı yönlerinden iki taç kapıyla girilmektedir. Zamanla oluşan kot farkı yüzünden yapı-
ya Mercan Han kuzey cephesinde olduğu gibi merdivenle inilerek girilmektedir. Revaklarla 
çevrili geniş avlusu 68 X 42 M. büyüklüğündedir. İki katlı olarak düzenlenen hanın odalarının 
üst örtüsü beşik tonozdur. Revakların önünde mukarnas başlıklı ahşap sütunların taşıdığı bir 
bölüm bulunmaktadır. Bu sundurma ürünlerin sergilenmesine olanak verirken, tüccarlara 
da kahvehane hizmeti vermiştir.

Bağdat, İslâm medeniyetinin bir “hilafet yurdu” olarak tasarlanmış ve techiz edilmiş en 
önemli şehirlerindendir. Mimari eserlerden en çok bilinen ve öncü olarak kabul edilen yapı-
ların seçildiği bu çalışmada, ana hatlarıyla Bağdat’ta üretilmiş olan mimari yapıtların İslâm 
medeniyetine yaptığı katkıyı anlamak hedefl enmiştir. 37 yıldır üç savaş yaşamış ve halen 
etnik-mezhebi temelli bir iç savaşın içinde olan Bağdat’taki tarihi eserlerin bugünkü durum-
ları dahi her gün yaşanan çatışmalar sebebiyle değişmektedir. Bağdat 1258 yılındaki Moğol 
istilasından bu yana en büyük yıkımını yüzyılımızda yaşamaktadır. Ancak, tarihi ve kültürel 
mirası ne kadar tahrip edilirse edilsin, medeniyetimizdeki öncü ve merkezi yerini daima mu-
hafaza edecektir.
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Semerkand Şehrinin Tarihinden 
Bir Portre: Yalangtuş Bahadır

Prof. Dr. Mehmet Alpargu
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, alpargu@sakarya.edu.tr

Giriş

Semerkand’ın 17. yüzyıldaki siyasi ve kültürel tarihi içinde Yalangtuş Bahadır mühim bir 
yer tutmaktadır. Kendisinin Astrahanlılar sülalesinin hizmetine girinceye kadar olan hayatı 
hakkında elde edilen bilgiler oldukça azdır. O, Saidkul’un oğlu (babasının ikinci bir ismi var: 
Bayhoca) ve Alçın kabilesinin bir ferdi olarak 16. yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. Hak-
kında yapılmış birçok çalışmada bildirilen “Buhara hanı II. Abdullah Han’ın huzuruna çıktığı, 
özel bir askeri eğitimden geçtiği ve bu eğitimin sonunda Bulungur, Layiş ve Kattakurgan’da 
tümenbaşılıkta görev yaptığı ve daha sonra Bağdad’a giderek 1598 yılına kadar olan sürede 
askeri hususlar dışındaki eğitim ve öğrenimini tamamladığı” şeklindeki ifadeler ispata muh-
taçtır.1 McChesney onun asıl adının Catay Bahadır olduğunu söylemekte ve Kıpçak step-
lerindeki Şignak’ı yirmi yaşında Togay Timurlularla irtibata geçmek için terk ettiğini ifade 
etmekte, babasıyla birlikte güneye gelmiş olabileceğini yazmaktadır.

Bir isim olarak Modern Kazakça’daki Jalantos biçimi istisna tutulacak olursa, Yalangtuş şekli 
genel bir kabul görmüştür. Kelimenin anlamının “açık bağır” olduğu ve bu ismin ona askeri 
arenada ilk boy gösterdiği zaman zırh takmadan savaştığı için verildiği söylenebilir. Onun 
kaynaklarda geçen diğer bir ismi de Nizamüddin’dir.

1. Siyasi Ortam ve Yalangtuş Bahadır’ın Politik ve Askeri Faaliyetleri

Yalangtuş Bahadır’ın doğduğu yıllarda Maveraünnehir bölgesinde Buhara Hanlığı (Şibanî 
Hanedanı) hüküm sürmekte olup, bu hanlığın başında II. Abdullah Han bulunmaktaydı. Bu 
hanedanın önemli bir hükümdarı olan II. Abdullah Han zamanında Buhara Hanlığı parlak 
bir dönem yaşamıştı. Önce babası İskender (1561-1583) adına devleti yöneten Abdullah 
Han, daha sonra kendi iktidarını oluşturmuş ve 1598 yılına kadar devam eden taht süresince 
adeta başarıdan başarıya koşmuştur. Topraklarını genişleten ve büyük hedefl eri olan II. Ab-
dullah Han, Hive Hanlığını da sınırları içine katmış, bu arada Safevi Devletini ortadan kaldı-
rarak Osmanlı Devletinin topraklarına kadar sınırlarını genişletmek için gayret göstermiştir. 
Onun 1598 yılında ölümünden sonra yerine oğlu Abdulmümin geçmiş ancak yanlış tavırları 
yüzünden altı aylık bir hanlık dönemini müteakip bir komplo sonucu öldürülmüştür. II. Pir 
Muhammed’in çabaları da yetersiz kalınca, Buhara Hanlığı iç karışıklıkların hâkim olduğu 
bir ortama sürüklenmiş, hanlığın toprakları da büyük oranda azalmıştır. Bu çerçevede siyasi 
arenaya aktif olarak Astrahanîlerin girdiğini görmekteyiz.

1 Örnek olarak, Fahruddin Hasanov, “Yalangtuş”, Özbekistan Milliy Ensiklopediyası, Ya Harfi, s. 26-27, Taşkent. Bu iddialara 
karşılık olmak üzere bakınız: Jaksılık Muratoviç Sabitov, “Yalagntuş (Jalantoş) İz Roda Alşın”, Global Turk, ½, 2016, s.101.
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Şibanîlerin yanında 1556’da Astrahan’ın Rusların eline geçmesi ile Buhara’ya sığınan Astra-
hanî sülalesinin mensupları 1601 yılından itibaren Maveraünnehir ve şimdiki Kuzey Afga-
nistan’da en önemli siyasi rolü oynamaya başladılar. Bu sülale de menşeini Cengiz Han’ın 
oğlu Cuci’ye bağlamakla birlikte; onların özelliği Astrahan Hanlığı’nın yönetici soyundan 
olmalarıdır. Şibanîlerden miras olarak birbirinden kopuk toprakları ve bölgeleri almış ol-
malarına rağmen hâkimiyetlerinin ilk on senesinde bölgedeki durumu bir ölçüde istikrara 
kavuşturmuşlar ve durumlarını kuvvetlendirmişlerdir. İlk Astrahanlı hükümdarı olarak Canî 
Muhammed başa geçmiş, döneminde fazla bir etkinliği olmamasına rağmen Belh onun za-
manında Buhara Hanlığı toprakları içine alınmıştır. Kısa süren bir iktidar dönemi sonunda 
Aralık 1603’te ölmüş, yerine Baki Muhammed geçmiştir. Baki Muhammed 1605 yılına kadar 
devam eden hanlığı süresince karışıklıklar sırasında elden çıkan Buhara Hanlığının toprak-
larını yeniden kazanmak için gayret göstermiştir. Hisar ve Badahşan’daki isyankâr güçlere 
karşı mücadele edilmiş, Kazaklara boyun eğdirilmiştir. Baki Muhammed’den sonra tahta 
Vali Muhammed (1605-1611) geçmiş, onun kişisel zaafl arından yararlanan şehzadelerden 
İmam Kulu ve Nadir Muhammed devlet işlerinde aktif görevler üstlenmişlerdir. İmam Ku-
lu’ya Semerkand şehri verilmiştir. Bu devrede Yalangtuş Bahadır özelikle Kazak sultanlarına 
ve İmam Kulu’nun Vali Muhammed Han’a karşı yapmış olduğu iktidar mücadelesi sırasında 
temayüz etmiştir. 1609 yılında Abuli Sultan Semerkand’a hücuma geçince ona karşı Yalan-
gtuş Bahadır ile Muhammed Baki Bey Kalmak gönderilmiş, onlar Kazakları yenip Semer-
kand’tan püskürterek, Sığnak’a kadar takip etmişlerdir.2 Sonraki yıllarda Astrahanlı sultanları 
arasındaki barışın bozulması üzerine Yalangtuş iki sultanın yanında olduğunu net bir şekilde 
ortaya koymuş, diğer bazı emirlerle birlikte İmam Kulu ile kardeşi Nadir Muhammed’e elçi-
ler göndererek bağlılıklarını teyit etmiştir.3 Bu çerçevede İmam Kulu’yu bertaraf etmek için 
harekete geçen Vali Muhammed istediği neticeyi alamamış, bunun üzerine başkent Buha-
ra’ya dönmek istemiş ise de emirlerden Muhammed Zaman bir takım tedbirler alarak hanı 
şehre sokmamıştır. Vali Muhammed de İmam Kulu ile Nadir Muhammed’in şehre yaklaşması 
üzerine Safevilerin yanına kaçmış, Maveraünnehir işlerine karışmak için fırsat kollayan Şah 
Abbas’ın sarayında çok iyi karşılanmıştır. Toprak ödünleri karşılığında Safevilerden yardım 
alan Vali Muhammed’in büyük bir ordu ile geri dönmesine rağmen Semerkand’a birdenbire 
hücum edememesinde Yalangtuş Bahadır’ın da kumandanlık performansı ile katkıda bu-
lunduğu Semerkand’daki kuvvetlerin gücünü düşünmek gerekmektedir. Vali Muhammed 
Buhara’ya giderek tahta oturmuş; ancak bu defa da şehirde uzun süre kalma imkânı elde 
edememiştir. Semerkand’daki problemin çözülmesi gerektiğini düşündüğünden dolayı Vali 
Muhammed ordusu ile Semerkand üzerine yürümüş, şehir yakınlarında yapılan savaşı İmam 
Kulu Han kazanmış ve Vali Muhammed bu savaşın sonucunda hayatını kaybetmiştir.4 İmam 
Kulu Han böylece hanlığın yeni hükümdarı olmuştur. Vali Muhammed Han’ın öldürülme-
sinden sonra onun oğlu Rüstem Muhammed iktidar mücadelesini Safevi hükümdarı Şah 
Abbas’ın yardımları ile sürdürecektir.

Astrahanlılar sülalesinden 1611-1642 yılları arasında İmam Kulu Han tahtta bulunmuş, onun 
tahta geçmesi üzerine devlet hizmetinde yükselme yılları da başlayan Yalangtuş Bahadır, 
gösterdiği performansla Buhara Hanlığı içinde etkili bir konuma ulaşmayı başarmıştır. Onun 
hayatının büyük bir kısmı savaşlarla geçmiştir. 

2 A. K. Alekseev, Politiçeskaya İstoriya Tukay-Timuridov, Petersburg, 2006, s.115.

3 Alekseev, s. 116. 

4 Audrey Burton, The Bukharans: A Dynastic Diplomatic and Commercial History 1550-1702, New York, 1997, s. 120.
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Yalangtuş Bahadır’ın tarihi kaynaklarda görülmeye başladığı zamandan itibaren gerçekleş-
tirdiği siyasi ve askeri faaliyetlerini şu şekilde anlatmamız mümkün olacaktır: 

1608 yılında Kazak Sultanı Abuli, Vali Muhammed’e karşı harekete geçmek için Sığnak civa-
rında hazırlık yaptığı sırada onu tedip için gönderilen iki emirden birisi Yalangtuş Bahadır 
olup, Kazak Sultanı onlar bölgeye ulaştıklarında Sığnak şehrinden ayrılmıştı. Emirler de Se-
merkand’a dönmüşlerdi.5

1614’te İmam Kulu Han şartların İran cephesinde uygun olmasından dolayı Horasan’a yö-
nelik aktif bir politika izlemeye karar verdi. Hanlığa karşı Rüstem Muhammed’in yeni bir ha-
rekâta kalkışacağından kuşkulanılıyordu. Üstelik muhalifl er de bu bölgeye sığınmaktaydı. İlk 
saldırı 1614 sonlarında Yalangtuş Bahadır tarafından gerçekleştirildi. Şah Abbas Ermenistan 
seferindeyken 20.000 adamla Merv üzerine yürüdü. Kendisine karşı gönderilen bir keşif ko-
lunu mağlup etti. Meşhed yakınlarındaki kırsal bölgeyi de tarumar ettirdi. Ancak İmam Kulu 
o sırada oldukça güçlü olan Şah Abbas ile savaşacak imkânı olmadığından dolayı Yalang-
tuş Bahadır’ın kuşatmayı kaldırarak geri dönmesinin uygun olacağı sonucuna vardı ancak 
Yalangtuş da elleri boş dönmedi ve yanında birçok ganimet ve köleleştirilecek savaş esiri 
bulunmaktaydı.6

1620’de Kazak Hanı olan Tursun Muhammed Sultan’ın diğer Kazak sultanlarının çıkardığı 
ayaklanmalara karşı İmam Kulu Han’dan yardım istemesi üzerine Yalangtuş Bahadır Ura Te-
pe’ye gönderilmiş, sefer başarıyla sonuçlandırılmıştı. Dönemin bir kaynağının ifadesiyle Ya-
langtuş bu devrede gösterdiği askeri performansla adeta fırtına gibi esmiştir.7

1621 yılında Belh civarında İmam Kulu’nun kardeşi Nadir Muhammed ile birlikte Yalangtuş, 
Kazaklara karşı yapılan sefere katılmış ancak Buhara Hanlığı ordusu Kazaklara karşı yenilgi-
ye uğramıştı. Yalangtuş’un yönetici olarak bulunduğu ordunun yenilgisi üzerine Nakşibendi 
Şeyhi Hoca Haşim ateşkes anlaşması yapmak üzere görevlendirilmişti.8 1622’de Özbekler-
den Rüstem Bahadır’ın taht mücadeleleri çerçevesinde İran kuvvetleri ile ortaklaşa giriş-
tikleri istila hareketinde Yalangtuş bu kuvvetlerin tahripkâr faaliyeti üzerine bir misilleme 
harekâtına girişmiş, Rüstem Muhammed’i yenerek onu kaçmaya zorlamıştır. Rüstem Mu-
hammed’e karşı Garcistan’da Çakçaran kalesi bu sırada inşa edilmiş ve Şah Abbas bu kaleyi 
duyduğunda Yalangtuş Bahadır’ın bu kaleden Horasan’a akınlar gerçekleştirdiğini de tespit 
etmiştir. Ondan sonraki Kandehar seferi için planlarını yeniden organize etmeye de bu ve-
sileyle karar vermiştir. Yine aynı yıl içinde Yalangtuş’un dağ kalesini düşürmek için 40.000 
kişilik bir kuvvet göndermiş, Yalangtuş buradan ayrılarak Kabil’e doğru yola koyulmuş ise de 
İran kuvvetleri kalenin sarp yapısından dolayı kaleye ele geçirememişlerdi.

1623 yılında Yalangtuş Bahadır, Gazne yakınında Cutur’da bir kale inşa ederek buradan ha-
reketle Garcistan’ın doğusundaki hâkimiyet altındaki toprakları genişletmiş, burada Hazara 
aşiretinden vergi toplamaya başlamıştı. Kabil’in Babürlü valisinden yardım isteyen aşiret 
mensuplarının talebi üzerine bölgeye kuvvet gönderilmiş, Yalangtuş’un yeğeni öldürülmüş, 
kale tahrip edilmişti. Bunun üzerine Yalangtuş harekete geçmiş ve kuvvetlerini arttırmak su-
retiyle Babürlülere karşı hücuma geçmiştir. 1624 yılı başlarında Babürlüler ile Özbekler karşı 

5 Burton, s. 128.

6 Burton, s. 143.

7 Burton, s. 139. 

8 Burton, s. 154.
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karşıya gelmişler ve Özbekler yenilgiye uğrayınca Belh’deki İmam Kulu’nun kardeşi Babürlü-
lerden özür dilemek zorunda kalmıştı.9 Yalangtuş, Belh bölgesinde Nadir Muhammed’in bil-
gisi dışında, bağımsız bir biçimde hareket etmekte olup, bu durum onun ikta alanını geniş-
letmek ve daha geniş topraklara adeta hükmetmek arzusundan ileri geliyordu. Bu yüzden 
de özellikle Babürlü Devleti ile ilişkilerde bu durum sorun yaratmaktaydı. Nadir Muhammed 
birkaç kere özür dilemek zorunda kaldı.10

Yalangtuş 1624 yılında Hindistan sınırında yeni bir mücadelenin içine girdi. II. Abdullah Han 
zamanındaki etki alanı içinde bulunan tüm sahayı denetim altına almak için harekete geçti. 
Ancak Kabil Valisi Zafer Han’ın duruma etkili müdahalesi Yalangtuş Bahadır’ın sonuç alma-
sını engelledi.

Askeri faaliyetlerini sürdüren Yalangtuş Bahadır, bu devrede de birçok ciddi askeri sorunun 
halledilmesinde aktif rol oynadı. 1623 ve 1631 yıllarında İran ordusu zapt etmek üzere Belh’e 
geldiğinde Belh hâkimi olan Nadir Muhammed, Yalangtuş Bahadır’dan yardım talep etmiş, 
o da büyük bir ordu ile yardıma gelmişti. 1635’te Yalangtuş’u Horasan’da görüyoruz. Bunu 
takip eden devrede ise İmam Kulu Han’ın oğlu olan İskender’in Kazaklar tarafından öldü-
rülmesi üzerine Belh’ten takviye kuvvet isteyen İmam Kulu Han, Yalangtuş Bahadır’ın da 
kuvvetlerle gelmesi üzerine onu öncü kuvvet olarak göndermiş, Taşkent kuşatmasında Ya-
langtuş ordu kumandanı olarak görev yapmıştı. 23 Mart 1636 tarihinde Taşkent ve Türkistan 
şehirlerine hücum için harekete geçen Yalangtuş Bahadır, bu savaşlarda her zaman olduğu 
gibi cesareti ile temayüz etmiştir. Bunun yanında asilerin ortadan kaldırılması için de büyük 
ölçüde gayret göstermiştir. 1638’de Belh ve Hindistan arasında iyi ilişkiler kurulduğunda Ya-
langtuş da politikasını değiştirmiştir. O da Babürlü hükümdarına bir adamını göndererek iyi 
dileklerini iletmiş, Babürlü hükümdarı da bundan memnun olmuştu.11

1640 yılında Nadir Muhammed Moskova’ya elçi aracılığıyla bir mektup göndermiş ve Rus 
Devletinin Kalmuklara karşı mücadelesinde Yalangtuş Bahadır önderliğinde 12 emiri ve bü-
yük bir orduyu gönderebileceğini ifade etmiştir.12 Yalangtuş’un en önemli askeri faaliyet-
lerinden biri de Kazak-Kalmuk ilişkileri çerçevesinde gerçekleşen Orbulak Savaşı olmuştur. 
1635 yılında Batı Moğolistan topraklarında Cungar Hanlığı Moğol-Oyrat kabilelerini bir ara-
ya getirmiş vaziyetteydi. 1643 yılında Yedisu’nun ana bölümünü zapt eden Moğol asıllı Bu-
dist Cungarlar Kazakistan topraklarında ilerleyerek istila alanlarını genişletmeye çalışmışlar 
ancak Cihangir (Cangir) Han Yalangtuş Bahadır’ın getirdiği 20.000 kişilik yardım gücünü de 
yanına alarak Cungarları Orbulak’ta durdurmayı başarmıştı.13 Rus kaynağı bu noktada Yalan-
gtuş’tan Cihangir Han’ın müttefiki olarak söz etmektedir.14

9 Burton, s. 166.

10 Burton, s. 167.

11 Burton, s. 192.

12 B. A. Ahmedov, İstoriya Balha XVI Pervaya Polovina XVIII, Taşkent, 1982, s. 212.

13 V. Z. Galiev, Han Cangır i Orbulaskaya Bitva, Almatı, 1998, s. 49.

14 Sabitov, s. 109.
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2. Bir Emir Olarak Yalangtuş Bahadır

Yalangtuş’un askeri yönden cesareti ve strateji ustalığı konusunda kaynaklarda ortak bir 
kanaat olduğunu bilmekle birlikte onun diğer yönlerine de bakmakta yarar bulunmakta-
dır. Bilimsel bir eğitimden geçip geçmediği konusu da bu çerçevede önem kazanmaktadır. 
Mahmud b. Emir Vali, Yalangtuş Bahadır’ın biyografisinden bahsederken onu sıradan bir en-
telektüel olarak vasıfl andırmaktadır. 17. yüzyıl emirlerinin resmi bir edebiyat eğitimi alma-
dıkları ancak yeterli derecede İslamî eğitim aldıkları görülmektedir. Bazı emirlerin ilmi açı-
dan kendilerini yetiştirmek için gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bunlardan biri olan Katagan 
boyunun atalığı Abdurrahman bir ara emirliği bu sebeple bırakmış ancak daha sonra emirlik 
görevine dönmüştür. Hemen her durumda Belh şehrinde birçok ilmi toplantılar düzenlemiş 
ve şehrin âlimlerine daima yakın durmuştur.15

Bu şekilde âlim kimliklerinin üzerine emirlik vasıfl arını ekleyen iki ya da üç emir bulunmak-
tadır. Emirler entelektüel vasıfl arını askeri özellikleri ile harmanladıklarında diğerlerinin ara-
sından sıyrılıyorlardı. Yine de pek az emir yüksek derecede edebi ve ilmi formasyona sahip 
olabiliyordu. Bunun sebebi de genellikle emirlik ile diğer alanlardaki eğitimi aynı anda yü-
rütememeleri olmuştur. 

Emirler kendilerini aydın kesimden uzak tutmazlardı. Tam aksine entelektüel girişimleri 
maddi ve manevi olarak desteklediklerinde bundan yüksek derecede özgüven ve prestij 
elde ederlerdi. Fakat emirlik statüsüne atanmada, terfi etmede, kariyer gelişiminde genel-
likle kişinin hem askeri hem de idari kabiliyetleri açık ara etkileyici faktör oluyordu. Bunlar 
entelektüel ve kabile özelliklerine baskın geliyordu. Bazı emirler için zirveye çıkmak çok kısa 
bir zaman içinde gerçekleşmişti. Yalangtuş Bahadır da bu şekilde bir yükseliş trendi çizmiş-
ti.16 Devlet işlerinde gösterdiği çaba ve vakur davranışları yanında İmam Kulu Han’ın Belh’i 
ziyareti esnasında Nadir Muhammed ile birlikte tüm emirlerin iştirak ettiği kortej ve hana 
olan saygı gösterisi onun bu konudaki hassasiyetini gösterir niteliktedir.17

Güç ve otoritenin beraberinde getirdiği bu yüksek mertebe aynı zamanda gelir ve zengin-
likten kaynaklanan bir gücü de sağlıyordu. Emir gelirlerinin en az dört kaynağı mevcuttu. 
Hükümet olarak adlandırılan ikta edilmiş topraklar, kişisel mal varlıkları, ganimetler ve he-
diyeler.18

Yüzyılın ortasında bugünkü Afganistan topraklarındaki Kahmerd, Yalangtuş Bahadır’ın ikta 
merkeziydi. Burası Bamiyan’ın 50 mil kuzeyinde, Kabil’in ise 120 mil kuzeybatısındaydı. Bu 
bölge Şibanîler tarafından zapt edilmiş, o tarihten itibaren Özbeklerin kontrolüne girmişti. 
Burası Buhara Hanlığının güneydeki gümrük kapısı idi. Mahmud b. Emir Vali’ye göre, 1634 
yılı itibariyle Yalangtuş Bahadır’ın tasarrufunda Kahmed merkez olmak üzere Derre-i Yusuf, 
Melikan ile Tulakçı, Saykancı, Ziregi, Gulgi, Hezare-i Nikudarî yurtgâhları bulunuyordu. Ay-
rıca Gazne, Kandahar, Zemindaver, Gur ve Horasan’a kadar olan oymak ve kabile grupları 
da ona tabi idi. Nadir Muhammed Belh’in hâkimi iken Yalangtuş onun en önde gelen emiri 

15 R. D. McChesney, “The Amirs of Muslim Central Asia in the 17th century”, Journal of Oriental and African Studies, 1983, 
26/1, s. 46.

16 McChesney, “The Amirs...” s. 49.

17 Muhammed Yusuf Munşî, Mukim Hanskaya İstoriya, Tarih-i Mukim Hani, Taşkent, 2010, s. 76.

18 McChesney, “The Amirs...”, s. 51.
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konumunda bulunuyordu.19

Nadir Muhammed 1642’de tımar atamalarında Kahmerd’i Yalangtuş Bahadır’ın elinden 
alarak bu bölgeyi Subhan Kulu’ya vermiş, bu atamanın iki ciddi sonucu olmuştur. Birincisi 
Yalangtuş Bahadır bu atamayı sessiz bir biçimde karşılamış, ancak Nadir Muhammed’e de 
küsmüştür. Bu durum ileriki süreçte Nadir Muhammed’in tahttan indirilmesi sırasında olu-
şan koalisyona Yalangtuş Bahadır’ın de katılması sonucunu vermiştir. Yalangtuş Bahadır Se-
merkand’daki mülklerine dönse bile bunu istemeyerek yapmıştır. Gelecek üç sene ve birçok 
yanlıştan sonra Semerkand ve Taşkent emirleri birleşerek başlangıçta isteksiz olan Abdüla-
ziz’i, Nadir Muhammed’i devirmek için oluşturdukları koalisyona katılmak için cesaretlendir-
mişlerdir. Bu hareketin öncüleri arasında Yalangtuş Bahadır da bulunmaktaydı. Nadir Mu-
hammed’in tahttan indirilmesine sebep olan gelişmeleri Yalangtuş Bahadır’ın Kahmerd’den 
uzaklaştırılması ile başlatmak mümkündür.20 Nadir Muhammed’den sonra tahta geçen Ab-
dülaziz Han ile de Yalangtuş Bahadır’ın problemler yaşadığı görülmektedir. Nihayet bu han 
zamanında onun atalık mansıbını kendi isteği ile terk ettiği bilinmektedir. 

17. yüzyılın tarihçilerinin Yalangtuş Bahadır’ı nasıl gördüklerine dair bir örnek onun duru-
munu, konumunu ve özelliklerini, o çağda nasıl göründüğünü bize göstermektedir. O yüz-
yılın kaynaklarından biri olarak Tarih-i Rakim’de Yalangtuş Bahadır’ın özellikleri hakkında şu 
ifadeler yer almaktadır:

“Bu emir gençlik yıllarında kısa bir süre ünlü sultanların hizmetinde bulundu. Hiyerarşik düzeni 
tanımıyordu. Gecesi gündüzü belli olmadan kendisini hizmete adadı, fetihler yaptı ve orduları 
yendi. Öyle bir seviyeye geldi ki yedi iklimin sultanı oldu. Muhalifl erine karşı her yerde başarılar 
kazandı. O kadar ki bütün muhalifl er kılıcından korktukları için “firar sloganı” atarak kaçıyorlar-
dı. Onun karşısına çıkan ordular savaş meydanında kaçacak yer arıyordu. Kırgız ve Kazak halkı 
ve hatta Kalmuk güruhu gibi topluluklar da ona boyun eğmeye mecbur olmuşlardı. Hazara ve 
Afganlılar gibi asilerden köy ve kaleleri kurtardı. Yoldan sapmışları hidayete kavuşturdu. Oradan 
sayısız altın ve ganimet ele geçirdi. Bu başarılardan sonra Yalangtuş sultanların hizmetinden 
çıkarak hayır işlerine yöneldi. Medreseden hangâha Allah yolunda imaretler yaptırdı.”21

3. Yalangtuş Bahadır’ın Nakşibendîlik ile İlişkileri

Yalangtuş Bahadır’ın bir yönü de oldukça dikkat çekiciydi. O Nakşibendilerin Dahbidî (ya da 
Dahbedî) kolu ile de yakın ilişki içindeydi. Bu münasebeti anlayabilmek için bu kolun kuru-
cusu olan Mahdûm-ı A’zam lakabıyla bilinen Hâcegi Ahmed b. Celaleddin Kâsanî’ye dönme-
miz gerekecektir. Kâsan’da doğan Mahdûm-ı A’zam, Hoca Ubeydullah Ahrâr’ın halifelerin-
den Taşkent’teki Muhammed Kâdı’ya intisap etmiş ve on iki sene şeyhinin yanında bulun-
duktan sonra, önce memleketine ve sonra da Semerkand yakınındaki Dehbid’e yerleşmiş 
ve burası onun daimi ikâmetgahı olmuştu.22 Bir Nakşibendi kolu olan tarikatı kendisinden 
sonra Kâsâniyye ya da Dehbîdiyye adı ile anılmıştır. Yalangtuş Bahadır, Ahmed Kâsanî’nin 
torunu olan Hace Haşim Dehbîdî’nin müridi idi23. 

19 R. D. McChesney, Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889, Princeton 
University Press, 2014, s. 98.

20 McChesney, Waqf…,s.107; Ahmedov, s. 139.

21 Mir Seyyid Şerif Râkım Semerkandî, Tarih-i Râkım, Menuçehr Setude, Tahran, 1380, s. 193. Eser Türkistan tarihi açısından 
önemli bir kaynak hüviyetindedir. Tarih-i Kesire olarak da bilinir. M. Bilal Çelik, “Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vaka-
yinameleri”, History Studies, 4/2, s. 109. 

22 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı (XII-XVII. Asırlar), İstanbul, 2015, s. 178.

23 Tosun, s. 400.
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Bu çerçevede Mahdum-ı Azam’ın soyundan Muhammed Haşim ile olan münasebetleri dev-
let işleri içinde de önemli ölçüde devam etti. Muhammed Haşim birçok kere Buhara Han-
larının diğer devletler ile anlaşmazlıklarında arabulucu rolü üstlendi. Mesela bunlardan bir 
tanesi şu şekilde gerçekleşmişti: Babürlü hükümdarı Cihangir ile İmam Kulu Han arasındaki 
1614 yılında problemler çıktığında ortamı yumuşatmak için Haşim Hoca harekete geçmiş, 
Cihangir’e dostça bir mektup kaleme almış, hayır duada bulunmuş ve bir de şiir eklemişti. 
Cihangir buna 1615’te kendi yazdığı bir şiir ile cevap vermiş ve hediye olarak da para gön-
dermişti.24 Bu dönemde Yalangtuş yalnızca Semerkand’da önemli mal varlığı biriktirmek-
le kalmamış, Semerkand’ın dışında Dahbed’de Nakşibendiliği yaymaya çalışan Mahdum-ı 
Azam Ahmed-i Kasani türbesine günümüze kadar ulaşamamış bir hangâh yaptırmıştı. Ayrı-
ca bu tarikatın üyeleri Semerkand’a gölge altında gelebilsinler diye Çınar ağaçları diktirerek 
bir yol oluşturmuştu. Mahmud b. Amir Vali’ye göre Semerkand’daki bu iki medrese Dahbedi 
şeyhleri için büyük bir hediyeydi. Yalangtuş Bahadır’ın kendisi de bu türbeye defnedilmiştir. 

4. İmar Faaliyetleri

Metinlerden anladığımız üzere 16. yüzyılın ikinci yarısında inşaat faaliyetleri en üst noktası-
na ulaşmıştı. Bununla ilgili örnekler Maveraünnehir ve Belh’de bulunan seçkin kişilerin yap-
tırdıkları projeler, camiler, medreseler, bahçeler ve hatta kervansaray, ribat gibi ticari yapıları 
kapsamaktadır. 17. yüzyılın birinci yarısında da bu faaliyetler bir ölçüde sürdürüldü. Emirler 
bu çerçevede önemli dini ve kültürel yapılar meydana getirdiler. Bu faaliyetlere Yalangtuş 
Bahadır’ın da önemli katkısı bulunmaktaydı. 

Yalangtuş Bahadır’ın Semerkand’da yaptırdığı iki medrese kültür tarihi bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Bu yapılar Registan Meydanında bulunmaktadır. Eski Semerkand’ın 
merkezi olarak kullanılmış olan Registan’a şehrin birçok yerinden sokaklar açılmaktadır. Eski 
çağlarda buradan suyolu geçerken, beraberinde kum yığını da gelmiş, bu sebeple buraya 
Registan adı verilmiştir. Registan, bir tarafı yol, üç yandan üç medrese ile sınırlanan çok bü-
yük bir meydandır. Yalangtuş’un yaptırdığı Registan Meydanında iki medrese bulunmak-
tadır. Bunlardan birincisi Şîrdâr Medresesidir. Burada önce Uluğ Bey 1420’de kendisinin ve 
imparatorluğun şanına yakışır bir medrese inşa ettirmiş, karşısındaki Şîrdâr Medresesi de 
(1619-1636) Uluğ Bey Medresesini tamamlar mahiyette ve ona benzetmek, adeta bütün-
lüğünü bozmamak gayreti içinde yapılmıştır. Semerkand’da Şîrdâr Medresesi kemerinde 
bulunan aslan figürlerinden dolayı “Aslanlı Medrese” olarak anılır. Mimar Molla Abdulcab-
bar tarafından inşa edilmiştir. Uluğ Bey medresesinin temel formları burada tekrarlanmakla 
birlikte, yeni olarak ön cephedeki Gur-i Mir kubbesini taklit eden kubbe gösterilebilir. Ta-
mamı 75x55 m. ölçüsündeki medresenin 35 m. kare biçiminde ve 4 eyvanlı avlusunda 54 
hücre bulunmaktadır.25 Şîrdâr Medresesi inşa ve süsleme yönünden Timurlu özelliklerini 
sürdürdüğü gibi Timurluların, hükümdarın ve devletin azametini boyut ve sembolizm 
açısından vurgulama fi krini de bulunduğu devir için yansıtmak iddiasındadır. Bu medreseyi 
Uluğ Bey medresesinden ve diğer bütün yapılardan ayıran en önemli fark ilk bakışta göze 
çarpan bu kaplanımsı aslan fi gürleridir. Aslanların sırtında güneş motifl eri bulunmakta olup 
Gözde Ramazanoğlu bunların tablodan çok devlet arması anlamıyla işlendiği görüşündedir. 
Aslanın kuvvet; güneşin ise bilgi aydınlığı ve adalet sembolü anlamıyla nakşedildiğini, 
ikisinin bir arada kuvvetli ve adil devleti temsil ettiğini, bu benzer armaların Selçuklu 

24 Burton, s. 143.

25 Oktay Aslanapa, Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri, Ankara, 1996, s. 302.
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sikkelerinde ve binalarında da görüldüğünü ilave etmektedir.26 Ramazanoğlu bu benzer-
liğin eski bir Orta Asya Türk geleneğinin tarih içinde yaşayan uzantısı izlenimini verdiğini 
söylemektedir. Medresenin çinileri üzerinde “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası 
olandır.” hadisi bulunmaktadır.27 Bunların yanında Şîrdâr Medresesinde bulunan bir kitabe-
den de Sabitov söz etmektedir.28

Tilla Kârî Medresesi Şîrdâr’dan on yıl sonra yapımına başlanmış ve Yalangtuş Bahadır’ın ölü-
münden sonra tamamlanabilmiştir. Bir dönemden sonra muhtemelen Bibi Hanım camisinin 
epeyce yıpranmış olmasından ötürü cami gibi kullanılmaya başlanmıştı.29 Registan Meyda-
nına girerken karşıda görülen bina olup giriş cephesinde Orta Asya’nın klasik cephe şeması 
görülmektedir. 75x75 m. taban oturumuyla meydandaki diğer medreselerden daha büyük-
tür. Mescidinde çok zengin bezemeler bulunmaktadır. Caminin kubbesi deprem dolayısıyla 
19. yüzyılda yakılmış, 20. yüzyılda restorasyon gerçekleştirilmiştir.30 Her taraf pırıl pırıl altın-
la renk renk kalem işi nakışlarla bezenmiştir. Bu yüzden altın işlemeli anlamında Tillâ Kâri 
olarak isimlendirilmektedir. Medresenin kapısında “Hakikaten hayatta olan ancak odur ki, 
ölmez ve bakidir.” ibaresi okunmaktadır.31

Yalangtuş’un serveti hatırı sayılır ölçüdeydi. Bu iki medreseye yaptığı harcamalar da dâhil 
olmak üzere Özbek Devlet Arşivleri’nde bu konu ile ilgili sekiz doküman bulunmaktadır. Çar-
lık Rusya’sı döneminde 1870’lerde yapılan saha incelemelerinde iki medresenin kapladığı 
alanın 5300 tanab yani yaklaşık 2700 dönüm olduğu tespit edilmiştir. 

Yalangtuş Bahadır hem Özbek hem de Kazak tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Yalan-
gtuş Bahadır Atalık görevi gibi Özbek Hanlıklarında üst düzey bir görevi yıllarca başarıyla 
deruhte etmiş, Semerkand ve Belh şehirlerinde önemli devlet görevlerini layıkıyla yerine ge-
tirmiş, hanlığın düzenlediği birçok seferde ordu kumandanı olarak bulunmuş, ömrü boyun-
ca oluşturduğu maddi birikimi de medrese gibi önemli kültür müesseselerinin yapımı için 
harcamış, 17. yüzyılın çok önemli bir devlet adamıdır. Hakkında bilgi veren kaynaklar onun 
handan sonra gelen önemli bir şahıs olduğunu, zenginliğinin ise devlet hazinesi ayarında 
bulunduğunu özellikle belirtmektedir. Bütün bu hususlar göz önünde tutulduğu takdirde, 
kendisinin bugünkü iki Türk cumhuriyeti (Kazakistan-Özbekistan) tarihçileri tarafından sa-
hiplenilmek istenmesinin yadırganmaması gereken bir husus olarak görülmesi gerekmek-
tedir. Aslında Yalangtuş Bahadır her iki devletin ortak bir değeri olarak görülebilir. Yalan-
gtuş Bahadır’ın adı bugün Semerkand’daki caddelerden birine verilmiş olup Kazakistan’ın 
muhtelif yerlerinde Yalangtuş’un adı yine caddelere verilerek onun hatırası yaşatılmaktadır. 
Ayrıca Kızıl Orda’da 2001’de “Orta Çağlarda Yalangtuş Bahadır ve Kazak Devleti” ismiyle bir 
konferans toplanmış, konferansa bilim adamları katılarak Yalangtuş Bahadır ve dönemi ile il-
gili tebliğler sunmuşlardır. Ayrıca Kızıl Orda Merkez Camisinin karşısındaki alanda Yalangtuş 
Bahadır adına bir de anıt dikilmiştir. 

26 Gözde Ramazanoğlu, Orta Asya’da Türk Mimarisi, Ankara, 1998, s. 111.

27 Ramazanoğlu, s. 115.

28 Burada “Emir, komutan, adaletli Yalangtuş” diye metin başlamakta, metinde onun üstün vasıfl arı belirtilmekte, medrese-
nin ne kadar eşsiz bir yapı olduğu vurgulanmaktadır. Sabitov, s. 111.

29 Abu Tahirhoca Samarkandiy, Samariya, Çev: Abdülmümin Sattariy, Taşkent, 1979, s. 27.

30 Alexey Arapov, Historical Monuments of Uzbekistan Teshkent-Samarkand- Bukhara- Khiva- Shahrisabz, Tashkent, 2014, 
s.37.

31 Ramazanoğlu, s. 116.
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Doğu’da Şehir İmgesi ve Tarihten 
Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi 
(Kandahar)

Orhan Yazıcı
Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, orhan.yazici@inonu.edu.tr

Afganistan’ın güneydoğusunda yer alan Kandahar, Tarnak ve Argandâb nehirleri arasında 
yer almaktadır. Tarihî kaynaklara göre bölgede bilinen en eski yerleşim yeri Persler zama-
nında önemli bir merkez olan Haranvati (Harauvatis, Haruvti) olarak isimlendirilen şehirdir.1 
Aynı bölgede kurulan diğer bir şehir ise çıktığı meşhur doğu seferinde Pers İmparatorluğu’nu 
ortadan kaldıran Makedonyalı İskender tarafından kurulmuştur. M.Ö. 329 yılında Arachotos 
(Arghandâb) nehri kenarında Alexandria Arachosia adıyla kurulan bu şehir, meşhur İsken-
deriye şehirlerindendir.2 İnşa ettirdiği bu şehre ise yerli halkla birlikte ordusunda bulunan 
Helen askerlerini yerleştirdi.3 

İskender’in ölümünden sonra İran ve bugünkü Afganistan’a hakim olan Helenler, Selevkos 
ve Greko–Bactriana olarak adlandırılan devletleriyle bölgede yaklaşık bir asır hüküm sür-
düler.4 Onlardan geriye pek çok tarihî malzeme yanında coğrafî isimler de miras kaldı. Bu 
dönemde Herat ve çevresine Aria; Kâbil ve Belh’i de içine alacak şekilde Ceyhun Nehri’nin 
güney bölgelerine Bactria; bugünkü Kandahar’ın kuzeyine Dragiana; güneyine Arachosia; 
Kâbil’den başlayarak İndus’a kadar inen bölgeye ise Gandhara adları verildi.5

M.Ö. II. yüzyıldan itibaren Türkistan’dan başlayan büyük göç dalgası Ceyhun Nehri’nin ötesi-
ne geçerek Aria, Bactria, Arachosia ve Gandhara’nın yeni sakinlerini bu ülkeye taşıdı. Giyük 
zamanında batıya sürülen Yüe–çiler; Sakaları güneye iterek, onların bugünkü İran ile 

Afganistan arasındaki Arachosia bölgesine yerleşmesine sebep oldular.6 Bu tarihten itibaren 
Arachosia bölgesinin batısı Sakaların adına izafeten Sakastana olarak adlandırıldı.7 

1 L. Dames, “Kandehâr”, İ.A.VI, s.152. 

2 P.M. Fraser, Cities of Alexander the Great, Oxford 2003, s.137 vd.

3 A. Habibî, Tarih-i Afganistan, Tahran 1289, s.72; Kandahar adının da Alexandria’dan geldiği ileri sürülmüştür. Ancak bu 
iddia oldukça zayıftır. Çünkü Kandahar ismi, Kâbil ırmağının vadisini işgal eden Gandhara’yla ayniyet göstermekte, Çin 
ve Arap tarihçilerin “Kandahar” olarak kaydettikleri bölge de, bugünkü Kandahar ile ilgisi olmayıp Gandhara bölgesini 
işaret etmektedir. Bkz. Hudûd al-âlam: The Regions of the World, (Nşr. V. Minorsky), London 1937, s.210, 245; On Yuan 
Chwang’s Travels in India 629-645 A.D., (Çev. T. Watters), London 1904, s.180 vd. 

4 “Unutulmuş İmparatorluk” da denilen bu devlet hakkında geniş bilgi için Bkz., W.W. Tarn, The Greks in Bactria and India, 
Cambridge 1938. 

5 G. Macmunn, Afghanistan: From Darius to Amanullah, Edinburgh 1929, s.8. 

6 Bkz., B. Ögel, “Eski Orta Asya Kabileleri Hakkında Araştırmalar I Yüe-çi’ler”, DTCF Dergisi XV/1-3, (Mart-Haziran-Eylül 
1957), s.250 vd. 

7 Sakaların ismine izafeten yerleştikleri bu bölgeye İran kaynaklarında Sakastana, Arap kaynaklarında Sigistan/Sicistan ve 
son devirde Siistan/Sistan adı verilmiştir. Bkz Z. V. Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1981, s.46.
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Bu dönemde bölgeye gelen Türk boylarından Çiğiller ise Arachosia yakınlarında Çiğilabâd 
adında yeni bir şehir kurdular.8

M.Ö. 133–129 yılları arasında ise bu defa Vusunların taarruzuna uğrayan Yüe–çiler, Ceyhun 
Nehri’nin güneyine indiler.9 Yüe-çi konfederasyonu içerisinde yer alan Kuşan yabgusu I. Ku-
julakadphises, M.Ö. 10 yılında Gandhara’yı da içine alan sahada büyük bir imparatorluk kur-
mayı başardı.10 Zamanla hâkimiyet alanını Arachosia’ya kadar yayan Kuşanlar, Budizm’in bu 
bölgede yayılmasına sebep oldular.11

M.S. V. yüzyılın ortalarında Kuşan hâkimiyetine son veren Akhunlar, Gandhara’nın hâkimi 
oldular.12 Daha sonra batıya doğru yayılarak Argandâb ile Tarnak nehirleri arasındaki müm-
bit Arachosia topraklarına Gandhara’dan ilham alarak “Kandahar/Kandehâr” adını verdiler.13 
Bu dönemde Kandahar bölgesinde Ok, Bargin, Tekin ve Ürenk gibi Türkçe adlar taşıyan şe-
hir ve köy isimleri öne çıktı.14 Akhunlar zamanında Kandahar bölge adı olurken; bugünkü 
Kandahar şehrinin yerinde ise Tiginabâd (Tekinabâd) adıyla meşhur yeni bir şehir kuruldu.15 
Böylece aynı bölgede İskenderiye ve Çiğilabâd şehirlerinden sonra muhtemelen Akhun 
lideri’nin adına izafeten Tiginabâd adında bir şehir ortaya çıkmıştı. 

M.S. VI. yüzyılda Göktürkler ile Sasanîler, ittifak ederek Akhun Devleti’ni ortadan kaldırıp, 
topraklarını aralarında paylaşırken; Ceyhun Nehri’nin güneyi Sasanîlere, kuzeyi ise Göktürk-
lere bırakıldı.16 Bölgedeki siyasî hâkimiyetleri son bulan Akhunlar; bu tarihten itibaren ba-
kiyeleri olan Kalaçlar17 ve Eftalitler vasıtası ile Sasanî hâkimiyeti altında yaşamaya devam 
ettiler.18 

Sasanîler döneminde Ceyhun Nehri’nin güneyine Save ya da Halacistan;19 Belh’in güneyini 
içine alan bölgeye Toharistan; Herat, Gur, Merv ve Gazne arasındaki topraklara Garcistan;20 
Kandahar’ın güneyinden İran’a kadar uzanan bölgeye Sicistan; Kandahar ve Gazne arasın-
daki araziye Zabulistan; Kâbil ve çevresine ise Kabulistan adları verildi.21 Zabulistan olarak 
adlandırılan Kandahar ve çevresinde en önemli yerleşim yerleri ise Tiginabâd, Girişk, Bust 
ve Gazne idi.22 

8 Z. V. Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981, s.89.

9 B. Ögel, “Çin Kaynaklarına Göre Wu-sunlar ve Siyasî Sınırları Hakkında Bazı Problemler”, DTCF Dergisi VI/4, (Eylül-Ekim 
1948), s.259 vd. 

10 Bkz., M. Tezcan, Kuşanlar Tarihi (Yüe-chih’lardan Kuşanlara), (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum 1996, s.287-337.

11 G.M. Gubar, Coğrafya-yı Tarih-i Afganistan, Maiwand 1390, s.98.

12 E. Konukçu, Kuşan ve Akhunlar Tarihi, Ankara 1973, s.85. 

13 Muhtemelen M.S. V. yüzyılda Gandhara’yı ele geçiren Eftalitler, batıya doğru yayılarak bu ismi Arachosia’ya taşımışlardı. 
Bkz. L. Dames, a.g.m., s.153.

14 Z.V. Togan, Bugünkü Türkili…, s.89.

15 G.M. Gubar, Coğrafya-yı Tarih-i Afganistan, s.95 vd. 

16 H.A.R. Gibb, Orta Asya’da Arap Fetihleri, (Çev. H. Kurt), Ankara 2005, s.16. 

17 Kalaç/Halaçlar hakkında Bkz., F. Köprülü, “Halaç”, İ.A. V/1, s.109-116; Ayrıca Dehli Türk Sultanlığı’nın yıkılışını müteakiben 
kurulan Kalaç Sultanlığı (1290-1320) hakkında geniş bilgi için Bkz., E. Konukçu, Kalaç Sultanlığı, (Basılmamış Doçentlik 
Tezi), Erzurum 1977. 

18 G.M. Gubar, Coğrafya-yı Tarih-i Afganistan, s.97. 

19 Z.V. Togan, “Eftalit Devletini Teşkil Eden Kabilelere Dair”, AÜFEFTD., XIII/1, (Erzurum 1985), s.93.

20 Zahirü’d-dîn Muhammed Babûr, Vekâyî; Babûr’un Hâtıratı I-II, (Nşr. R. R. Arat), Ankara 1987, s.475. 

21 Bkz., Hudûd al-Alâm, s.63.

22 G.M. Gubar, Coğrafya-yı Tarih-i Afganistan, s.97. 
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642 yılında Nihavend savaşıyla Sasanîleri ortadan kaldıran Arap orduları, kısa sürede Ho-
rasan ve Sistan sınırlarına dayanırken onları burada Akhun boyları karşıladı.23 Bu dönemde 
Sistan’da Eftalitler, Zabulistan’da Kalaçlar, Toharistan’da Karluklar bulunuyordu.24 Sistan’ı ele 
geçirdikten sonra bugünkü Kandahar bölgesine giren İslâm orduları yeni fethettikleri bu 
bölgeyi Er-ruhâc olarak adlandırdılar. Bu dönemde Kandahar adından hiç bahsedilmezken, 
bölgede öne çıkan merkez Bust şehriydi.25

Kandahar’ın bir kez daha önemli bir merkez haline gelmesi ancak X. yüzyılın sonlarına doğ-
ru İran’daki Samanîlerin zayıfl amasıyla mümkün oldu. Bu devletin askerî teşkilatında görev 
yapan Türkler, Alptigin liderliğinde Kandahar bölgesinin önemli vilayetlerinden Gazne şeh-
rini ele geçirip burada bulunan Akhun ve Oğuz bakiyelerine dayanarak Gazneli Devleti’ni 
kurdular.26 Bu tarihten sonra Kandahar bölgesinde Bust ve Gazne şehirleri önem kazanma-
ya başladı. Kandahar şehri’nin bir kez daha revaç bulması ise ancak Bust’un 1150’de Gur 
hükümdarı, Alaü’d-devle Cihansuz tarafından tamamen tahrip edilmesiyle mümkün oldu. 
Bu tarihten itibaren Kandahar bölgenin en önemli şehri haline geldi.27 Gur hâkimiyeti’nden 
sonra Harezmşahlar ve Moğolların eline geçen Kandahar, Herat-Gazne yolunu bağlaması ve 
İran’a açılan bir kapı olması sebebiyle oldukça önem kazandı.28 

XIV. yüzyılın sonlarında Emîr Timur tarafından ele geçirilen ve onun torunu Pir Muhammed’in 
idaresine bırakılan Kandahar ve çevresi daha sonra Hüseyin Baykara’nın hâkimiyeti altına 
girdi.29 Bu dönemde Hüseyin Baykara adına basılan sikkelerde bir kez daha “Kandehâr” adıy-
la karşılaşmaktayız.30 Şeybanîlerin Kandahar’daki varlığı Şah Beg Argun tarafından devam 
ettirilmiş, ancak Kâbil’i ele geçirerek bir mukavemet merkezi yapan Zahire’d-din Muham-
med Babur, önce 1507 yılında, ardından da 1522’de Kandahar’ı ele geçirerek burayı ülkesine 
kattı. Böylece Kandahar, Baburluların batıda ki en önemli merkezlerinden biri haline geldi.31

Baburluların Hindistan’a inmesiyle birlikte merkeze epey uzakta kalan Kandahar ve çevre-
sinde meydana gelen otorite boşluğunu, kökenleri Kalaç ve Eftalitlere dayanan Gılcaî32 ve 
Abdalî33 aşiretleri doldurmaya başladı. Kâbil-Kandahar-Gazne hattında yaylak-kışlak hayatı 
yaşayan Gılcaîler, sahip oldukları büyük koyun sürüleri ve ticaret kervanlarından elde ettik-
leri gelirlerle bölgenin en büyük aşireti olarak öne plana çıktı.34 Babûrlu hakimiyetine giren 

23 V.V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, (Nşr. H. D. Yıldız), Ankara 1990, s.199 vd. 

24 630 yılında Göktürk ülkesini ziyaret eden Çinli seyyah Hüan-Dzang (/Yuan Chwang), Derbend’i geçip, bugünkü Afganis-
tan’a girdiğinde buranın “Te’kin” unvanlı bir kağanın idaresinde bulunduğunu ve Kunduz’da onun en büyük oğlu Ta-Tu 
(Tardu Şad) tarafından kabul edildiğini yazmaktadır. Bkz., On Yuan Chwang’s Travels in India 629-645 A.D., s.106 vd. 

25 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (Yay. Haz. K. Y. Kopraman-A. İ. Aka), Ankara 1975, s.135; H.A.R. Gibb, 
s.47 vd.

26 Gazneliler ile ilgili geniş bilgi için Bkz., C. E. Bosworth, The Ghaznevids; Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 
(994-1040), Edinburgh 1963. 

27 L. Dames, a.g.m., s.153.

28 S. Cöhce, “İlkçağda Hindistan’da Türk Varlığı”, Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi I/1, (Ocak-Haziran 2001), s.17 vd. 

29 Timur ve faaliyetleriyle ilgili geniş bilgi için Bkz., N. Şâmî, Zafernâme, (Çev. N. Lugal), Ankara 1987, s.61 vd. 

30 L. Dames, a.g.m., s.153. 

31 A. Habibî, Zahire’d-dîn Muhammed Babûr Şah, Kâbil 1351, s.29 vd. 

32 Gılcaîlerın menşeî ile ilgili geniş bilgi için Bkz., O. Yazıcı, “Gılcaîlerın Menşeî”, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi IV/I, (Elazığ, 
Ocak 2006), s.31-50. 

33 Abdalîlerin Eftalitlerin bakiyeleri olduğuna dair Bkz., K. R. Barlas, “Afgan kabilelerinin Türklükle Alakaları: Abdalılar Efta-
litler (Ak-Hunlar)’in Torunları mı?”, Türk Kültürü XXIV/278 (Haziran 1986), s.362-370. 

34 Vekayi I-II, s.230-235.
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Gılcaîler; XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Kandahar merkez olmak üzere bölgede ki dü-
zeni sağlamakla görevlendirildiler. Böylece Babûrlulardan gördükleri destek ve ticaretten 
elde ettikleri kazançla kısa sürede siyasî bir güç haline yükseldiler. Kandahar ve çevresinde 
yaylak-kışlak hayatı yaşayan bir başka güçlü aşiret de Eftalitlerin bakiyeleri olan Abdalîler 
idi. Ancak Gılcaîlerin, Babûrlulara dayanarak gittikçe nüfuzlarını genişletmeleri üzerine iki 
aşiret arasında büyük bir sürtüşme başladı. Bu iki büyük aşiret arasında gittikçe derinleşen 
mücadele sonucunda Gılcaîler, XVI. yüzyılın sonlarında Abdalîleri Kandahar’dan çıkartarak, 
Kuzey Herat’a göç ettirdiler.35 

Bu dönemde Safevî Devleti’nin hâkimiyeti altında bulunan Horasan’ın en önemli şehri olan 
Herat’a yerleşen Abdalîler, Isfahan’a vergi ve asker vermek suretiyle burada sulh içerisinde 
yaşama imkânı buldular.36 Şah I. Abbas, Horasan’ın bir parçası olarak gördüğü Kandahar’ın 
stratejik ve ticarî önemini çok iyi kavramıştı. Ona göre Hindistan ile İran arasında ki ana tica-
ret yolları üzerinde bulunan Kandahar’ın mutlaka Safevî hâkimiyeti altında bulunması gere-
kiyordu. O sebeble Babûrlu hükümdarı Cihangir’in Dekken’deki isyanları bastırmakla meş-
gul olduğu bir sırada, Kandahar üzerine yürüdü ve 21 Haziran 1622’de şehri ele geçirdi.37 Bu 
seferde Safevî ordusuyla ittifak eden Abdalîler, Kandahar’a yerleşerek Gılcaîlere göre daha 
üstün konuma yükseldiler. Böylece Abdalîler, Safevîler adına yüzyılar boyunca Kandahar ve 
çevresini idare ettiler. 

Abdalîler’in Isfahanlı’larla iyi ilişkileri Şah Hüseyin (1694-1722) zamanında bozulmaya baş-
ladı. Şah Hüseyin’in idaredeki acizliği, gittikçe bozulan mali düzen, ordunun başına buyruk 
valiler ve komutanlar tarafından yönetilmesi, valide sultan ve harem ağaları’nın hükümet 
üzerindeki tesirleri gibi pek çok neden devletin zayıfl amasına ve geniş topraklar üzerindeki 
etkisinin azalmasına sebep oldu.38 Malî disiplini ve ordu düzenini yeniden tesis etmek iste-
yen Şah Hüseyin, vilayetlerin vergi yükünü artırdı. Bunun üzerine tahsildarlar’ın Kandahar 
ve çevresinde yaşayan aşiretlerden fahiş miktarda vergi istemeleri ve vergi konusunda iti-
raz eden ahaliye eziyet etmeleri, Safevîler’in Kandahar üzerindeki nüfuzunu zayıfl atan en 
önemli hadise oldu.39

Safevîler’in Kandahar ve çevresinden vergi toplarken gösterdiği adaletsiz uygulamalar kar-
şısında isyan eden Abdalîler ve Gılcaîler; uzun bir mücadeleden sonra Safevî kuvvetlerini 
bölgeden çıkarmayı başardıkları gibi, bütün Horasan’ı da ele geçirdiler. Bu başarıların ardın-
dan Gılcaîlerin lideri Mir Mahmud; 1722 yılında Isfahan’ı da ele geçirerek Safevî Devleti’ne 
son verdi.40 Afgan aşiretlerinin İran’daki hâkimiyeti sekiz yıl sürdü. Bu süre içerisinde Şah 
Tahmasb’ın hizmetine giren Nadir Han Afşar; kısa sürede Safevî ordusunu tekrar tanzim et-
tikten sonra öncelikli olarak Afganlar’ı İran’dan çıkardı.41 Ardından da Şah Tahmasb’ı tahttan 
indirerek, kendisini İran’ın yeni Şahı ilan etti.42 

35 W.K. Fraser-Tytler, Afghanistan: A Study of Political Developments in Central Asia, New York 1950, s.61

36 J. Foran, “The Long Fall of the Safavid Dynasty: Moving Beyond the Standard Views”, Middle East Studies, 24, 1992, s.294. 

37 C. Aydoğmuşoğlu, Şah Abbas ve Zamanı, Ankara 2013, s.136.

38 J. Foran, s.282.

39 P. Sykes, A History of Afghanistan, London 1940, s.235, H. W. Bellew, Afghanistan and Afghans, Delhi 1982, s.17.

40 Bkz. O. Yazıcı, “Safevî Hanedanlığı’nın Çöküşünde Afgan Aşiretlerinin Rolü”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
IX/47, (Aralık 2016), s.311-322. 

41 H. D. Andreasyan, “Anonim Kronoloji”, Osmanlı-Rus-İran İlişkilerine Ait İki Kaynak, İstanbul 1974, s.74. 

42 Bkz., J. Fraser, The History of Nadir Shah, London 1742, s.97 vd. 



628

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Tarihin yetiştirdiği son Fatih Sultanlar’dan olan Nadir Şah; kendisinden önceki İran hüküm-
darları gibi Hindistan’a inmek üzere harekete geçti ve yolu üzerindeki Kandahar önlerine 
gelerek şehri kuşattı.43 Nisan 1737’de başlayan muhasara, 12 Mart 1738’de şehrin düşme-
siyle sona erdi.44 Nadir Şah, Kandahar’ı ele geçirdikten sonra bölgede idarî düzenlemeler 
yaptı. Hizmetinde bulunan Abdalîleri mükâfatlandırarak, Kandahar’ın yönetimini onlara 
bıraktı. Nadir Şah’ın Kandahar’da yaptığı bir diğer düzenleme de şehrin imarıyla ilgili oldu. 
Kandahar kuşatması esnasında şehrin tahrip edilmesi sebebi ile eski şehrin 3 kilometre ka-
dar güneydoğusunda inşa ettirdiği surlarla çevrili yeni kalede Nadirabâd adında bir şehrin 
kurulmasını emretti.45 Böylece bugünkü Kandahar’da İskenderiye, Çiğilabâd ve Tiginabâd 
şehirlerinin üzerinde; Nadirabâd isimli yeni bir şehir kurulmuş oldu. 

Kandahar’da hükümdarlar adına inşa edilen son şehir, Şehr-i Ahmedşahî’dir. Bu şehir bu-
günkü Afganistan Devleti’nin kurucusu olan Ahmed Şah Abdalî (Dürranî) tarafından 1762 
yılında kuruldu. Nadir Şah’ın Kandahar’ı fethinden sonra onun hizmetine giren Ahmed 
Han; Şah’ın korumasını üstlenerek onun en yakınındaki adamlarından birisi olmuştu.46 Na-
dir Şah’ın 1747 yılı Haziran ayında öldürülmesi üzerine İran ordusunda bulunma sebepleri 
ortadan kalkan Abdalîler, hızla ülkelerine döndüler. Ekim 1747’de Cirke’de gerçekleştirilen 
liderliğe henüz 25 yaşındaki Ahmed Han’ı seçtiler. Daha sonra Ahmed Han’ın liderliğinde 
Kandahar merkez olmak üzere İran ve Hindistan’dan bağımsız Afgan Şahlığı’nı kurdular.47 
Ahmed Şah; bir kez daha tarih sahnesinde öne çıkan Kandahar’dan hareketle kısa süre içe-
risinde Gazne, Kâbil, Peşaver ve Herat’ı da ele geçirerek bugünkü Afganistan’ı şekillendirdi. 
Onun peş peşe Hindistan, Türkistan ve Horasan seferleri sonucunda Afganistan’ın sınırları; 
kuzeyde Ceyhun Nehri’nden, güneyde Hint Okyanusuna, batıda Horasan’dan, doğu’da Dek-
ken yaylasına kadar uzandı. 

Baburlu hakimiyeti’nin zayıfl adığı bir dönemde Hindistan’a inerek burayı himayesi altına 
alan Ahmed Şah’a karşı en büyük tehdit, Dekken’in yerli ahalisi olan Marathalar’dan geldi. 
1526’da Zahire’d-dîn Muhammed Babûr’un İbrahim Han Ludî’yi48 ve 1556’da Ekber Şah’ın; 
Mehmed Şah Adil’in komutanlarından Hemu’yu49 bozguna uğrattığı Panipat Ovasında, bu 
defa Ahmed Şah; Sadashiv Bhau idaresindeki Marathalar ile büyük bir savaşa tutuştu. İki ay 
boyunca Afgan ve Maratha ordularının öncü birliklerinin sık sık küçük çatışmalara girdiği 
Panipat Ovasında, 6 Ocak 1761’de büyük bir savaş başladı.50 Tarihe Üçüncü Panipat Savaşı 
olarak geçen bu savaşta Marathalar oldukça ağır bir yenilgi alırken Ahmed Şah oldukça mu-
zaff er bir şekilde 29 Ocak 1761’de Dehli şehrine girdi.51 

43 Bkz., Mirza Mehdi Han Esterabadî, Tarih-i Cihangüşây-ı Nâdirî, Tahran 1377, s.283 vd. 

44 Muhammed Kâzım Mervî, Alâm Arây-ı Nadirî II, (Nşr. M. E. Riyahî), Tahran 1369, s.485 vd.

45 Bkz., L. Lockhart, Nadir Shah, London 1938, s.120 vd.

46 Feyz Muhammed Han, Siracü’t-tevârih I, (Nşr. M.İ. Şeriati), Tahran 1374, s.11 vd; G. M. Gubar, Afganistan der Mesir-i Tarih, 
Tahran 1374, s.354. 

47 Geniş bilgi için bkz. O. Yazıcı, Ahmed Şah Abdalî ve Millî Afgan Devleti’nin Kuruluşu (1747-1772), (Basılmamış Doktora 
Tezi), Malatya 2003. 

48 Tarihe I. Panipat savaşı olarak geçen Babûr ile İbrahim Han Ludî arasındaki savaş için Bkz., Vekâyî I-II, s.300 vd.

49 Ekber ile Hemu arasında 5 Kasım 1556’da vuku bulan II. Panipat savaşı için Bkz., J.C.Powell-Price, A History of India, Lon-
don 1955, s.247.

50 Savaşın safahatıyla ilgili geniş bilgi için Bkz., BOA, Name-i Hümâyûn Defteri VIII/4, s. 477.

51 Ahmed Şah’ın Panipat savaşında meydana sürdüğü ordunun sayısı ve teçhizatı ile ilgili geniş bilgi için Bkz., Seyyid Ghu-
lam Ali, “Nigâr-nâme-i Hind”, The History of India, As Told By Its Own Historians VIII, (Nşr. Eliot-Dowson), Dehli 1990, s.398 
vd.
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Ahmed Şah, bu zaferi bir yandan İslâm alemi’nin halifesi olan Osmanlı Sultanı III. Mustafa’ya 
bir mektup ile haber verirken;52 öte yandan zaferini taçlandıracak ve tarihte kendi adıyla 
anılacak bir eser ortaya koymak için harekete geçti. Her yönden kendisine örnek aldığı Na-
dir Şah’ın 1738’de inşa ettirdiği Nadirâbad şehrini örnek alarak, Kandahar civarında yeni bir 
şehir inşa ettirmek için çalışmalara başladı. Bu düşüncesini hayata geçirmek için arazi ara-
maya başlayan Şah, Gandâb köyünün doğusunda beğendiği bir mevkiyi seçti. Ancak burası 
Alikozay kabilesinden Gani Han’a ait topraklardı ve ahali burada yeni bir şehir kurulmasına 
gönüllü olmadı. Ahmed Şah bu sebeple düşüncesini ertelemek zorunda kaldı.53 

Yeni şehir için arazi arayışlarını sürdüren Ahmed Şah; dikkatini Kandahar’ın batısında bu-
lunan Merv köyü yakınlarındaki kaleye çevirdi ise de buraya da Barakzaylar rıza gösterme-
di.54 Şah’ın arazi arayışlarını duyan Popalzaylar; “Şah arzu ederse, arazilerimizi memnuniyetle 
şehir kurması için veririz” diyerek, onu kendi topraklarına davet ettiler. Ahmed Şah bu teklif 
karşısında oldukça memnun kaldı ve yeni kuracağı bu şehri inşa ettirmek üzere Hindistan 
ve İran’dan özellikle burç ve sur yapımında mahir olan taş ustaları getirtti. Ahmed Şah’ın 
bizzat kendisinin planı ile ilgilendiği bu yeni şehrin inşası için başlayan çalışmalar, iki yıl gibi 
oldukça kısa sayılabilecek bir zamanda tamamlandı. Şehrin surları, kale burçları, siperler, 
kuleler ve savunma hendeğinin inşası da yine bu süre zarfı içerisinde tamamlandı.55 

‘Şehr-i Ahmedşahî’ olarak isimlendirilen bu yeni şehir;56 Argandab Nehri’nin güneyindeki 
mümbit arazide Nadirabâd şehrinin üç kilometre kuzeyinde, eski kaleye yakın bir bölgede 
inşa edilmişti. Kuzeyden güneye yaklaşık beş kilometre uzunlukta, doğudan batıya 3 kilo-
metre genişlikte olan şehrin etrafı tamamen kerpiç bir surla çevrilmiş olup; surun hemen 
dışında geniş bir hendek kazılmıştı. Şehrin dört ana kapısı, iki de küçük kapısı mevcuttu. 
Doğuda Kâbil kapısı, güneyde Şikârpur kapısı, batıda Herat kapısı, kuzeyde ise eski Kan-
dahar kalesine açılan İdgâh kapısı yer almaktaydı. Her kapı, geniş bir ana caddeye açıl-
maktaydı. Kâbil kapısı’nın kuzeyinde Dürranî kapısı; Herat kapısının kuzeyinde ise Topha-
ne kapısı küçük kapılar olarak yer almıştı. Şehr-i Ahmedşahî’nin etrafını çeviren surların 
köşelerinde, taştan inşa edilmiş dört adet büyük gözetleme burcu vardı. Ayrıca sur bedeni 
boyunca, elli dört adet küçük burç mevcuttu. Kale kapıları girişinde ise sağlı-sollu iki katlı 
savunma burçları yer almaktaydı.57 

Şehrin su ihtiyacı, Herat kapısından Kâbil kapısına uzanan cadde boyunca açılan bir kanal 
ile karşılanıyordu. Kanal’ın suyu Argandab Nehri’nden açılan büyük kanaldan sağlanmıştı. 
Şehrin içinden geçirilen kanaldan ayrılan küçük arklarla, su bütün mahallelere ulaştırılmıştı. 
Halkın sulama ve temizlik işlerinde kullandığı bu kanallar her evin bahçesinden geçirilmişti. 

52 “İran ve Hindistan tarafl arını zir-i dest-i hükûmetine aldıktan sonra halen Kandehar’da ikamet üzere olan Afgan Ahmed 
Şah’ın Bağdat tarafına üç nefer sefir ile irsal olunup Bağdat valisi tarafından Canib-i Hümayûn-ı Hazret-i Cihandarî’ye 
varid olan Farisi nâmenin suretidir” başlığını ve 7 Cemaziye’l-evvel 1176 tarihini taşıyan mektup, BOA, Name-i Hümâyûn 
Defteri VIII/4, s.460-481’de bulunmaktadır. Mektubun Türkçe tercümesi, aynı defter, s.481-484’de, yine bir kopyası da 
Name-i Hümayûn Defteri III, s.86-91’de yer almaktadır. Bkz., M. Saray, Afganistan ve Türkler, İstanbul 1987, s.14. Ahmed 
Şah Dürrânî’nin III. Mustafa’ya gönderdiği bu mektubun bir değerlendirmesi Y.H. Bayur tarafından yayınlanmıştır. Bkz., 
Y.H. Bayur, “Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra Osmanlı Devleti’ni İran’ı İstilâya Kışkırtmak İçin Yapılan İki Deneme”, 
Belleten XII/46 (Nisan 1948), Ankara 1948, s.403-469.

53 G. Singh, Ahmad Shah Durrani, New York 1959, s.270 vd. 

54 Siracü’t-tevârih I, s.34; Ali Kuli Mirza, Tarih-i Vakâ-ı ve Sevânih-i Afganistan, Tahran 1998, s.44

55 Bkz., G.M. Gubar, Afganistan der Mesir-i Tarih, Tahran 1996, s.370; Siracü’t-tevârih I, s.34 vd. 

56 Burası daha sonra Eşrefü’l-Bilad, yani “en soylu şehir” adını da alacaktır. Bkz., Siracü’t-tevârih I, s.34.

57 Bkz., A. Hamilton, Afghanistan, London 1906, s.190 vd.
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Ayrıca şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere pek çok kuyu açılmış, halkın içme suyu ihtiyacı 
çoğunlukla bu kuyulardan temin edilmekteydi.58 

Ahmed Şah, şehrin İdgâh kapısına giden yolun sağında devlet işlerinin yürütüleceği iç 
kalede bir saray (Devlethâne) ve Devlet Erkânı’nın oturacağı kasırlar inşa ettirmişti. Ayrıca 
bu yeni şehirde; pazar yerleri, cami, medrese, çeşmeler, hamam vb. sosyal müesseseler 
inşa edilmişti. İki ana caddenin kesiştiği noktada büyük bir meydan bırakılmıştı. Bu mey-
dan’ın tam ortasında Çarşı (Çaharsu) adı verilen bir han bulunmaktaydı. Bu hanın alt katın-
da tüccarların konaklaması ve mallarını pazarlamaları için dükkânlar yer almıştı. Çarşının 
üst katında ise Nöbethane yer almakta, çarşı-pazar işlerini düzenleyen memurlar günlük 
faaliyetlerini buradan yürütmekteydi. Çevresi ağaçlandırılmış geniş ve ferah bir pazar yeri 
de halkın istifadesi için ayrılmıştı. Bu pazar yerinin ortasından su arkları akmaktaydı. Şehir 
surları içerisinde yer alan mahallelerde bahçe içerisinde kerpiçten evler inşa edilmişti.59 Bu 
mahallelere yerleşmek üzere büyük göçebe aşiretler davet edilmiş, onların yerleşik hayata 
geçmeleri teşvik edilmişti.60 

Ahmed Şah, kurduğu bu yeni şehirde kendisi için de sırlı tuğladan bir türbe inşa ettirmişti. 
Sekizgen mimarideki bu türbe; bir kubbe ile örtülmüş ve köşeleri minarelerle süslenmişti. 
Kubbe içeriden muhteşem bir şekilde altın yaldız ile kaplanmış, üzeri lacivert taş ile bezen-
mişti. Kubbenin iç kısmında altın yaldızlı bir küre bulunmaktaydı. Bu türbe bugün de Kan-
dahar’ın en ihtişamlı eserlerinden birisidir.61 Ayrıca Ahmed Şah’ın Türkistan seferinde ken-
disine Buhara Hükümdarı Şah Murad Bî tarafından hediye edilmiş olan Hz. Peygamber’in 
Hırka-ı Şerif’i bu türbede saklanmaktadır.62 Ahmed Şah’ın devleti yönetirken kullanacağı 
saray ile ahirete intikal ettikten sonraki ebedî istirahatgâhı olacak türbesini karşılıklı inşa 
ettirmesi, onun devleti idare ederken dikkat etmesi gereken hususlara önem verdiğini or-
taya koymaktadır. 

Sonuç olarak Eski Çağlar’da Arachosia; Orta Çağlar’da Sistan ve Zabulistan adlarını alan 
bugünkü Kandahar ve çevresinde Makedonyalı İskender’in kurduğu Alexandria; Çiğillerin 
kurduğu Çiğilabâd ve Akhunların kurduğu Tiginabâd şehirleri üzerine 1738’de Nadir Şah 
Afşar, Kandahar ve Hindistan zaferleri anısına Nadirabâd şehrini kurmuştur. Aynı bölgede 
son olarak Afgan Devleti’nin kurucusu Ahmed Şah Dürranî tarafından Panipat zaferi’nin 
hatırasına Şehr-i Ahmedşahî kurulmuştur. Tebliğimize konu olan Şehr-i Ahmedşahî’nin; 
tıpkı Alexandria, Tiginabâd ve Nadirabâd şehirlerinin kuruluşunda olduğu gibi bir zaferin 
hemen akabinde inşa edilmiş olması onu çok anlamlı kılmaktadır. 

Ahmed Şah Dürranî’nin Panipat zaferi’nden sonra böyle büyük bir işe girişmesi, tarihî ge-
leneğin devam ettirilmesi bakımından önemlidir. Bu gelenek Doğu toplumlarında şehre 
yüklenen anlamı da ifade etmektedir. Görüldüğü üzere sağlam bir devlet yapısı için güçlü 
merkezlere ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç sembol şehirlerin inşası veya yeniden ihyası şeklin-
de kendisini göstermektedir. 

58 A. Hamilton, a.g.e., s.191 vd.

59 C. Masson, Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan and The Panjab I, London 1842, s.280.

60 Siracü’t-tevârih I, s.34.

61 C. Masson, a.g.e., s.281. 

62 Siracü’t-tevârih I, s.36 vd. 
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“Borçluluğun Kamerası”
Uğur Kökden’in Anı Kentleri ve İstanbul

Asım Öz
Yazar

Dikkat ve merak yumağı metinler kaleme alan [Ömer]Uğur Kökden 1934’te Çorum’da do-
ğar. Üniversiteye gelinceye kadar birçok şehirde bulunur. 1950’lerin ikinci yarısında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirir. Bir müddet sonra Su Yapıları ve Limanlar 
Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladığında Büyük Doğu dergisinde iki hikâyesi ve 
Nurettin Topçu’nun Taşralı adlı hikâye kitabı üstüne bir eleştirisi yayımlanır.1 Günümüzde 
anlaşılması zorluk doğursa bile aynı tarihlerde Milliyetçiler Derneği ve Nurettin Topçu 
çevresiyle münasebeti gelişir.2 Ardından uluslararası bir inşaat firmasında mühendislik yap-
mak amacıyla Fransa’ya, Paris’e gider. Aslında bu gidiş, bir açıdan onun kentlere açılan büyük 
yolculuğunun da başlangıcı olur. Bu yıllardan itibaren her yolculuk dönüşünde kentlere ve 
mekânlara ilişkin yeni çizgiler taşıyan metinler kaleme aldı hatta bunlar onlarca deftere ya-
yıldı. Üstelik kentlerin her ayrıntısına yoğun bir çağrışım gücü katarak yaptı bunu. Bu yüzden 
görüntüleri yazıyla yakalayan, çerçeveleyen bir yazar oluşu mutlaka çok yönlü kişiliğiyle bir 
arada ele alınmalı. Kökden’in, aslında yazma biçimiyle tam manasıyla yakın geleceğe ışıklar 
taşıyan yenilikçi bir kent yazarı sayılması gerekir. Başka ilgi alanlarının teşekkülü yanında sa-
nat meselelerine eğilmesinde bu durumun büyük bir etken oluşturduğu son derece açık.
Uzakta ve yakındaki kentlere bakarken renklere sıkça atıf yapmış olması onun resim ilgisinin 
boyutlarını gözler önüne sermeye yeter. Kökden’in düzyazıyı, hayat ırmağının akışı içinde 
ama aynı zamanda karşısında bir şiir saymasının altında da bu yatar.

Uğur Kökden, bir memur çocuğu olarak kentlerden kentlere yolculuklar yapar, sınırlı da olsa 
farklı ülkelerdeki kentleşme sorunları ve bunların sebepleri üzerinde durur. Onun kent bilin-
ci büyük ölçüde bu öykünün içinde biçimlenir demek mümkündür. Her ne kadar ağaçların 
adlarını otuzundan sonra öğrense de; bir sanatçı olarak doğayı tanımanın tarihsel mirasının 
değerini bilmenin önemini daima aklında tutar. Ayrıca İstanbul’da; Şişli ve Beykoz ilçelerinin 
yerel yönetimlerinde görev yapmasının da kent ve kentleşme süreçlerine ilişkin meseleleri 
yerinden kavramasına katkı sunduğu yadsınamaz. 

1 Ömer Uğur Kökden, “ Taşralı” Büyük Doğu, 14 Ağustos 1959, sayı: 24. “Malazgirt’ten Esen Rüzgâr”, Büyük Doğu, 28 Ağus-
tos 1959, sayı:26. “Talaşçı Veysel”, Büyük Doğu, 9 Ekim 1959, sayı:32. 

2 1963 sonlarından itibaren birkaç yıl Paris’te bulunan M. Orhan Okay, Uğur Kökden’in Fransa’ya gitmeden evvel Milliyet-
çiler Derneği’nde, Abdülaziz Efendi’nin ve Nurettin Topçu’nun çevresinde bulunduğunu kaydeder. Kökden’in sonraki 
yıllarda, artık bu döneminden bahsetmek istemediğini, hayatının o yıllarına bir çizgi çekmek istediğini aktarır. Bu durum 
Nurettin Topçu ile mektuplaşmalarına da konu olur. Topçu, bir mektubunda “Uğur’un hayatındaki tahavvül bana eza 
verdi. Ne acı kader! Hem kendisi hem memleket için. Çünkü yurda dönüşünde menfi tesirleri olacaktır. Zavallı memleket! 
‘Her taraf viran’ olduğu için dıştan gelen de onu harap edici oluyor” diyecektir. M. Orhan Okay, Anadolu’dan Hatıralarla 
Nurettin Topçu’nun Mektupları, Cümle Yayınları, Ankara, 2015, s.136-137. 
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Uğur Kökden, yaşamının her döneminde bir elinde kitaplar bir elinde kalem yaşadı. Hem 
yazdı, hem de ‘çizdi’. Üstelik çizme işini kendisini tanımayanların kavramayacağı bir tarz-
da; gene yazıyla yapmayı başardı. Hiç şüphesiz onun yazdıklarını anlamanın yolu, 1934’te 
dünyaya geldiğini bilip; düşüncelerinin, sanatsal ve edebi seçimlerinin büyük ölçüde Türki-
ye’den ayrılışından sonraki yıllarda bilhassa 1960’lı ve 1970’li şekillendiğini tespit etmekten 
geçer. Düşüncelerinin yerli yerine oturmasında 1961-1966 yılları arasında Fransa’da yaşama-
sının büyük etkisi inkâr edilemez. Zira dönemin Fransa tablosu; hem siyaset hem de sanat-
sal bakımdan son derece hareketli olup ciddi tartışmaların harman olduğu bir ülke olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Fransa için gerçeğin saatinin çalmasına sebep olan Cezayir Kurtuluş 
Savaşı bunun en önemli sebebidir. Aydınların buna karşı tavırları- Cezayir asıllı Albert Ca-
mus’nün “Acılı Susuşu”, Sartre’ın ise “İtaatsizlik Hakkı Bildirisi” ile Fransız Ordusu’na dramatik 
seslenişi3-, büyük kitlesel gösterileri, edebiyatta yeni roman akımının ortaya çıkışı gibi pek 
çok olay bir arada değerlendirildiğinde mesele daha iyi kavranacaktır. Bahsettiğimiz zaman 
diliminde Fransa’nın Uğur Kökden için aynı zamanda ‘Dünyaya açılan kapı’ hüviyetinde müs-
tesna bir ülke olduğu rahatlıkla söylenebilir. Türkiye’de Yassıada kararları’nın henüz açıklan-
madığı siyasal ortamın karanlığında; belirsizlikle, kuşkularla ve tedirginliklerle geçen 1961’in 
ilkbaharının ardından aynı yılın büyülü ve heyecan verici güzünde karşılaştığı şehre ilişkin 
ilk intibaları şöyledir:

‘İlk kez Paris’e, bu ışık ve sanat kentine ayak basıyordum. Tek başıma, olabildiğince özgür, her 
tür girişim ve öneriye açık, tüm fetihlerin kapısını çalmaya hazır, bilinmeyene meydan oku-
yan genç bir insandım o sırada. Genç, güçlü, gözüpek ve sınır tanımayan bir conquistador! 
Neyi, nasıl ve hangi güçle fethedeceğimi bilmeksizin.’4

Paris’te olduğu gerçeği’nin kavrandığı bu dönemde Uğur Kökden’in uluslararası siyasete ilgi 
duyması, düşünce ve sanat metinlerinde siyasi yönün ister istemez öne çıkışını beraberinde 
getirecektir. Kökden bu dönemde angaje aydın kimliğiyle çağı üstüne düşünür. Bir yazar 
olarak onu algılayıp yorumlar, sonra düşünür yanı onu Cezayir Bağımsızlık Savaşı5 üzerin-
den farklı bir eylemliliğin içerisine çeker. Sonundaysa bir zamanlar birlikte olduğu çevrey-
le çelişkisi6 ister istemez artar ve kopma noktasına gelir.7 Şüphesiz Kökden, 1960 sonrası 

3 Uğur Kökden, Paris Kahveler Atlası, Kavis Yayınları, İstanbul, 2011, s.15.

4 Uğur Kökden, Geçmişe Açılan Pencere, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997, s.67.

5 Uğur Kökden, İTÜ İnşaat Fakültesinde öğrenciyken ve Gümüuşsu’yu Yurdundan kalırken 1957 Haziran ayında Park 
Otel’de Cezayir Kurtuluş Cephesinin Türkiye’deki iki temsilcisinden biriyle tanışır. Bu kişiden düzenli aralıklarla FLN bildi-
rilerini edinen Kökden, bu bilgilere dayanarak Cezayir sorununa ilişkin birtakım yazılar kaleme alır. Uğur Kökden, Yüzler, 
Gizler, İzler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016, s.99.

6 Uğur Kökden’in 1961 yılının son günlerinde yani Paris’teki ilk yılbaşı gecesi için Uluslararası Genç Mühendisler Kulü-
bü’nün düzenlediği yemekli gece davetine katılıp katılmama arasında yaşadığı tereddüdü anlattığı metin sonraki yıllar 
açısından önemlidir. Bu yılbaşı, bir ölçüde ona Paris’i tanıtmıştır. Uğur Kökden, Paris Kahveler Atlası, s.14. Kökden, Paris’te 
gerçek dramların iç içe geçtiği bu yılbaşıyla ilgili olarak “Yaşamımı kuşatan tüm çerçevelerden, hepsi birbirine eşdeğer 
olan yerlerden, kısırlaştıran bu alışkanlıklardan boğuluyor gibiyim” diyecektir bir yerde. Uğur Kökden, Geçmişe Açılan 
Pencere, s.119.

7 Sezai Karakoç, Diriliş dergisinde yayımlanan “belleğinin uzak bölgelerinin” kadastrosunu yapan hatıralarında Uğur Kök-
den’den de bahsedecektir. Zaman zaman buluşup görüştüğü Kökden’i şöyle anlatır Karakoç: “ Ömer Uğur Kökden Mil-
liyetçiler Derneğinden ve Nurettin Topçu’nun yakınlarındandı. Daha 27 Mayıs İhtilâli olmadan önce Sultanahmet’te bir 
apartman dairesinde buluşur, bir dergimiz olsun diye hayaller kurardık. Sonra ben askerdeyken, grup, Sönmez Şirketinin 
de desteğiyle Yeni İstiklâl’i çıkarmıştı. Ömer Uğur Kökden arkadaşımızda orada hararetle yazılar yazıyordu. (…) Yeni 
İstiklâl’in orta sayfalarında bir köşesinde ben yazardım, öbür köşesinde ise ya Ömer Uğur Kökden ya da Nevzat Yalçıntaş 
yazardı. Ben kendi ismimle de müstearla da yazardım. Uğur, Teknik Üniversiteyi bitirdikten sonra fakültesinde asistan 
oldu. Ben yedek subaylığımı yaparken, o Avrupa’ya gönderilmiş. Bütün arkadaşlar adeta bir törenle onu uğurlamışlar. 
Bir bilim adamımızı yetişecek umut ve şevki içinde. Uğur, zaman zaman Avrupa’da kaldı. Bazı arkadaşlara gelen mektup-
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gelişmelerin bilfi il içinde bulunmuş birisi olarak, kaderini olumlu ve olumsuz boyutlarıyla 
Türkiye’nin/dünyanın gidişatıyla bir anlamda bütünleştirmiştir. Hayatın iniş çıkışları ne olursa 
olsun, yılların izlenimleri, tanıklıkları, tanışmaları, gözlemleri ve gezdiği yerlerdeki müze ile 
sergilerin intibalarının notlar şeklinde yazıya dönüştüğünü, bunlardan bir kısmının sonraki 
yıllarda süreli yayınlarda okuyucularla buluştuğunu/buluşmakta olduğunu söylemeden 
geçmeyelim.

Dönemler İçinde Gelişen Kent Yazıları

 İkinci Dünya Savaşı döneminden izler de taşıyan İspanya odaklı ve siyasi yönü baskın kimi 
metinleri Uğur Kökden’in Türkiye’de yayımlanan ilk kitabı Tiksinti Çağı8’na dâhil olacaktır. 
Bu kitap, bir yandan tarihsel boyutlu siyasal olayların sezilip anlaşılmasını sağlamayı, öbür 
yandan ise bunun bir yaşam örtüsüyle donatılmasıdır. Denemelerini, bahtsız bir dönemde; 
12 Mart 1971 sonrasında yazmaya başlayan Kökden, darbenin etkileri altında doğrudan Tür-
kiye üstüne somut metinler yazmak yerine Avrupa’nın iki dünya savaşı arasındaki dönemine 
odaklanmayı yeğler. Böylece 1963 ile 1984 yılları arasını kapsayan siyasal boyutlu gözlemler 
ve izlenimler Franco İspanyasına ilişkin birtakım notlarla resmedilirken, Almanya ise Avru-
pa’nın kendi iç hesaplaşmaları çerçevesinde yorumlanır. Avrupa’da; Madrid, Barselona, Tole-
do, Kurtuba, Berlin, Brüksel, Paris, Piza, Floransa, Milano, Cenova, Roma, Torino ve Volgrad’a 
oldukça geniş bir coğrafya’yı kaplayan gezi notlarında Kökden’in tanıklıkları ve anıları yer 
alır. Birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan Berlin ile Ankara zaman içinde benzeşen 
yönleri ile bu kitaba dâhil olur. “Suskun ve filozof yoksunu siyahlığın” ülkesi İspanya’nın “Polis 
Çağı” başta gelmek kaydıyla kentlerin anlatımında renksizlik; kara, kapalılık, külrengi, nefti 
lekeler ve kahverengi, titreklik, güçsüzlük, yıpranmış umut dahası “yarını bekleyişin yorgun-
luğu” bir adım öndedir.9 Bu trajik anlatım, yazarın kendi ülkesinin kesif havasıyla bir araya 
geldiğinde iç sarsıntıların ne kadar ağır olduğunu hissetmemek mümkün değil. Ayrıca Türki-
ye’deki mezarlıkların genç ölülerle dolmasının etkisiyle “İlkbahar Gelincikleri” ya da “Kan Ni-
lüferlerine” benzetilmiş olması bu gerçeğin bir kanıtı sayılabilir. Öteden beri yaşanan birta-
kım olumsuzlukların Kökden’in memleketiyle kendisi arasında belirli bir donukluğa, dahası 
dargınlığa sebep olduğunu söylemek bir abartma sayılmamalı. Aradaki yıllar ne kadar uzun 
görünürse görünsün herhalde yazdıkları aynı zamanda uzaklaşılan ama tümden kopulama-
yan bir dünyanın kanıtıdır. Bununla birlikte başka odak noktaları da yok değildir. Bir örnek 

lardan, bir bunalıma girdiği belli oluyormuş. Arkadaşlarımızdan birinin bu mektuplara şiddetlice cevaplar verdiğini ilave 
ediyordu olayı anlatan arkadaşlar. Uğur, sonraları Avrupa’dan solvu olarak döndü. Paris’te o havadan oldukça etkilenmiş-
ti. Bana, bir karşılaşmamızda, Paris’te üniversitede konferans veren Sartre’a öğrencilerin bile ‘camara de Sartre! [Sartre 
yoldaş]’ diye hitap ettiklerini anlatmıştı. Ferruh Bozbeyli ve diğer arkadaşları kendisine solcu olduğuna bakmaksızın iyi 
işler buldular. Fakat Uğur, sol gruplara katıldı. 12 Mart’ta yargılandı. Bir müddet uzaklaştı onlardan. Sonra anarşi ve terör 
devrinde yine o yöne döndü. İsminden Ömer kelimesini de attı. 12 Eylül’den sonra sol dergilerin sürekli bir yazarı oldu.” 
Sezai Karakoç, “Hâtıralar CVII İstanbul”, Diriliş, 31 Ekim 1990-18 Ocak 1991, sayı:119-120, s.12. Uğur Kökden ise, Paris 
yıllarının başlarında Sezai Karakoç’un muhtemelen bizzat gönderdiği Sessiz Gürültü ve Şahdamar kitaplarına değinir. 
Karakoç üstüne yazdıkları dönüşümün izinin sürülebileceği metinlerdendir: “Türkiye’de iken “Annelerin Serdiği Yataklar’ı 
beğeniyordum. Nedense, şimdi, hiç etki bırakmadı üzerimde. ‘Benim karanlığım geceye sığmaz/Benim karanlığım.’ Öte-
kinde, ikincide, daha geniş bir ufuk var. Ve, zaman zaman daha hareketli bir müzik: ‘Cezayir’in Atları’ örneğin: Siyah atlar 
ölür/al atlar ölür/Cezayir’de atlar ölür/Aşkları unutsak yeridir!’ Sonra, Nâzım Hikmet’i andıran kimi bölümler: Cezayir’de 
atların/ gördüğünü kimse görmedi/ kimse bu ölümlerle/Cezayir’li gibi/ve Cezayir’li kadar/ölmedi/ Ama, Cezayir yaşıyor!” 
Uğur Kökden, Paris Kahveler Atlası, s.16. 

8 Memet Fuat, o yıllarda Düşün dergisinde denemeleri yayımlanan Uğur Kökden’in yazıları için “bir deniz feneri” diyecek-
tir. Ne ki faşizme karşı insanları uyanık olmaya dikkat çekmenin önemli olduğunu fakat edebiyattan çok siyasi yönü ön 
planda olan Tiksinti Çağı dosyası kendisine gönderildiğinde, kitabın Adam Yayınları arasında basılamayacağını söyler. 
Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, Sözcükler Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 149.

9 Uğur Kökden, Tiksinti Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, s.9
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vermek gerekirse; 19 Ağustos 1974’te Gıranada (Gırnata), Cordoba (Kurtuba), Sevilla (Sevil-
ya) gibi İspanyol kentlerini gezerken yazdıklarıdır. Şüphesiz. Gösterişsiz; sahici, dokunaklı ve 
heyecan verici. Kurtuba Camii’nin “Soğan zarı gibi iç içe geçen kubbeleri”, dostlarla geçirilen 
güzel vakitler gizli bir su gibi ağlayan Gırnata’nın güzel hüznü Endülüs dostluğunun yansı-
maları. Kökden, tarih ve gölgelerle yüklü görkemli Elhamra Sarayı’ndan bir kare fotoğraf alıp 
bir dostuna yollamayı aklından geçirir; fakat bu arzunun kendisini aşan bir duygu olduğunu 
fark etmesi gecikmez.

 Yine de ne denli güzel ve çarpıcı olursa olsun; hiçbir fotoğraf Elhamra’nın renklerini, ışığını, 
ona dokunuşun verdiği duyguyu, oraya özgü seçkin ‘kırmızı büyü’yü yansıtamaz. Burada; 
kendimi, tarihin ve güneşin ağırlığı altında bitkin, güçsüz bir halde duyumsuyorum.10

 “Belirli yılların takvimlerinden rastgele kopmuş yapraklar demeti” şeklinde de anılan Geçmi-
şe Açılan Pencere’si, Kökden’in Fransa ve “özenli kent geometrisi” ile kendinden söz ettirme-
yi başaran Paris üstüne Milliyet Sanat’ta düzenli aralıklarla sürdüğü denemelerini bir araya 
getirir. Rönesans resimleri gibi üç kanatlı bir tabloya benzetilen metinlerin ilk kanadında 
Paris, diğer iki kanadında başka ülke kentleri anlatılır. Kökden, Fransa’da bulunduğu yıllarda 
ayrıca Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, İsviçre, Çekoslovakya, Polonya, Sovyetler Birliği ve 
İspanya gezilerine çıkacak ve bu ülkelerin kentleri üstüne izlenimlerini not edecektir. Söy-
lemek gerekir ki; ancak otuz yıl sonra anlamlandırılabilen “nesnel bir tortu”dur burada ki 
kent yazıları. Yazarın, çoğu zaman kentlerin içine rastgele, amaçsızca yürüyerek mekânları 
seyretmesinin etkisi barizdir kent yazılarında. 1963’te hayatın ateş gibi olduğu Fransa’nın 
güneyindeki Nice kentin insanları ve yemekleri Türkiye’ye benzetilir. Tuvale fırçayla serpişti-
rilen boyalar gibi gerisi gelir: 

“ Dar sokaklar, her zaman ıslak kaldırımlar, karşı karşıya ‘cumba’lar, öfkeli ve sabırsız halk. 
Esmer ten, bozuk şive; biraz İtalyan biraz Fransız bir kent.”11 

Kimi zamansa Yunus Emre’nin “Ömrüm, beni sen aldattın” dizesi sıkıştırır kalbini. Beklenmedik, 
şaşırtıcı karşılaşmaların mekânı Avrupa kıtasının yirminci yüzyıl sonunda ki sanatsal yönü 
baskın çehresi ise Kuğular, Kanallar ve Salkımsöğütler kitabında bir araya getirilecektir.12

Uğur Kökden için yazma eylemi; başlı başına bir yolculuk, başını alıp gidiş, sınırlar ve ülkeler 
ötesinde insanlar ve karakterlerle geçmiş ile gelecek arasında yapılan bitimsiz bir gezinti-
dir. Okuduklarının, gezilerinin çağrışımlarıyla kentlere bakışında kendiliğinden karşılaştırma 
gündeme gelir.13 Denemelerinde resimden mimariye, heykelden felsefeye, edebiyattan ta-
rihe hemen her şey bir biçimde birbiriyle karşılaşır; biri öbürünü muhakkak besler. Serbest 
düşünmeye kapı aralayan denemenin özünü yansıtan bu durum, aynı zamanda Kökden’in 
kentlere ilişkin birlikte düşünmek şeklindeki bakış açısını kuvvetlendirir. Tarihsel mekânlarda 
çok sık dolaşmanın, alanlar arasında gezinen metinlerin inşasını kolayladığı ileri sürülebilir. 

Uğur Kökden’in 1960’ların ikinci yarısıyla 1980’lere uzanan kent yazılarında, günceli irdele-
menin yanında gündeme yığılmış birtakım sorunların karşımıza çıkışı şaşırtıcı olmasa gerek. 
Dünyanın yaşadığı tarihsel ve politik olayların zirveye çıktığı 1968 yılında askerliğini bitirme-
sinin hemen ardından Fransa’dan kesin dönüş yapar. Bürosu, Devlet Su İşleri’nin eski binasın-
da bir Amerikan baraj firmasında proje mühendisi olarak işe başlar. Ulus’ta Rüzgârlı Sokak’ta 

10 Uğur Kökden, Kırk Kent Kırk Düş, Eksik Parça Yayınları, Ankara, 2016,s. 95.

11 Uğur Kökden, Kırk Kent Kırk Düş, s. 92.

12 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s. 192.

13 Uğur Kökden, Umut İçin Senfoni, Cem Yayınevi, İstanbul, 1989, s.5-6.
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bulunur belli bir süre ki, bu yıllara dair izlenimlerini içeren kent ve sergi değerlendirmeleri 
sonraki yıllarda okuyucularla buluşacaktır. 1968 hareketinin açtığı devrimci dalganın durul-
masının ardından Avrupa’nın yaygın bir kötümserliğe müptela oluşu onu da etkiler. 1974’te 
“Siyasetle bir türlü ilgilenemez oldum” demişse de bu uzun sürmez. İsmail Cem’in 1975’te 
TRT Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan hemen sonra yönettiği ve başyazarlığı’nı üst-
lendiği Politika gazetesindeki mesaisi hem politik metinlerine hem de kent yazılarına zemin 
hazırlayan başka bir mecradır.14 Bu gazete adına gerçekleştirdiği yolculuklarında olsun, son-
raki süreçlerde olsun Batı dışı kentlere dair izlenimlerini de kaleme aldığını hatırlayabiliriz. 
Sözgelimi Nairobi, Varşova, Bağdat, Mekke, Medine, Cidde, Aşkabat, Entebbe, Lagos, Belg-
rad, Prag, Varşova gibi kentlere ilişkin yazılarından bir kısmını Kırk Kent Kırk Düş kitabında 
bulmak mümkün. Bağdat’ta Mimar Sinan’ın elinin değdiği Ebu Hanife türbesi için çok yalın 
adeta yüzünü toprağa sürerek akan Dicle’yi düşündürüyor der. Şii İmam Şeyh Ömer Sühre-
verdi’nin çalımlı kubbesi ve ilginç minaresi ile bu türbenin sadeliğini karşılaştırır.15

 Geçmişe Açılan Pencere kitabındaki denemelerinde 1960’ların Fransa’sına ve Paris’ine dair iz-
ler, çehreler, sesler, izlenimler ve görüntüler sunar. Ayrıca Fransa dışındaki Avrupa kentlerine 
açılan metinlerin varlığı yadsınamaz. Barcelona, Madrid, Toledo, Bürüksel, Berlin bunlardan 
birkaçı. Kökden’in kentleri konu edinen denemelerinde edebiyattan düşünce dünyasına 
uzanan çok boyutlu okumalarının ve hayallerinin daima ön planda olduğu söylenmeli. Akıp 
giden zamanın nöbetçisi hüviyetindeki ilk kitaplarında sezilen ağır hava sonraki kitaplarında 
bir miktar dağılır, “daha gevşek bir doku” çıkar okurların karşısına. Şöyle ya da böyle 1960’lar-
dan 1990’lara kadar uzanan dönemde Türkiye’deki olayların yazarın dünyasına yansımasıyla 
ilintilidir bu. Ne olursa olsun Kökden’in kent yazılarında hiçbir zaman siyasal damar büsbü-
tün kaybolmaz;16 fakat tümüyle güncele hapsolan bir tutumla da karşılaşılmaz. Aksine onun 
denemelerinde güncellik asli olana kendince adım atmak için bir vesiledir.

Her şeyden önce unutkanlığa ve unutuşa karşı bir değeri içerir Uğur Kökden’in kent konu-
lu denemeleri. İlk bakışta birbirine yabancı olduğu varsayılabilecek konuların; kelimelerin, 
resimlerin, eserlerin bireşiminden görsel bir tablo ortaya çıkar. Kent yazılarının düzayak ve 
yavan bir anlatışa hapsolmayışının altında yatan idrakin mahiyetini enine boyuna kavrama 
sürecinde merhum M. Orhan Okay’ın Bir Başka Paris kitabının “Uğur’un daha sonra sine-
mayla, resim sanatıyla ve estetik meseleleriyle ilgilendiğini biliyorum. Bu konularla ilgili çok 
güzel denemeleri de yayımlandı.”17şeklindeki ifadeleri kılavuz olabilir. Zaten kentlere dair 
metinlerinin çok boyutlu olması böylesi bir yaklaşımın ve birikimin kanıtları. Onca yazısı 
arasından Bursa ilgili şu pasaj bu gerçeği bir miktar da olsa gözler önüne serer:

 Malzemesinin yüzeyine, içine ve gözeneklerine zamanın sindiği kurşun kaplı mabetler, 
kubbeler, kemerler, mihraplar, çiniler ve harfl eri istifl i, kendisi gösterişli yazılar… Sonra, 
hepsinin sakladığı ortak sır. Doğadan ve insandan miras kalan ‘yapı’lar, anılar, kavramlar… 
Zamanın ve yeşilin anlamın’ın değiştiği bir kent. Gelecek zamana değil, geçmiş döneme 
açılan düşler.18

14 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s. 176. Uğur Kökden, Yüzler, Gizler, İzler, s.122-123.

15 Uğur Kökden, Kırk Kent Kırk Düş, s.22.

16 Kolonyal yönetimlerden kurtulan, “yeni sabahların başlayacağı” umut edilen Afrika kentlerine dair yazdığı her yazıda bu 
vardır. Mekke ve Medine’deki toplumsal alt sınıfl ara değinmesi, bu kentlerin tarihini anlatan çeşitli dillerdeki el kitapları 
arasında hiç Türkçe olanının bulunmayışı bu çerçevede zikredilebilir. Uğur Kökden, Kırk Kent Kırk Düş, s. 26- 27.

17 M. Orhan Okay, Bir Başka Paris, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2016. s.55. Ayrıca bkz. Uğur Kökden, Paris Kahveler Atlası, s. 
41-57.

18 Uğur Kökden, Zaman Devriyeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s.163. 
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Uğur Kökden’in Akdeniz esintisi saklayan gümüş renkli zeytin ağaçlarıyla bilinen Toledo’yu, 
El Greco ile birlikte düşünmesi resim sanatıyla ilişkisinden yalıtılarak ele alınıp kavranamaz 
şüphesiz. Kökden’in, yazıdan resme doğru ya da okurla izleyici arasında bir ilgi köprüsü 
kurmaya matuf çabası 1960’lardan itibaren süreklilik kazanmış, resim ânının boyutlarını Za-
manın Devriyeleri kitabında toplamıştır. Kent yazılarında resim ilgisinin etkisi ve yansımaları 
hemen göze çarpar. Sözgelimi Neşe Erdok’un, Ferruh Başağa’nın resimlerine yansıyan İstan-
bul manzaralarına temas eder. İspanya kentlerine değinirken renkle rengin, biçimle biçimin, 
renkle biçimin, tabloyla tarihin, tarihle yazının bütünleştirildiği tahlilleri öne çıkar. Ayrıca bu 
ülkede her kentin bir ressamı oluşuna dikkat çekerken Murillo ile Sevilla, El Greco ile Toledo 
arasındaki bağlılığa özel bir önem atfeder.19 Düşünceyi renkle anlatma becerisine sahip El 
Greco’nun resmine yansıyan Cervantes, Lope de Vega, Calderon, Avila’lı Teresa’ya dikkate 
değer bir yaklaşımla eğilirken, onu yoğuran ve biçimlendiren tarih mirasına, Girit’i çevreleyen 
Osmanlı İmparatorluğu’na ve İberik’e sekiz yüz yıl egemen olmuş Endülüs Emevilerinin 
rolünün yadsınmasının imkânsızlığını gündeme getirir. Yahya Kemal’in, dönemin İspanyol 
ressamlardan söz ederken, “Hepsinin en İspanyol’u Velasques ise, en az Hıristiyan’ı da El 
Greco” demesini ise tümüyle yanlış bulur. Ona göre, dönemin ressamları içinde El Greco, 
hem en İspanyol hem de en az Hıristiyan olanıdır.20 Ancak bu arka plan çerçevesinde Kök-
den’in zamanı aşan çarpıcı metinlerinin, ölçü dışı detaylarını ve sonraki yıllarda kentlere dair 
metinlerinin olgunlaşmasını enine boyuna kavramak mümkün olabilir.

Öncelikle Uğur Kökden’in metinlerinde zamansal geçişleri içeren seçkin bir ayrıntı özeni 
göze çarpmakta. Edebiyattan, tarihten, düşünceden ve siyasetten derlenir bunlar. Bir 
ölçüde de dönemin edebiyatını, kitaplarını öne çıkaran okuma izleri. Bu açıdan uzun süreli 
okumalardan kalanların biçimlendirdiği alıntıların geometrik senfonisi yabana atılamayacak 
boyutta. Zaten onun kent yazıları, bir ölçüde insan’ın iç dünyasındaki’lerin yazı/resim 
yoldaşlarıyla dışarıya yansıtılması. Bu yüzden hiçbir zaman yüzeysel değil; daima içe dönük, 
sürekli kaygılarla kavrulan içtenlikli bir ruh hali karşılar okurlarını.

Kentlerden Kalan Anılar

Uğur Kökden, Sovyetler Birliği dağılmadan evvel bu ülkeye yaptığı yolculuklarında 
Moskova ve o zamanki adı Leningrad olan Saint-Petersburg’ta bulunan edebiyat müzeleri 
ziyaretini öne çıkarır. 1964’te Paris’te baraj projeleri ve hesapları üstünde uzmanlaşmış bir 
mühendislik firmasında çalışırken, bir grup Fransız’la Sovyetler Birliğine yapılacak bir geziye 
katılmasının ürünüdür bu konuda yazdıkları. Fransızların kibirli davranışlarını da kaydeden 
Kökden, Manş Denizi’nden kalkan bir vapurla Saint-Petersburg’a, oradan da Moskova’ya 
sonra da Don ve Volga nehirleri üstünden Rostov’a ve Volgarad’a uzanan bu serüvenin 
bir bölümünü, geçmiş zamanları tekrar hatırlayarak kâğıda döker. Yazımı yıllara yayılan 
bu metinde Kökden; Dostoyevski, Mayakovksi ve Rus şiirinin güneşi Puşkin’in evini görme 
isteğini anlatırken aynı zamanda sabırsızlığın öne çıktığı ilk gençlik yıllarına; 1950’lerdeki 
okumalarına döner heyecanla. Okumanın önüne açtığı engin ufkun imkânları’nın farkında 
olarak, Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri arasında ilk cildi çıkan Dostoyevski’nin Suç ve 
Ceza romanının, ikinci ve üçüncü ciltlerinin çıkışını uzun ve sancılı bir şekilde bekleyişi 
etkileyicidir. İzmir’de Alsancak liman inşaatında staja başladığı 1954’te Alsancak’ın güneş, 
ter ve yorgunluk dolu gündüzlerinden soluklanmak için indiği Konak’ta bulunan Milli Eğitim 

19 Uğur Kökden, Zaman Devriyeleri, s.90.

20 Uğur Kökden, Umut İçin Senfoni, s.22-27.
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Bakanlığı satış bürosuna uğrayarak, romanın diğer ciltlerini mütemadiyen sorar. Oysa ki 
aldığı cevap hiç değişmez; “Hayır, henüz çıkmadı.” Zira romanın kalan ciltlerinin basılarak 
okuyucularla buluşması 1959 yılına uzanır.21 Aslında bir yolculukta; şehirlerle birlikte 
edebiyat eserlerinin yitik bir zamanın merceğinden yeniden hatırlanması, anıların, hafızanın 
Kökden’in metinlerinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğine ilişkin çıkarımı destekler 
mahiyette. Çünkü onun nezdinde zaman, yolcuklar ve mekânlar her zaman bir araya gelir. 
Büyük sanatçı ve yazarların evlerinin müzeye dönüştürülmesini kültürel açıdan “tutuculuk” 
şeklinde ele alması kendi tecrübeleriyle yazılı kültür birikiminden kaynaklanır. Doğrusu 
sebepsiz bir karşı koyuş değildir bu. Zira on dokuzuncu yüzyıldan sonra dünyanın pek çok 
yazarı sürgün edildiği için, yazarların gerçek ve sürekli evinin cezaevleri olduğu açıktır. Kaldı 
ki Ölüler Evinden Anılar’da “öyle zamanlar var ki, içeride yaşam ‘dışarı’dan daha az onur kırıcı” 
diyen Dostoyevski de bunlar arasında yer alır.22 

Anlatılan, anımsanan kentler, çevresinden soyutlanmadan pek çok sanatçıya ve düşünüre 
açılan pencerelerle anlam kazanır. Çağımızın sorunları; dünyanın kültürel mirası ve yeryü-
zünün çeşitli coğrafyalarıyla kaynaşır. Bir yazar; İlya Ehrenburg anılarında “Paris’e gittiğim 
zaman, içime hep anlatılamayacak ölçüde bir hüzün çöker. Kent hep o kent kuşkusuz, ama 
ben değişiyorum” der. Dikkatli bir okur olarak Uğur Kökden, bu yargıya katılmaz, genel çeh-
resi, kültür coğrafyası, çekim merkezi kahveleri, sanatçı ve aydınlarının toplandığı bölgeler 
hâsılı insanların ilgi odakları bakımından kentte değişmektedir çünkü.23 Başka bir yazısında 
ise kentin bir uçtan öbürüne değişiminin eksiksiz bir çetelesini tutmak isteği öne çıkar.24 

Uğur Kökden, Batılı büyüme modelini, dünyanın yağmacısı ve yok edicisi olarak görür. Kü-
resel ısınma, kuraklık, çölleşme, toprağın yozlaştırılması, yer altı kaynaklarının düşüncesizce 
tüketilmesi gibi konulara temas eder. Batılı kalkınma modeli irdelenirken Jean Jacques Rous-
seau’dan Ali Şeriati’nin İnsanın Dört Zindanı’na, Marlow’un Faust’undan Roger Garaudy’e 
değin uzanır.25 İklimler, coğrafyalar, mevsimler ve ülkeler değişik biçimleriyle gözlemlenir. 
“Tüm zamanların adaleti dışında yaşamayı başaran; hoyrat, bencil ve para canlısı bir ülke” 
şeklinde tasvir ettiği İsviçre’nin Zürih kentini soğuk, Avrupa’yı ise “hiçbir ufka açılmayan bir 
yer” olarak anar. Bir Afrika yolculuğunda Zürih’i ve Avrupa’yı arkasında bırakmış olmasından 
da büyük bir memnuniyet duyar. Yağması gereken ve belki de rahmet olarak tasavvur edilen 
yağmurun gecikmesinin, kentleri ve Avrupa’yı kirli bıraktığını hissettirir. Dönemin siyasi ve 
fi kri etkilerinin baskın olduğu Zürih tasvirlerinde, kentin tek ayrıcalığının sahip olduğu kirli 
banka hesapları ve de özellikle başkalarının varsıllığıyla zenginleşmiş asalak ekonomiden de 
söz edilmiş olması insanlığını kaybeden kente ve ülkeye tutulan bir aynadır aslına bakılırsa.26 
Bu duyarlık, aynı zamanda onun kent yazılarının dokusuna sinen küçük fikirlerin hissiyatının 
dahası politik bilincin göz ardı edilemeyeceğinin işaretlerinden biri.

Kentlere yapılan her yolculuk Kökden’in dünyaya bakışını, önceliklerini, psikolojisini ve ke-
lime dağarcığını okurların dikkatine sunar. Bu gerçeği, onun Zürih yazılarında görmemiz 

21 Uğur Kökden, Yüzler, Gizler, İzler, s.41-42.

22 Uğur Kökden, Umut İçin Senfoni, s.14-20. Müze evleri değerli bulduğu metinleri için bkz. Geçmişe Açılan Pencere, s. 20-
124.

23 Uğur Kökden, Leman Gölü Yalnızı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 126.

24 Uğur Kökden, Anı Kentler, Cem Yayınevi, İstanbul,1992,s.10.

25 Uğur Kökden, Leman Gölü Yalnızı, s. 11-12.

26 Uğur Kökden, Anı Kentler, s.30-31.
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mümkün. Aslında kent yazılarının kültürel temelli olduğu kadar ekonomi politik bir boyut 
taşımasının payı var, son derece önemli olan bu vurgularında. Dolayısıyla Kökden’in herhan-
gi bir kent hakkındaki yargılarının, aynı zamanda kent anlayışının bütünlüklü oluşunun da 
bir parçası sayılması uygun düşer. Kentler, görkemli ve kendine özgü çekicilikleriyle, evleri, 
kiliseleri, camileri, türbeleri, parkları, küçük otelleri, lokantaları, tiyatroları, yüzleri, sesleri, so-
kakları, dağları, ağaçları, sinemaları, kitaplıkları, tiyatroları, akıp giden nesnelerinin gizemi, 
bilinen ve bilinmeyen dünyasıyla hâsılı insanlarıyla konuk olur yazılarına. Sözgelimi Barselo-
na, çekimserliğin ve dağınıklığın kenti şeklinde tasvir edilir. Tramvay, troleybüs, otobüs, ana 
caddelerden birinde ağzında sigara bulunan bir atlı hepsi bir aradadır bu kentte.27 Cenevre 
ise konuk ettiği Dostoyevski, Tolstoy, Henry James gibi yazarlarıyla yeniden anımsanır.28

Uğur Kökden’in yıllara yayılan Akdeniz özellikle de Alanya ilgisi var. Kıyı kasabalarını bir bir, 
pastel renklerle; bir çeşit ses, su ve ışık çavlanı halinde gözler önüne seren Falih Rıfkı Atay’ın 
Bizim Akdeniz kitabının yanında İbn Battuta, İbn Haldun, Kâtip Çelebi gibi önemli müellifl erin 
eserlerini anımsatır yazılarında. “İspanya’nın kapısı ve limanı”, “İberik’in en Avrupalı parçası” 
hatta “İspanya İstanbul’u” Barselona, müziğiyle, kilisesiyle, Endülüs’üyle ama daha çok bir 
Akdeniz kenti oluşuyla yer bulur denemelerinde. Gelgelelim Barselona siyasi havanın kesif 
olduğu yıllarda boyun eğmiş bir sessizlikle tasvir edilir.29 Doğu Akdeniz kentlerine odakla-
nan kitabının Batılıların Ortadoğu’ya yeniden taarruz ettiği yıllarda yayımlanması politik bi-
lincinin hâlâ canlı olduğunun bir işareti olarak yorumlanabilir. Doğu Akdeniz’in temelde bir 
“Selçuklu Denizi”, “Selçuklunun iç avlusu” “İç Anadolu’nun deniz yönünde uzantısı” şeklinde 
tasvir edilmesi tarihsel mirası temellük edişinden ayrı ele alınamaz. Selçukluların karşısında 
Haçlıların, şövalyelerin son artıklarının Akdeniz’in bu kesimime özel bir renk vermediğinin 
altının çizilmesi de unutulmamalı.30 Antalya’dan Antakya’ya, Doğu Akdeniz topraklarıyla 
içli dışlı olurken kendini bir Roma hayranı değil; adeta Selçuklu varisi olarak konumlandı-
rır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz üzerine Kökden’in yazdıkları bir coğrafya üstüne yavan, ya-
lınkat ve sıradan metinler toplamı şeklinde değerlendirilemez. Ayrıca varsıllıklarıyla şıma-
ran toplumların sonucunun ne olduğunu fark ettirmesiyle müjdeleyici ve uyarıcı kesitler 
sunar. Ama yazarın dünyasında Alanya daha doğru bir adlandırmayla Alâiye ilgisinin daha 
derinlikli hatta varoluşsal bir yerinin olduğu da söylenmeli. Şimdilik, Doğu Akdeniz kentle-
rinin sahip olduğu/temsil ettiği zengin ve çok yönlü tarihsel mirasa; özel anlamda Alanya’ya 
dikkat çekmek için zamanın Kültür Bakanına bir mektup yazdığını hatırlatmakla yetinelim. 
Mektup, Selçuklulardan kalma sağlam yapıların korunmadığı, Alanya’nın yerel yöneticileriy-
le Kökden’in yapmış olduğu görüşmelerde yöneticilerin hiçbir şekilde kültür varlıklarıyla ve 
kültürel mirasla ilgili olmadıklarının üzüntüsüyle kaleme alınır. Ona göre, Alanya Tarsus’tan 
Antalya’ya uzanan kıyı şeridinin en önemli noktası. Ayrıca Sultan Alaeddin Keykubat’la ken-
dini duyuran Selçuklu; fetih, yerleşme ve gelişme sürecinin ana simgesi ve Selçukluların 
yazlık başkenti konumunda. Bu açıdan, sadece ticari, yapay ve kaba kimliğiyle öne çıkan 
tek boyutlu turizmin eline bırakılamayacak kertede tarihsel değeri ve ağırlığı olan bir kent 
hüviyetinde. Mektubun dikkat çekici vurguları arasında Selçuklu tarihine ev sahipliği yapan 
şehirlerden herhangi birinde bir Selçuklu müzesinin ve Antalya’daki üniversite’de Selçuk-
lu Dönemi Restorasyon Bölümünün kurulması gerektiği yer alır.31 Demek ki her zaman bir 

27 Uğur Kökden, Tiksinti Çağı, s.28-29.

28 Uğur Kökden, Leman Gölü Yalnızı, s. 71-73.

29 Uğur Kökden, Tiksinti Çağı,s.32-33.

30 Uğur Kökden, Doğu Akdeniz Yakından, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.9.

31 Uğur Kökden, Doğu Akdeniz Yakından, s.209. 
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kentle karşılaşmanın özel koşulları’nın beraberinde getirdiği mekânsal farkındalık kente dair 
teklifl erde öncelikli bir ağırlık ve önem ifade edecektir.

Uğur Kökden, tedirginliğin, korkunun ve baskıların kol gezdiği 1960 sonrasındaki metinle-
rinde aynı zamanda müthiş bir gözlemci olarak karşımıza çıkar. Tasvirleri, renk ve coğrafya 
bilgisi kentlerle ilgili anlatılarının sağlamlılığı bunların başında gelir. ‘Ne çok ayrıntı var’ de-
memek mümkün değil ama düzenli ve yoğun çalışmanın eşlik ettiği güçlü bir bellekle karşı 
karşıyayız. Karlı ve yakıt sıkıntısının bariz olduğu yıllarda Ankara Oran’a kuş bakışı eğilen 
yazısında tüm günlerin adeta birer dağ günü gibi geçtiğini söylemekten kendini alamaz. 
1980’lerin, 12 Eylül öncesinin Ankara’sını anlatan bu yazısında da okumaları, başka kentler 
ve insanlarla ilgili deneyimleri hatırlanır. Bu yılların Ankara’sı, onun nezdinde ağır hava için-
de, ışıkları sönmüş ve sıcaklığı yok olmaya yüz tutmuş bir suçlular kentinden başka bir şey 
değildir. Güneşe inen yolların kapalı olduğu bu kentin insanları, ne yazık ki zamandan ve 
kendi çağından koparılmış vaziyette. Ancak yazara göre şurası kesin ki; onların geçmişe sı-
ğınmaları, o günlerden esefl e söz açmaları içler acısı durumdan kurtulmalarına yetmeyecek-
tir. Kökden, karın karamsarlığı altında, Fransa’da ve Fransızcada okuduğu ilk kitabı Hemin-
gway’in Güneş de Doğar romanını ikinci defa okurken anılarına uzanır. Kitabın kapağındaki 
koyu yeşil ve yumuşak kahverengi tonlarını, Handaye sokaklarında konuşan insanları hiçbir 
zaman unutmaz. Okuduğu kitapta, yazarın dikkatini çeken ilginç noktalardan biri, Paris’in 
ezici bir biçimde ağır basmasıdır. Zihninde uçuşan özlem dolu anılarla Paris kırıntıları da 
misafir olur. Ne ki Paris’i karlar altında düşünmek pek mümkün değildir.32 Elbette bunun 
istisnası da var. Şimdi biraz da bu konuda yazdıklarına bakalım.

Uğur Kökden’in 1960’larda gittiği Paris, kendisine çok şeyler öğretmiştir, var olan “duvar-
larının sınırlarını” genişletmiştir. Hemen söylemeliyiz ki onun Paris yazılarında, sanatçı ve 
aydınların mekânı olmasıyla kendinden söz ettirmeyi başaran herkesin “ortak konuk oda-
sı” kahvelerin özel ve ayrıcalıklı bir yeri bulunur. Kahveler, eş dostla buluşulan, arayanların 
birbirini bulabildiği yahut hiç hesapta olmayan karşılaşma imkânlarını içinde barındıran 
korunaklı bir limandır. Aynı zamanda bir okuma ve çalışma odası olan kahveler mektup ya-
zılan, ders çalışılan ve iş görüşmesi yapılan mekânlardır.33 Capulade, Chope, Café de Flore, 
Dôme, Coupole bunlardan birkaçıdır Montparnasse kahveleri ise geniş yer tutar. Kökden, 
John Berger’in Giacometti’nin Atölyesi başlıklı bir kitap yazdığı İsviçreli ünlü heykelci Alberto 
Giacometti’nin yürüyen heykeller ürettiği yıllarda küçük bir otelde kalarak Montparnasse 
Bulvarını seyreder. 1965-66 kışında uzun süredir ilk kez karın düştüğü Paris halkının şaşkın-
lığını ama zamanda buranın önemini bir katilin cinayet mahalline geri dönüşüne benzettiği 
anılarına geri dönerek anlatır. O soğuk kış gecesinde birkaç kişiyle birlikte Select’ten çıkmış 
Montparnasse Garı’na doğru yürümektedirler. Tam bu esnada Giacometti’nin sallana sallana 
Dôme’nin çift kanatlı büyük kapısından karlı sokağa doğru güçlükle adım atışına şahit olur-
lar. Kökden’in Giacometti’yi tasvir edişi kent yazılarının biçimini fark ettirir:

Her zaman olduğu gibi gene dimdikti; zayıf ve uzun görünüyordu. Yüz çizgileri alabildiğine 
gerilmişti. Sağa ya da sola yalpalayarak yürümeye çabalıyordu. Tıpkı kendi yontularını andı-
rırcasına, kibrit çöpü gibi incecik kıvrak bir gövde, iskeletten biraz daha dolgun, yalınlaştı-
rılmış dış çizgiler. Sanki kendi boşluğunu taşıyan, ‘görünmez nesne’ gibi ince uzun bir dik-
dörtgen çerçeveyi çağrıştırıyor. Zaten kendisi de ‘dolu’dan ‘boş’u üreten sanatçı değil miydi? 

32 Uğur Kökden, Umut İçin Senfoni, s. 79-80.

33 Uğur Kökden, Paris Kahveler Atlası, s.127.
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Nerdeyse bir çeşit ‘kütlesi/ ağırlığı olmayan’ gerçeklik imgesi. 34

Uğur Kökden’in, kamerayı andıran kendine özgü bakışıyla kaleme getirdiği kent yazılarını 
anlama sürecinin anlamlı olabilmesi için siyasi söylemle düşünsel derinliğin birbirini bütün-
leyip zenginleştirdiğinin farkında olmak bir gerekliliktir. Bu yüzden metinlerinin hepsinde 
değişik açılar, yaklaşımlar insana ve kente ilişkin fark edilmemiş bakir alanların bulunması şa-
şırtıcı değil. Tedirgin ama sorularına cevap arayan bir bireyin yavaşlığıyla yol alan Kökden’in 
kent yazılarını yorumlarken, yapılan “değişik şaşırtıcı bir kamerası var” tespitinin oldukça 
yerinde olduğu düşünülebilir. Belki bundan, onun her yolculuğu mekânla, insanla, eserle 
veya nesneyle karşılaşma, bir buluşma olduğu kadar ama aynı zamanda bir arayışı içerir. 
Gezip dolaşırken ustaca kullandığı nokta-i nazar “kamerasıyla” okuyucularına öyle görün-
tüler sunar ki, onların iç dünyalarını zenginleştirir. “Kamerasını çok uzaklardan çok yakınlara 
çevirirken bile, birden ayrıntıların en güzellerini yakalayıp” kalem işi nakışlarla gözümüzün 
önüne getirir. Tarihsel birikimin kendisine kazandırdığı bilinçle, yoğun ve nitelikli kitaplara 
yaslanan edebiyat kültürüyle, edebiyat dışındaki sanatçıları ve eserlerini yazılarında konuk 
edişiyle kamerasının ustalığı bir kat daha artar. Doğrusu seslerin, gölgelerin, hayallerin ve 
görüntülerin birbiriyle kaynaştığı kentleri ve mekânları onun kaleminden okumak kelime-
nin tam anlamıyla zamanda bitimsiz bir yolculuğa çıkmaktır. Herkesten başkalığı önde olan 
yazısıyla kentlerin resmini yapan Kökden, renklerle tablolara dökülen kentsel mekânları yo-
rumlama tarzıyla, bilinen kent yazarlarının neredeyse tümünden ayrılır. Su, taş, yeşil örtü 
ve zamanla eş gördüğü Bursa’yı çağrışımlarla, sesle ve resimle yeniden kurar sözgelimi. 
Bursa Ulu Camiinde saba makamında okunan sabah ezanının sadece kulaklara değil aynı 
zamanda kendi üstüne kapanmış kalplere de ulaşmaya çalıştığını yazar. Kale Sokağındaki 
çok sütunlu, çok kubbeli, yağma ayaklı, en temiz taş ve tuğla işçiliğini yansıtan Saray Camii 
ile Murat Hüdavendigar’ın anısını yaşatan Şahadet Camii’ne sabah ezanının imkânlarıyla 
uzanır. Bursa Kent Müzesi salonunda icra edilen müzik dinletisi vesilesiyle klasik musikinin 
kendisinde uyandırdığı etkileri geçmiş zamanı ve bugünü kapsayacak şekilde ses ve duygu 
belleğine kaydeder. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mahur Beste’nin etkisiyle çıkılan düşsel yol-
culuk adeta bir zaman yolculuğudur.35 

Uğur Kökden’in Bursa’ya Hâle Âsaf’ın düzenli ve verimli döneminin resimleri üstünden te-
mas eden yazısı, onun kente bakışının farklılığının ipuçlarından birini sunar. Ona göre Hâle 
Âsaf, Bursa’yı resme sokan Şefik Bursalı ve Cemal Tollu’dan daha başarılıdır. Zira Âsaf, Bursa’yı 
doğa, tarihsel miras ve kent dokusu olarak resimlerine aktarır. Ressam, henüz yirmili yaş-
larındayken çizdiği resimlerinde, kentin dar sokaklarını, beklenmedik anda insanın önüne 
çıkan, geçmişe/bugüne damga vuran ağaçlarını, pencereleri dış dünyaya kapalı badanalı 
evlerini, arka planda dağlarını görsel bir şölene dönüştürür. Dahası kentin eski evlerini, Yeşil 
Türbe’yi, Emir Sultan’ı, Kara Şeyh Camisini, Cem Sultanın türbesini, Çorapçılar Çarşısını gör-
selleştirir.36 Kökden ayrıca Hâle Âsaf’ın, Bursa resimlerinde insanın olmayışını da gündeme 
getirir. Kaldı ki, kentle ilgili önemli çalışmaları bulunan Süheyl Ünver’in Bursa resimleri de 
insansızdır.37 Bu aslında kentin nasıl tahayyül edildiğiyle yakından alakalıdır. Belki de, res-
samların içe dönük, hüzünlü ve kendisini dinleyen kişilikler olmalarıyla. Geçmiş dönemlere 
açılan düşler kenti Bursa’yı düşünürken aynı zamanda İstanbul’u da yazısına konuk eder. 

34 Uğur Kökden, Leman Gölü Yalnızı, s. 128-130.

35 Uğur Kökden, Yüzler, Gizler, İzler, s.189-196.

36 Uğur Kökden, Zaman Devriyeleri, 161-162.

37 Gülbün Mesara, Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2011.
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Böylece renklerin dünyasından kente, kentin dünyasından yazıya süregiden bir yolculuğa 
da çıkılmış olur:

Nasıl İstanbul, bağrında Osmanlı ‘büyüklenmesi’nin yaşandığı son kentse; Bursa da, Selçuklu 
‘alçakgönüllülüğü’nü bağrında taşıyan son türbe niteliğinde. Dolayısıyla bu kutsal kent, san-
ki yaşamla ölüm arasında bir köprü!38

İstanbul, Boğaziçi ve Anadolu Yakası

Uğur Kökden’e göre, Osmanlı ihtişamını yansıtan İstanbul ve Boğaz esasında çok sesli bir 
orkestradır, her mekândan çıkan ayrı seslerden oluşan bütün ses, kentsel açıdan ise bam-
başka bir tablo sunar. Denizden bitki örtüsüne kadar doğanın sesi, tarihin sesi ve insanın 
sesi birbirine eklenmiş olarak bir anlam kazanır. Kökden, kente olan borçluluğunun hiçbir 
zaman bitmeyeceğinin farkındalığıyla hareket eder, aslında İstanbul üstüne yazdıkları ya-
şadıklarından, duyduklarından ve bildiklerinden hareketle bu kentle ödeşmesinin verim-
lerindendir. Ona göre, İstanbul üstüne kalem oynatan önceki kuşakların karşılaştırmalı bir 
anlayışla, koruyucu bir duyarlıkla yaptıklarını yeni kuşakların ihmal etmemesi gerekir.39 Ken-
disinde başka kentler bilhassa Anadolu kentleri, Osmanlı’nın ilk dönemlerini yansıtan Bursa 
ve Edirne ile Avrupa kentleri de kendisinde özel duygular uyandırır ama hiçbiri İstanbul’un 
yerini tutmaz.40 

Uzun yıllar İstanbul’da bulunan Kökden, mezun olmadan önce Mimar Sinan’ın görkemle 
ve deneyimle biçimlendirdiği Süleymaniye Camiinin onarımını yapan ekibin içerisinde de 
bulunur.41 Süleymaniye üzerinde dururken daha ziyade bir devşirme olarak Mimar Sinan’ın 
yeryüzü serüvenine dikkat kesilir. Yaratıcılığının bedelini ödeyerek çağının tanımlanmasına 
katkı sunan Sinan’ın askeriyede yükselişini derin kültürel birikimiyle izah eder. Kökden, 
izlenimlerinin de bir iç ırmak akıntısı halinde okurlara eşlik ettiği yazısında Mimar Sinan’ın 
yalınkat bir yeniçerilikten, iklimden iklime, sınırdan sınıra koşturmaya uzanan hayatını 
mimarlığıyla birlikte ele alır. Her yaşına beş eser sığdıran Sinan’ın, Edirne, İstanbul, Bursa 
başta olmak üzere imparatorluğun her köşesine yapılarıyla mührünü basmasının altında 
yatan sabırlı birikimi, görkemi, taşıdığı anlamı çepeçevre yorumlar:

 Sinan’ın askerlik dönemi, çoğunlukla Batı topraklarında geçiyor. O yıllar boyunca, sefer yo-
ları üstündeki mimari yapıları, anıtları, çağının önemli kentlerini gördüğünü düşünebiliriz. 
Belgrad, Rodos, Mohaç, Budin, Viyana, Korfu, Puglia, Boğdan. Sonra Irakeyn savaşlarının yol 
açtığı tanıklık: Halep, Şam, Diyarbakır, Şam, Tebriz, Bağdat ve Basra. Orduyla birlikte yürüyen 
bir dikkat, bilimsel bir merak, çoğulcu duyarlık, sabırlı birikim ve bekleyiş; zaman önünde 
eşine kolayca rastlanmayacak bir yüce alçakgönüllülük. (…)

Fetih ordularının yolu üstünde, dünün doğu ve batı dünyalarını kaynaştırarak/karşılaştırarak 
yaşadı. Birden çok anakaraya yayılmış çok-uluslu bir imparatorluğun aydınlık zekâsı, hoşgö-
rülü birleştiriciliği, pratik yaratıcılıkla karşılaşınca, her mevsimden ve her coğrafyadan tek bir 
merkez peteğe bal aktı durmaksızın.42

38 Uğur Kökden, Zaman Devriyeleri, s. 163.

39 Uğur Kökden, İstanbul: Zamana Açılan Kapı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, s.10.

40 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s.94.

41 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s. 144.

42 Uğur Kökden, Umut İçin Senfoni, s.139. 
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Tıpkı İstanbul gibi, Mimar Sinan da sadece Osmanlı İmparatorluğunun değil, yanı sıra birçok 
imparatorluğun ağırlığını, birikimini ve mirasını taşır. Ahşabın zayıf ama olumlu malzeme 
niteliğiyle öne çıkan Osmanlı evlerinin somut ve belirli bir karakter yansıttığını düşünen Le 
Corbusier’nin Pierre Loti gerçeği ya da söylencesiyle ve Fransız sanatçı Signac’in resimleri ve 
renkleriyle İstanbul’a gelişinden söz açar. Ona göre, İstanbul’un ‘göğünü delen’ minarelerin 
süslediği tepeleri, Boğazdaki teknelerin sürekli hareket hali arayış içindeki Le Corbusier’yi 
etkiler. Fakat 24 Temmuz 1911’e rastlayan ve bütün mahalleyi yakıp kül eden elîm İstanbul 
yangını silinmeyecek ölçüde mimarın belleğine kazınır.43 Ayrıca belirtilmelidir ki, Kökden 
için tıpkı Le Corbusier gibi notlar almak, yeni olanı yoklamak, üstünde durmak ve düşünmek 
kişisel izlenimlerini not etmek yaşamın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

 Uğur Kökden, yolculuklarıyla kendini zenginleştiren Fransa’nın romantik ressamlarından 
Ferdinand Victor Eugéne Delacroix’yı manzara resimleri ile anımsar. Sanatçının ölümünün 
yüzüncü yılında Paris’in en sevimli dahası en çekici köşelerinden biri olan Furstenberg ala-
nındaki Delacroix Atölyesini ziyaret eder. Kökden, bu atölyede bir odadan diğerine geçer-
ken, şiirle resmin, resimle müziğin iç içe geçişlerinin kendince bir hesabını kitabını yapar 
zihninde. Aynı zamanda Shelley, Milton, Scott, Byron, Shakespeare’den derinliğine etkilenen 
bu ressamın kirletilmemiş dağa sevgisinin yansıması manzara tablolarını yorumlarken, keş-
ke İstanbul’a da yolu düşseydi demekten kendini alamaz ve şöyle devam eder:

O sisler içindeki mavi düşler kentini, eski uygarlıkların izlerini, tapınakları, camileri, saray, 
çeşme, sur, su kemeri, türbe ve ahşap konakları, yeşile gömülmüş gizemli yalıları görsey-
di; Boğaz koruları içindeki denize inen patikaları yürüseydi, insanları tanısaydı… Gerçi bir 
yerlerde, uzak bir ilgiyle İstanbul-At Meydanı’ndan söz eder. Ama, öylesi bir değinmedir bu, 
kelebek kanadındaki uçucu renkli tozlar gibi.

Eğer İstanbul’u görseydi, geçen yüzyılın birinci çeyreğini yargılayan Sakız Adası Kıyımı tablo-
su acaba be yönde değişikliğe uğrardı? Ya Haçlılar’ın İstanbul’a Girişi nasıl bir renk ve derinlik 
kazanırdı.44

Uğur Kökden’in, oryantalist bir duyarlılıkla Fas, Cezayir, Yemen gibi uzak diyarlara yolcu-
luk yapan bu ressamın hayatını, tablolarını ve günlüklerini en ince ayrıntılarıyla yazılarına 
özenle yerleştirdiğinin fark edilmemesi imkânsız. “Bütün dönüşler yuvayadır” dercesine bu 
yazısında İstanbul’u aklına getirmesi, hem bu kentin kendisinin hayatındaki merkezi yeri-
ni sezdirir hem de oryantalist ressamların oluşturduğu dünyanın zihniyetiyle hesaplaşmak 
isteğini. Zira Delacroix ün kazandığı 1824 tarihli tedirgin edici Sakız Adası Kıyımı tablosun-
da, Sakız Adası’nda Türklerin katliamdan geçirdiği hasta ve ölmek üzere olan Yunanlıların 
tasvirine soyunur. O dönemde Fransızlar, Türklere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Yu-
nanlılara yakınlık duyuyordu. Yeni romantik dönemin ileri gelen ressamı olarak Delacroix, 
Fransızların bu temaya çok ilgi göstereceklerini hemen kavradı ve tahmin ettiği gibi, ustalık 
eseri Sakız Adası Kıyımı tablosu Versay Sarayı için hükümetçe satın alınır. Türklerin Hıristiyan 
kurbanları karşısında saklanmamış bir sevinç içinde sunulduğu bu tablonun haricinde De-
lacroix, Yunanların bağımsızlık mücadelesini destekleyen birkaç tablo daha yapmıştır. Onun 
bu temaya özel bir önem vermesi Yunanlılara duyduğu sempati yanında sevdiği şair Lord 
Byron’un da o topraklarda bu mücadeleyi destekleyip, ölmüş olmasıyla ilgilidir. Ne ki Delac-
roix, Kudüs’e gitmek için yola çıkan ve 1204’te İstanbul’u işgal eden Haçlıların şehre girişini 

43 Uğur Kökden, Leman Gölü Yalnızı, s. 135.

44 Uğur Kökden, Anı Kentler, s.137.
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tasvir ederken farklı bir tutum geliştirir. Tabloda kentin yeni fatihleri, acılı ve yenik sahipleri 
önünde üzgündür. Kökden’in Haçlılar’ın İstanbul’a Girişi tablosunu yorumlama biçimi, De-
lacroix’nun bu işgali bir ölçüde yumuşattığı hatta kentin sakinlerinin bağışlayıcı bakışlarıyla 
işlendiği şeklindedir. Sadece bu iki tablo hakkında kurduğu cümleler bile, onun yazılarında 
resmin ne denli geniş bir yer tuttuğunu anlamaya katkı sunmaktadır.

Uğur Kökden’in kent yazıları bilhassa İstanbul konulu olanları “Evrenin tümünü içimde taşı-
yorum” diyen Regino Botti gibi zamanların tümünü; geçmişi, günümüzü ve geleceği içinde 
taşır. Kentlerin anısıyla konuşmaya ayrı bir değer verdiğinden metinleri beklenmedik sıçra-
malarla yol alır. Buna karşın ruh ve öz daima aynıdır, yitip giden zaman, külrengi gökyüzü 
ve görülenleri yeniden farklı zamanlar içinde yaşamak. Kökden için kentsel mekânlara ilişki 
kurmak, ressamları yorumlamak, tarihsel dokunuşlarda bulunmak olmazsa olmazdır. Kentle 
ilgili anlatımlarında sıklıkla görsel sıklıkla ögelerden yararlanır. Bu yönüyle Türkçede kaleme 
alınan kent yazılarından önemli ölçüde farklılaşır. Sözgelimi Üsküdar İnadiye Sokak’ta bulu-
nan Dördüncü Mehmet’in aşçısı Pervane Mehmet Efendi tarafından yapılan iki katlı, ahşap, 
alçak minareli mescit için “Bir Süheyl Ünver tablosu gibi” der. Sokakla Süheyl Ünver’in çalış-
ması o kadar birbirine yaklaşmıştır ki, İnadiye Sokağı anlatmak için ressamı yardıma çağırır. 
Hâlbuki Süheyl Ünver o resmi için sokaktan esinlenmiştir. Kökden ise, görselden gerçekliğe 
oradan da yazıya gider.45 Ayrıca, “suların somut ruhu” dediği Fransız ressam Paul Signac’ın 
İstanbul’a sürüklenişinin ürünlerinin çağrışımlarıyla kentsel yolculuklar yapar. Kökden, bir 
bakıma büyülü bir geçmişi yansıtan Signac’ın resimleriyle 2 Temmuz 1965’te Paris’te bir ser-
gide karşılaşır. Ressamın Antibés’de Çamlar tablosunun altında yazılı not olmasa, kolaylıkla 
Boğaz’da Rumeli yakasından, Hisar’dan Anadolu kıyılarına bir bakış sayılabileceğini düşü-
nür. “Özlemin beslediği hayal edilmiş” Boğaziçi’nin yansımasıdır bu. Bununla da kalmaz, 
resmi Nazmi Ziya’nın önde fıstık çamlarıyla belirginlik kazanan Kandilli Sırtlarından Bebek 
tablosuyla birlikte yorumlar.46 Dolayısıyla her zaman İstanbul’u renklendiren ressamlar baş 
tacı edilir. 

Hayat, Uğur Kökden için başlı başına bir yolculuktur. İstanbul: Zamana Açılan Kapı kitabın-
daki yazıları, değişik dönemlerin İstanbul’una, birçok kültür insanının rafa kaldırdığı sanat-
sal bir duyarlıkla eğilmesiyle önemlidir. Yazıların farklı zamanları içermesi, denemelerin ânın 
çağrışımlarıyla, izlenimleriyle kurulmuş olmasındandır. Yazılış tarihi bakımından en eski fa-
kat kitabın sonunda yer alan “Elveda Ahi Çelebi” başlıklı metin, ecdat güzelliğine, kentin ha-
fızasına kasteden hoyratlığa, unutkanlığa, mimari bilinçsizliğe ve vefasızlığa bir örnek teşkil 
eder. Keza yazının “Elveda İstanbul! Elveda, sevgili güzellikler! Elveda, yitik tarih!” mırıldan-
malarıyla sonlanması da bu kahreden hissiyattan yalıtılamaz.47

 Yirmi beş denemeden oluşan İstanbul odaklı kitabında Kökden, hem Rumeli yakasını hem 
Anadolu yakasını hem de Rumeli yakasındaki tarihi yarımadayı ağırlar. Bir denemede genel 
bir İstanbul manzarası sunulur ama kitabın tümüne bakıldığında eserde Anadolu yakasının 
daha fazla yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu yönüyle Ruşen Eşref Ünaydın’ın Boğaziçi Yakın-
dan kitabına benzer. Zaten kendisi de şayet, “tarihin arka bahçesi” Beykoz’a görev sebebiyle 
gelmemiş olsa, bu bölgeyi derinliğine bilme/tanıma imkânı elde edemeyeceğini ama sa-
dece kitaplardan öğrenilebilecek yapıların da var olduğuna dikkat çeker. Beykozlu yazar-

45 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s.109.

46 Uğur Kökden, Geçmişe Açılan Pencere, s. 9-10.

47 Uğur Kökden, İstanbul: Zamana Açılan Kapı, s.171-177.



646

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

lardan Ahmet Mithat Efendi ile mahallelisi Orhan Veli’yi ve Boğaziçi’ni hatırlarıyla yeniden 
kuran Abdülhak Şinasi Hisar’ı anlatırken, her zaman kentsel yaşamın mirası, imkânları ve 
çağrışımları yazılarının denklerinden birini oluşturur.48 Yorumunu katarak kaleme aldığı ya-
zılarında, saf, renkli, duyarlı, coşkulu bir dünya kurmayı başarır. Ayrıca Kökden, her yazarın 
mutlaka kendine özgü bir İstanbul kitaplığının bulunması gerektiği kanaatindedir. Çeşitli 
dönemlerdeki yazıları kapsayan İstanbul odaklı kitabının amacını anlattığı satırlar öteden 
beri kentlere dair yazdıklarına yön veren hususun mahiyetini gözler önüne seren bir pasaj 
olarak da okunabilir:

 Benim İstanbul denemelerim… bir konu, bir yer üstünde ve belirli bir ‘an’ı dikkate alarak 
yoğunlaşmış yazılar. Örneğin “Hidiv Kasrı’nda Akşam.” Hidiv Kasrı’nın kendisi de anlatılıyor; 
ama, asıl amaç o değil! O özel ‘an’, o ‘akşam vakti.’49

 Hiç şüphesiz bu ifadeler Uğur Kökden’in, resim yazılarından ilhamla söyleyecek olursak, so-
mut bir dünyanın dikkatli gözlemlerinden/intibalarından doğan zengin bir iç evrenin varlı-
ğını fark ettirir bize. Ânlar ve anılar bir araya gelerek onun yazılarına omuz verir. Kentin deği-
şik zamanlarda yeniden ele alınmasını gündeme taşıyan yazıların sanatsal kaygı dışında en 
önemli vurgusu, tarihin doğru değerlendirilmesi, sağlıklı bir tarih bakışının önemidir. Elbette 
Kökden bunu yaparken düz çizgisel yahut sadece Osmanlı ile sınırlı bir anlatıma başvurmaz. 
Ona göre, İstanbul çok kaynaklı, çok kimlikli birikime sahiptir. Çünkü bu kent, Söğüt, İznik, 
Bursa, Edirne gibi değişik başkentler zincirinin bileşik deneyiminden imbiklenerek bir “fetih 
sonrası başkenti” niteliği kazanacaktır.50 Bu yüzden yazısının denklerini sağlam bir biçimde 
yerleştirerek zamanlar arası yolculuğa çıkar. Sözgelimi “Kahkahaçiçeği Sokağı” metninde 
insanın tarihsel sürekliliğini ve benzerliğini Hattilerden gelen bir örneği de katarak anla-
tır.51 Yapıların da koruların da ancak böylesi derinlikli bir bakışla muhafaza olunabileceğini 
düşünür. Zira oturulan mekân, yürünen bir yol, gezilen bir saray, serinlenip dinlenilen bir 
çınar gölgesi ancak tarihiyle anlam kazanır. Geçmişten bugüne devreden güzelleri anlatır-
ken İstanbul’daki değişim sürecini Tanzimat sonrasındaki Batılılaşma ile birlikte ele almak-
tan yanadır. Çünkü bu sürecin çerçevesiz tabloları andıran Boğaziçi’nde bir yansıması olur 
dahası kendisinin uzun yıllar yakın bir dikkatle eğildiği “Boğaz’ın unutulmuş köşesi” Beykoz 
bölgesinde Kırım Savaşından kaynaklanan etkilerin izini görebileceğimiz kanaatindedir.

Uğur Kökden, Osmanlıdan günümüze İstanbul’un tarihi mirasını değerlendirirken, kentin 
Cumhuriyet devrinde ideolojik yaklaşımdan dolayı hor görülüp ihmal edildiği şeklindeki ka-
naatlere katılmaz. Çünkü erken Cumhuriyet devrinin kıt kaynakları büyük ölçüde başkent 
yapılan kasaba hüviyetindeki Ankara’ya ayrılmıştır. Ekonomik sebeplerle İstanbul’a dönük 
ilgisizlik sadece bu kentle sınırlı olmayıp, Konya, Kayseri, Malatya, Afyon, Isparta, Antalya 
dâhil tüm Selçuklu coğrafyasının önemli kentleri de bundan nasibini almıştır. Bu yüzden 
pek çok tarihi eser, vurdumduymazlığın kurbanı olmaktan kurtulamaz. Sonraki yıllarda 
iç göçle birlikte bazı kentlerin nüfusu hızla artmış, bu ise tarihsel yapıları tehdit etmiştir. 
Oysa kentlerin eski yapısı, bilhassa İstanbul’da görüldüğü gibi, bir kültür anıtı oluşturur. 
Dolayısıyla böylesi tarihi kentlerde gerçekleştirilen yıkım yoluyla imar faaliyetleri aslında, 
kültüre karşı işlenen sistemli cinayetler olarak anılmayı hak eder. Bu bakımdan her ne pa-

48 Uğur Kökden, Yüzler, Gizler, İzler, s.162, 179-180,236-239.

49 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s.88.

50 Uğur Kökden, “ Kentler Üreten Tarih, Tarih Üreten Kentler”, Cogito, 1996, sayı: 8.

51 Uğur Kökden, İstanbul Zamana Açılan Kapı, s.28-29.
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hasına olursa olsun, kentlerin eski dokusunun muhafaza edilmesi gerekir. Zira “tarihsel kent 
dokusu, o toplumun kültür mirasının önemli bir bileşeni demektir. Yıkılan, yok edilen her 
parçayla, insanlığın kültür mirası biraz daha yoksullaşmakta. Böylece geçmiş hızla unutul-
makta, gelecek belirsizleşmektedir.52

Uğur Kökden, bugünden İstanbul’a baktığında, kentin tarihsel bir dokusunun bulunması 
hasebiyle, bu kentin sanayi kenti olarak değil, tarih, kültür, turizm ve hizmetler kenti şeklin-
de düşünülmesi gerektiğini hatırlatır. Nüfus yoğunluğunun azaltılması için, İstanbul’a göçü 
tersine çevirmek için birtakım tedbirlerin alınmasını gerekliliğini ciddiyetle tartışır.53 Yerel 
yönetimlerin, kente bakışının yeterli nitelikten ve dürüstlükten yoksun oluşunun altında ya-
tan en önemli sebebin tarih bilinci eksikliğinden kaynaklandığını dikkate alırsak bunların ne 
kadar değerli olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kökden, tarih bilincine vurgu yapar-
ken bilhassa Boğaz için tarihle beslenen bir mimari anlayışın belirlenmesi ve ona uyulması 
gerektiğini toprak boya da denilen aşı boyalı yapıları ele alırken gündeme getirir. Bilindiği 
gibi bu bölge için özel olarak üretilen aşı boyası, denizle uyumlu olduğu kadar işlevseldir de. 
Ayrıca Boğazdaki yalıların balkon anlayışıyla korudakilerin farklılıklar arz ettiğini ve bunların 
her birinin inceden inceye düşünülmüş olmasından takdirle söz eder.54

Uğur Kökden, Boğazın varlığının tarih boyunca İstanbul’u benzersiz ve değerli kıldığının 
farkındadır. Bu konudaki değerlendirmelerinde de diğer kent metinlerindeki gibi karşılaş-
tırmalar yaptığı görülür. Sözgelimi Venedik, kanallar üzerine oturmasıyla Belçika’nın Brug-
ge kenti hariç diğer Avrupa kentlerinden farklılaşır. Deniz ulaşımının kaldırılmasının ya da 
azaltılmasının boğaz bilincini yaraladığının altını çizmiş olması da başka bir önemli konu. 
Bu açıdan İstanbul Boğazının varlığı, kente kimi özellikler, sorumluluklar, sınırlamalar yükle-
menin yanında kimi zorunluluklar da getirmektedir. İstanbul bilinci, kentin tarihi boyutuyla, 
iki denizi birbirine bağlayan Boğazın da dikkate alınması dahası her yapısının geçmişiyle 
bilinip yeni nesillere öğretildiği zaman oluşacaktır. 

 Uğur Kökden, İstanbul’un küçük camileri ile mescitlerine ve mezarlıklarına özel bir bakışla 
yönelir. Bunun için Batı resminde, boş gururun anlatıldığı tematik tablo türünde yani vanité 
ile dile getirilmek istenen düşünceyi gündemine alır. Günümüz kent şartlarının aksine, kü-
çük mezarlıklarla ölümün, yaşamın içine dâhil edilmesini dahası büyük bir uyarı olarak varlık 
kazanmasını doğru bulur. Şüphesiz sadece bununla sınırlı değildir bu küçük mekânların ölü-
mü yaşamın içine sokmasıyla yaptığı uyarılar. Sözgelimi Beykoz Devlet Hastanesinin bulun-
duğu mevkii Tepeüstü diye anılır. Buradan denize baktığınızda ayaklarınızın altında müthiş 
bir güzellik uzanır. Ona göre hastanede ölümle burun buruna gelen insanın bu güzellikle 
yan yana gelişi tüyler ürpertici bir gerçekliktir. Gelip geçici dünyanın hem güzelliği hem de 
faniliğini aynı pencereden sunmaktır bu.55 Kaldı ki, Kökden bir metninde, Mimar Sinan’ın 
kendi türbesinin alçak gönüllüğü ve yalınlığıyla padişahlar ya da devlet için yaptığı görkem-
li yapılar arasındaki çelişkiye de dikkat çekmişti.56 Hiç şüphesiz bu Süleymaniye Camiinin 
anlamıyla, Mimar Sinan’ı ve onun türbesini bir arada düşünmenin neticesidir. İstanbul’un 
Beykoz bölgesini daha derinlikli bir okumaya tabi tutan Kökden, kenti yazı planında henüz 

52 Uğur Kökden, “ Kentler Üreten Tarih, Tarih Üreten Kentler”, Cogito, 1996, sayı: 8

53 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s. 83.

54 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s.96.

55 Uğur Kökden-Mehmet Serdar, Kanlıca’da Akan Zaman, s. 92-93.

56 Uğur Kökden, Anı Kentler, s.140.
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tüketmediği gibi özellikle Boğaz için bir bilinç kılavuzu hüviyetindeki kitabını geliştirmeye 
devam etmektedir. Zira İstanbul, onun için yaşam tarzı haline gelmiştir, bu sebeple kent ana 
dili kadar doğal görünen ve tekrar tekrar yazılmaya müsait bir metindir.

Sonuç Yerine

“Mekân bizden uzanır ve dünyayı anlatır” der şair Rilke. Bu metin, özellikle 1960’lardan bu 
yana bambaşka kent anlatısı inşa eden Uğur Kökden’in yazıları ve kitapları57 ekseninde, kent 
üzerine yazmanın karmaşıklığı, çok boyutluluğu ve hafızada yer tutuşuna dair bir bakış açısı 
oluşturmak niyetiyle kaleme alındı. Şimdiye kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen Kökden’in; uzun 
bir zamana yayılan metinlerinin dönemsel farklılıkları bir yana bırakılırsa, kent yazılarını ta-
nımlayan yapısal unsurun zaman, izlenimler, çağrışımlar, okumalar ve özellikle de resimler 
olduğunu fark etmemek mümkün değil. Onun yazılarında; coğrafya, mevsimler, tarih, ede-
biyat, resim, nesneler ve elbette insan sınırlarla zamanların ötesinde bir araya gelir. Değişik 
kentlerin değişik sokakları, anıları, sanatçıları, kaygılarının girintili çıkıntılı kıvrımları ve ânları 
yazıyla yakalanır. “Akan zaman ve gelip geçen insanlar”58 bin ayrıntısıyla özenle desen haline 
getirilir. Tavrı, ilgi alanı, keşfetmeye çalıştığı kente dair hal ve durumlar her metninde yeni 
boyutlar üstünden tekrar tekrar çalışılır. Uzak ufuklara yelken açan Kökden hep işinin başın-
dadır, sessiz, özenli ve alın teriyle yazısını kotarmaktadır. Günümüzde şehre dair çoğu ikna 
edicilikten uzak pek çok şeyin söylendiği dikkate alınırsa Kökden’in yaptığı karşılaştırma-
larla anlayış genişliğini inşa ettiği düşünülebilir. Onun hassasiyetleri ve öncelikleri farklıdır. 
Sadece kitaplarının adlarına bakılması bile kent yazarlığının mahiyetini sezdirir. Tablolarını 
denemeleriyle oluşturan Kökden, çevresindeki mirasın şiirselliğini ve zenginliğini de aynı 
ölçüde yansıtmayı başarır. Kendisinin bunu nasıl yaptığı büyük bir ilgiyi hak eder. Benim bu-
rada yapmaya çalıştığım sadece onun metinlerine yansıyan bakış açısının çok boyutluluğa 
dikkat çekmek. Tabii şu soru sorulabilir: Acaba kentler ve ülkeler Uğur Kökden’in kitaplarına 
ve yazılarına sığdırdığı metinlerde anlatıldığı gibi midir? O, bu soruya şöyle cevap verir: 

Hiç sanmıyorum. Onlar besbelli, daha çok benim ürettiğim sanal kentler, sanal ülkeler. O anı-
lar, yaşananlar/yaşadıklarım değil de hayal edilenler. Bununla birlikte, o topraklarda yaşar-
ken benim bir parçam olan o gerçekliğe, bir anlamda,- yaşanmış zaman diliminde-duyarlı 
bir göz, açık bir kulak ve diri bir bellek olmaya çalıştı kalemim.59

Doğrusu onun kent yazılarının çoğunu bir metin olarak okumak yerine dokuları, fırça dar-
beleri ve lekeleriyle bir tablo şeklinde ele almak olağanüstü bir deneyim. Bu açıdan bakınca, 
kent üstüne kaleme alınan metinlerin oluşturduğu literatüre deneme türü özelinde özgün 
katkılar sunmaya devam eden Uğur Kökden’in, kentlere dair yazdıklarının odak noktasının 
farkında olunması kentlere dair yazma biçiminin gözden geçirilmesini sağlayacağı gibi daha 
nitelikli hale gelmesine de katkı sunabilecektir. 

57 Ne var ki, kitaplarının çatılarını tekrar tekrar çatmasından dolayı, bazı metinlerinin birkaç kitabında okurlarıyla yeniden 
buluşturulması söz konusu. Bunları yeniden gözden geçirerek, her birinin yerini ve sınırını belirlemek son kertede yaza-
rın üstlenmesi gereken bir sorumluluk…

58 Uğur Kökden, Leman Gölü Yalnızı, s.9.

59 Uğur Kökden, Geçmişe Açılan Pencere, s.7.
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Gazi Hüsrev Bey Vakfı'nın 1285/1869 
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Her medeniyet; şehir anlayışını ortaya koymuş, geliştirmiş ve hatta kendi değerlerini tesis 
ettiği eser ve kurumlarla ifade etmiştir. Osmanlı şehri ağırlıklı olarak Türk-İslam kültürünün 
bir ürünüdür. Bunu anlayabilmek için özellikle Balkanlarda küçük köyleri kasabaya, yani şeh-
re dönüştürürken inşa ettiği ilk eserlere bakmak yeterlidir. Şehrin birçok tanımı vardır. Os-
manlı’da şehir “Cuma namazı kılınan ve pazar kurulan yer” olarak tanımlanabilir. Saraybosna 
kurucusu Gazi İsa Bey’in şehirde ilk olarak cami, zaviye, hamam, çarşı ve köprü inşa ettirmesi 
bu anlayışın bir göstergesi olsa gerektir.1

Hazreti Peygamber’in Yesrib yerleşim merkezinin ismini Medine olarak değiştirip, orada yaşa-
yan çok sayıda farklı gruplar ile anlaşma yaparak, İslam’ın şehirlerde daha iyi yaşanabileceği-
ni göstermiş olmalıdır. Hatta Hz. Ömer, şehirciliğin karşıtı olan bedeviliği ortadan kaldırmak 
istemesi herhalde buna işaret eder. Ünlü düşünür Farabi, hayrın en faziletlisi ve kemâlin en 
yücesi, medîne yani şehir olarak isimlendirilen yerleşim merkezlerinde olur demektedir.2 
Kur’an-ı Kerim’de Şehirlerin Anası (Ummu’l-Kura) olarak zikredilen Medine, Peygamber efen-
dimiz’in(sav) risâleti teblîğ etmesi için uygun bir zemin olmuş, ilk İslam siyasi varlığın işlevsel 
başkenti konumuna gelmiştir. Bu şehir model alınarak daha sonra kurulan veya önceden var 
olup daha sonra İslam hâkimiyeti altına giren şehirlerin inşasında ilham kaynağı olmuştur.3

Osmanlı döneminde vakıfl arın çok hızlı bir biçimde çoğalmasının sebebi, başta padişahlar 
olmak üzere, onların aileleri ile yüksek makamlarda görev yapan bürokratların sahip olduk-
ları mal ve mülklerini Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla kamu yararı’nın istifadesine sun-
mak gayretinden kaynaklanmış olsa gerektir. Dahası onların bu hususta öncülük yaptıkları 
ifade edilebilir. Böylece vakıf kurmak insanlar için adeta bir müsabaka halini almış ve halkın 
tüm tabakaları arasında yayılmıştır. Dinî, eğitim, kültür, beledî, insanî gibi önemli alanlarda 
bir varlığı vakfedecek güçte olmayanlar, daha küçük ölçekli, mütevazı değerdeki vakıf eser-
lerini tüm insanların istifadesine sunuyorlardı. Onu dahi yapamayanlar ise herkesin ücretsiz 
kullanabileceği yol, su kuyusu inşasında bi-la bedel çalışır veya meyve ağacı dikmeye gay-
ret ediyorlardı. Böylece Osmanlı döneminde Bosna Hersek’te binlerce vakıftan söz etmek 
mümkündür. Saraybosna şehri ise adeta vakıftan ibarettir. İlki, Bosna Hersek’in fethi önce-
sinde 1462 yılında kurulan Gazi İsa Bey vakfı, sonuncusu 1926 yılında olmak üzere, irili ufaklı 

1 Rahman Ademi, “Saraybosna Örneğinde Vakıfl arın Şehirleşmedeki Etkisi”,Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir 
Sempozyumu, 25-27 Kasım 2011, Çorum Belediyesi, Ankara 2012, s.603.

2 Mehmet Mahfuz Söylemez, İslam Şehirleri Üzerine Makaleler, Çorum Belediyesi Yayınları, 2010, s.29.

3 Ali A. Allavi, Kriza islamske civilizacije, Prevod Mirnes kovaç, Dobra Knjiga, Sarajevo 2012, s.260.
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şimdilik 248 vakıf mevcuttur. 4 Osmanlı döneminin sonuna doğru yaklaşık 50.000 nüfusa5 
ulaşan bir şehir için İsa Bey ile Gazi Hüsrev Bey vakfı gibi iki devasa büyüklükteki vakıfl a be-
raber 248 vakfının varlığı Saraybosna için büyük bir nimet olduğu açıktır. 

Osmanlılar, Balkanlara gelir gelmez, bölgede çok az bulunan şehirlere farklı eserler katarak 
daha yaşanılabilir bir hale getirdiler. Zira şehirlerin çoğu surla çevrilmiş kale şeklinde olup 
az sayıda insanın yaşadığı yerleşim birimleri şeklinde idi. Bir ara Çar Duşan’ın başkenti olan 
Prizren şehrinin durumu böyleydi. O sırada şehrin nüfusu 3.000 dolaylarında idi.6 Şehirleşme 
bakımından çok zayıf bulunan bu bölgede Osmanlı idaresi çok sayıda yeni şehir kurmuş-
tur. Başta Saraybosna olmak üzere Foça, Tuzla, Yukarı Vakıf (Gornji Vakuf ), Aşağı Vakıf (Donji 
Vakuf ), Çelebi Pazarı (Rogatica) gibi şehir ve kasaba tesis etmiştir. Ayrıca bir yerde hünkâr 
adına bir caminin inşa edilmesi, yeni şehrin kurulduğuna delalet etmektedir. Bu bakımdan 
Saraybosna, Zvornik, Foça, Rogatica, Vişegrad, Srebrenica, Travnik, Akhisar/Prusac, Prozor 
ve Nevesin, Knejina, Doboj, Stolac, Yayçe, Banya Luka, Aşağı Tuzla, Biyelyina,, Gradişka, Ka-
mengrad, Oborci,, Glamoç, Drniş, Dobrun, Blagay, Yezero (Yayçe yakınında), Cisr-i Kebîr/Ve-
liki Most veya Kulen Vakuf7 ya yeniden inşa olunan kasabalar ya da küçük köy iken kasaba 
haline getirilen yerleşim birimleridir. Mesela Osmanlı Devleti’nin ilk döneminde adeta yeni-
den kurulan Bursa buna iyi bir örnek teşkil eder. Orhan Gazi Külliyesi’nin kale dışında inşa 
edilerek etrafında mahalle oluşumları gerçekleştirilmiş ve şehir daha belirgin hal almıştır. 
Balkan kaleleri etrafında camiler başta olmak üzere, inşa edilen medrese, imaret, hamam, 
çarşı gibi çoğunlukla vakıf eserleri sayesinde şehirler kale dışına taşmış ve genişleme imkâ-
nına kavuşmuşlardır. Bu itibarla Osmanlı Devleti’nin batıya en yakın bölgesi olan Bosna Her-
sek’te bu olgu çok daha belirgin olmuştur. Bosna Hersek’teki şehirlerin gelişimi vakıfl ardan 
bağımsız olarak ele alınması mümkün olmasa gerektir. Vakıfl ar sayesinde inşa edilen dini, 
eğitim, kültür ve üretimle alakalı yapılar çok görkemli ve ihtişamlı idi. Buna karşın halkın 
oturduğu mahallelerdeki evler mütevazı yapılardı.8 Bu husus vakıf eserlerine karşı halkın bir 
saygı ifadesi olarak görülebilir.

Saraybosna şehrini çok iyi tasvir edenler arasında Evliya Çelebi de vardır. 1070/1660 yılında 
orayı ziyaret ettiğinde, Anadolu, Acem, hatta Moskova diyarında saray ismini taşıyan şehri 
ve kasabalara nazaran Saraybosna’nın hepsinden gelişmiş bir şehir olduğunu ve içinde sayı-
sız akarsuyu sayesinde her tarafın güllük gülistanlık bahçelerle cennet bahçeleri gibi sayısız 
bahçelerle süslenmiş olduğunu ifade eder. O sırada şehirde, musluğu olmayıp devamlı akan 
yüz ondan fazla çeşmenin var olduğunu belirtir. Gazi Hüsrev Bey Vakfı çok kuvvetli ve zen-
gin olduğundan, cemaatin kışın daha rahat abdest alması için tüm musluklardan sıcak su-
yun akması temin edilmiştir.9 1869 tarihli muhasebe defterine göre söz konusu muslukların 
tamiri ve suyun ısıtılması için 602 kuruş 30 para harcanmıştır. Gazi Hüsrev Bey Vakfiyesinde 
şart koşulan diğer hususlar gibi abdesthânede kışın sıcak su akıtılması geleneği bugün de 
devam etmektedir. 

4 Bosna Hersek Vakfiyeleri, T.C. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Yayınları, Proje Koordinatörleri ve Editörler: Mevlüt Çam ve Rah-
man Ademi, 5 cilt, Ankara 2016: Muhamed Hadzijahiç ve Mahmud Traljiç, İslam i Muslimani u Bosni i Hercegovini, İstan-
bul 1994, s.67.

5 Şemsettin Sami, Kamûsu’l-A’lam, İstanbul Mihran Matbaası, 1314 /1896, Tıpkıbasım, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996, cilt 2, 
s. 1388, Bosna Saray Maddesi).

6 Rahman Ademi, s.604.

7 Adem Hândziç, “Vakuf kao nosilac odredjenih drzavnih i drustvenih funkcija u Osmanskom carstvu” Studije o Bosni, 
historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda,, IRCICA, İstanbul 1994.

8 Adem Hândziç, “Vakuf kao nosilac odredjenih drzavnih i drustvenih funkcija u Osmanskom carstvu”, s. 143.

9 Evliya Çelebi, Tam Metin Seyahatname, Üçdal Neşriyat, İstanbul, c.5, s.297-304.
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Saraybosna’nın bilinen ilk idarecisi Himmetzâde Nasuh bey’den (1439-1454) Gazi Hüsrev 
Bey’e kadar tüm valiler bu şehrin imarına katkıda bulunmuşlardır. Sadece 1483-1485 yılları 
arasında vali olan Davut Bey ve Sinan Bey ile alakalı bu hususa ait bilgi mevcut değildir. Gazi 
İsa Bey (1454-1463), İskender Paşa (1466-1469) ve Yahya Paşa (1493-1495) çok kıymetli eser-
ler kazandırmışlardır. Gazi Hüsrev Bey ise Saraybosna’yı Osmanlı Rumeli’nde üçüncü büyük 
şehir haline, Bosna Hersek’i ise en büyük ticâret merkezine dönüştürmüştür.10

Bugün Bosna Hersek Devleti’nin, Osmanlı döneminde ise Bosna ve Hersek vilayetinin mer-
kezi olan bu şehrin ilk kurucusu Gazi İsa beydir. İshak bey oğlu İsa Bey, Bosna fethinden bir 
sene kadar önce Vrhbosna11 veya Brodac veya Brodçe12 ismindeki bu küçük köyde, üç binası 
olan ve içinde misafirhâne, ahır ve avlusu de bulunan bir zaviye olarak ilk vakfını kurmuştur. 
Bununla beraber Vâkıf bir köprü (Hünkar Köprüsü) inşa ettirmiş ve bahsi gecen bu hayratın 
bakımı için akar olarak değirmenler (kaç adet olduğu zikredilmemiş) ve Hleb selişte olarak 
bilinen gayrı menkul ile Vrti (Bahçeler olsa gerektir), yine Selişte ve iki yol arasında bulunan 
Podine, Yoncalık, Varoş tarafl arında bulunan el-Atîk, ve Eski Varoş tarafl arında bulunan Za-
gornica olarak bilinen gayrı menkuller ile beraber çok sayıda akar vakfetmiştir. Hatta hayrata 
destek olmak maksadıyla Saraybosna yakınındaki Visoko’da, Jelyeznitsa çayı üzerinde bir 
değirmen vakfetmiştir. Esas değerli vakıfl arı ise şunlardır: bahsi geçen köyde bir hamam13, 
hân ve sayısı belli olmayan ancak çok sayıda olduğu anlaşılan dükkânlar.14 Ayrıca bugün 
Hünkâr Camisi olarak bilinen cami ve bir saray da İsa Bey tarafından inşa ettirilmiştir ki Saray-
bosna isminin bu saraydan esinlenerek yeni kurulan kasabaya verilmiştir. Bistrik tepesinden 
getirilen su15 da bu büyük vâkıfın eseri olmuş ve Saraybosna şehrinin bu türden olan ilk 
suyoludur.16 Saraybosna şehrinin ilk kurucusu İsa Bey olmasına rağmen bazı tarihçilere göre, 
1520 yılında idareci olarak şehre gelen ve 1541 yılında orada vefat edip defnedilen Gazi Hüs-
rev Bey’in yaptırdığı külliye ve kurduğu vakıfl ar sayesinde bahsi geçen şehir bir Türk-İslam 
hüviyetini kazanmıştır.17 

Gazi İsa Bey zamanında Saraybosna şehri küçük bir köy olarak ve 30 evden ibaret idi. Bir 
Osmanlı şehri olarak gelişmeye başladığında şehir merkezinde bulunan binaların tamamı 
vakıfl ara ait olduğu anlaşılmaktadır.18 Sadece 50 sene sonra, 1516 yılında, nüfusu 20 000 
civarına yükselmiştir.19 Gazi Hüsrev Bey Vakfının Muhasebe Defteri’nin yazıldığı yıllara yakın 
olan dönemde Saraybosna şehrinin nüfusunun üçte ikisi Müslüman olmak kaydıyla 50 000 
olarak ifade edilmiştir. 120 kadar camisi ve mescidi, müteaddit sayıda medrese, (Gazi Hüsrev 

10 Mirza Safvet (Başagiç), Gazi Hüsrev Beg, (U spomen cetiristogosnjice dolaska u Bosnu), Naklada knjizare Brace Basagiça, 
İslamska dionicka stamparija, Sarajevo 1907, s. 6-7.

11 Mahmud Traljiç, İz kulturne historije boşnyaka, Travnik 1999, s.346.

12 Hazim Şabanoviç, “Vakufnama İsa bega, sina pokojnog İshk bega” Vakufname iz Bosne i Hercegovine, XV i XVI Vijek, 
Orijentalni İnstitut u Sarajevu, Sarajevo 1985, s.14

13 İsa Bey hamamı, T.C. Vakıfl ar Genel Müdürlüğümüzün Türkiye dışında restore ettiği ilk eserdir. Hamam son Bosna sava-
şına kadar “Şehir Hamamı” olarak görev yapmıştı, savaş esnasında harap edilmişti.

14 Hazim Şabanoviç, s.12-16.

15 Alija İzetbegoviç, Saraybosna’yı bir Türk –İslam şehir olarak tasvir ederken, Paris’ten ve Londra’dan asırlar evvel suyol-
larına sahip olduğunu ifade eder. Bkz. Aliya İzetbegoviç, İslamî Yeniden Doğuşun sorunları ve İslam Deklarasyonu, Çev. 
Rahman Ademi; Fide Yayınları, İstanbul 2007, s. 21.

16 Mahmud Traljiç, s. 346-349..

17 Branislav Djurdjev, “Bosna-Hersek”, TDVİA, cilt 06, s. 298.

18 Turgut Cansever, Osmanlı Şehri, Şiirden Şehre, Timaş Yayınları, 2. Baskı, İstanbul Nisan 2010, s. 104.

19 Salim Ceriç, Muslimani Sırpskohrvatskog jezika, Svjetlost, Sarajevo, 1968, s.81.
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Bey’in vakfı olarak20) bir Gureba Hastanesi, bir Rüşdiye ve bir Darü’l-Muallimîn ile 20 kadar 
Sibyan Mektebi vardı.21 Evliya Çelebi ise şehirde, 77 Cuma namazı kılınan cami ile yüzü mes-
cit olmak üzere toplam 177 Müslümanlara ait ibadethâne, 17 000 ev (dolayısıyla nüfusun 
80 000 yakın olması muhtemeldir), 8 Daru’l-Kurra, 10 Daru’l-Hadîs, 180 Sibyan Mektebi, 47 
Tekke, 110 dan fazla sürekli akan çeşme, 300 adet sebilhâne, 700 su kuyusu, 176 adet de-
ğirmen, 5 hamam, 3 kervansaray ve 23 hân ve 1.080 dükkân vardı.22 Gazi Hüsrev Bey vakfi-
yesine göre 1531 yılında Saraybosna’da kendi vakfı olarak Gazi İsa Bey Tekkesi yakınında 60 
ve şehrin diğer mahallerde 14 olmak üzere toplam 74 dükkânı mevcuttu. Şehrin ekonomik 
hayatının vaz geçilmez unsurları olan esnaf ve tüccarın finans ihtiyaçlarının karşılanması için 
aynı vakfın bünyesinde 55 000 dirhem karşılığında 15.000 altın, 200 miskal altın (133.000 
dirhem), 120.000 dirhem,13 dizi Bedehşan incisi ve 62 adet kıymetli inci (80.000 dirhem), 70 
adet yuvarlak inci (50.000 dirhem) 100 adet saf inciden dizili ve her biri 200 dirheme muadil 
tespihin bedeli olarak 20.000 dirhem, kılıç, hançerler, mücevherat vb, muadili olarak 90.108 
dirhem, Kanuni devri 1.570.000 dirhem ile 7.000 dirhem,23 toplam olarak 2 125.000 dirhem 
parayı vakfetmiştir.24 

Saraybosna’nın bölgede müstesna bir şehir ve Türk-İslam medeniyetin muhteşem bir örneği 
olarak tanınmasını sağlayan kuşkusuz Gazi Hüsrev Bey olmuştur. Onun inşa ettirdiği eserler 
sayesinde Saraybosna şehri, bölgede din, kültür, eğitim, iktisat ve siyaset merkezi olmuştur. 
Öyle ki, uzun Osmanlı dönemi içinde idarecilerden sadece biri olan Gazi Hüsrev Bey, gerek 
şahıs olarak kendisi, gerekse vakıf olarak bıraktığı eserler Saraybosna’nın simgeleri olmuştur. 
Bu durumdan esinlenerek şahsiyeti ve vakfı ile ilgili olarak çok sayıda makale25 monografi26 
ve romanlar27 yazılmıştır. 1699 yılından 1851 yılına kadar, iki kısa kesinti ile beraber, Bosna 
valilerin merkezi Travnik olmuştur.28 Ancak buna rağmen Saraybosna, şehir olarak önemini 
hiç kaybetmemiştir. Bunun sebebi Gazi Hüsrev Bey’in orada inşa ettirdiği kıymetli eserler 
olmuştur. Hatta birçok şehir konumları itibarıyla daha verimli merkez olma vasfına sahip 
iken, Saraybosna’nın önüne geçememiş ve Saraybosna birinci olma konumunu hep koru-
muştur29.

Kurşunlu Medresesi ile beraber şehrin kültür hayatına çok büyük katkısı olan kütüphâne, 
medresenin bir bölümü olarak ve daha çok medrese talebelerinin ve 1537 tarihli vakfiyeye 
göre, ilimle uğraşan herkesin kitap ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulmuştur. 1863 yılına 
kadar Medresenin bir bölümü olarak faaliyetine devam etmiş, 1863 yılında ise muhtemelen 
artan kitap sayısı sebebiyle, Gazi Hüsrev Bey Camii minaresinin yanında ayrı bir bina inşa 
edilmiştir. 1935 yılında ise, yine artan kitap sayısından ötürü, Hünkâr Camii müştemilatına 

20 Salname-i Vilâyet-i Bosna 1287 Hicrî/1870, Hazırlayan Hamit Pehlivanlı, TTK, Ankara 2014, s. 38.

21 Şemsettin Sami, s. 1388.

22 Evliya Çelebi, s.298-299.

23 Bosna Hersek Vakfiyeleri, T.C. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Yayınları, Proje Koordinatörleri ve Editörler: Mevlüt Çam ve Rah-
man Ademi, , Ankara 2016, cilt 2, s.792.

24 Mehmed Spaho’ya göre bu menkulün toplam değeri 3 000 000 dirhem idi. Bkz. Mehmed Spaho.., s. 19.

25 Adem Hândziç, Studije o Bosni, historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda,, IRCICA, İstanbul 1994.

26 Behija Zlatar, Gazi Husrev-beg, Orijentalni İnstitut, Sarajevo, 2010.

27 Hazim Akmadziç, Gazi Husrev-beg, Hususi Yayın, Sarajevo 2005.

28 Machiel Kiel, “Travnik”, DİA, cilt 41, Ankara 2012, sayfa 309.

29 Mehmed Spaho, Gazi Husrevbeg, slika iz Bosanske proslosti, Sarajevo, İslamska dionicka stamparija, Sarajevo 1907, s.7.
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taşınmış30 ve son savaşın yıkımından kurtulmak için geçici olarak birkaç yere nakledilmiştir. 
Katar Devleti’nin desteği ile medresenin yanı başında modern ve büyük bir bina inşa edilmiş 
ve 2014 yılında açılışı yapılmıştır.

Bizim de mezun olduğumuz Gazi Husrev Bey medresesi ise, Saraybosna’nın adeta kimliğini 
veren en önemli eserlerdendir. Bu büyük Vâkıfın annesi Selçuka Hânıma izafeten bu med-
rese başlangıçta Selçukiye, daha sonra çatısının kurşun kaplı olması dolayısıyla Kurşunlu31 
medresesi namıyla meşhur olmuş ve kuruluşundan itibaren üst seviyede eğitim veren bir 
eğitim kurumu olarak sayılmıştır. Zira vakıfnamede medresede verilecek dersler sıralanmış 
ve dini derslerin yanısıra “(zamanın değişmesi ile) adet ve yerin gerektirdiği diğer derslerin” 
de verilmesi şart koşulmuştur. 32 Uzun yıllar medresenin ismi Gazi Hüsrev Bey Medresesi 
olarak bilinmektedir.

Osmanlı sonrası dönemde, başta vakıf eserleri olmak üzere, Bosna Hersek’te Müslümanlara 
ait gayr-i menkuller hedef alınmıştır. Avusturya döneminde Müslüman mezarlıkları, cami-
ler yıkılıp yerlerinde parklar, yollar, evler, restoranlar ve hatta kiliseler inşa edilmiştir. Krallık 
Yugoslavya zamanında çoğu vakıf olmak üzere 1.175.305 hektar arazi gasp edilmiş ve Sırp-
lara verilmiştir. Sosyalist Yugoslavya döneminde de yıkıma devam edilmiş ve 1958 yılında 
30.342.496 m2 büyüklüğünde 11.324 vakıf (dükkân, cami, mezarlık, ev, bina, mekteb) gasp 
edilmiştir. 1945-1950 yılları arasında sadece Saraybosna’da ve çoğu Gazi Hüsrev Bey vakfına 
ait 246 dükkân yıkılmıştır.33

Gazi Hüsrev Bey Vakfı’nın 1285/1869 Tarihli Muhasebe Defteri

İlim dünyasının istifadesine sunulmuş ve değerlendirmeye aldığımız muhasebe defterinden 
yaklaşık 250 sene, daha doğrusu 1034-1038-1624-29 yılları arasında beş yıllık dönemini 
kapsayan muhasebe defteri, vakfın gayet iyi bir durumda olduğunu göstermenin yanında, 
Saraybosna için çok önemli ekonomik ve kültür değeri olduğunu da ortaya koymuştur.34 İlki 
Avusturyalı komutan Savoylu Eugen 1697 yılında ve onun emri ile ikincisi ise 1860’lı yıllarda 
Saraybosna şehrin neredeyse tamamı yangın neticesinde tahrip edilmiştir. Ancak Gazi Hüs-
rev Bey Vakfı çok güçlü olduğundan her iki tahribattan da güçlenerek çıkmayı başarmıştır.35 
Kuşkusuz bu başarı önemli ölçüde vakfı idare eden şahısların dirayetli ve basiretli davranma-
larına bağlı olduğu açıktır. Her eser yada vakıf Gazi Hüsrev Bey Vakfı gibi şanslı değildi, zira 
İsa bey, İskender Paşa gibi büyük vakıfl ar, zaman içinde çeşitli nedenlerden ötürü yaşanan 
ağır tahribatlardan büyük yara alarak, isimleri dahi unutulmaya yüz tutmuştur.

Bilindiği üzere vakıf muhasebe defterleri, vakıfl arın gider ve gelirlerini tespit eden belgeler 
olmakla beraber başka önemli bilgiler de ihtiva ederler. Defterlerde, vakfın ne kadar akarın 
bulunduğu ve bu akarlardan elde edilen gelirlerin ne olduğu, kime ne kadar borç verildiği 
ve bu burca karşılık alınan rehin ve kimler kefil olduğu gibi hususlar da tespit edilmektedir. 

30 Mahmud Traljiç, s.174-175.

31 Behija Zlatar, Gazi Husrev-beg, Orijentalni İnstitut, Sarajevo, 2010, s.127.

32 Mahmud Traljiç, s. 154, Behija Zlatar, s. 127.

33 Enes Durmişeviç, “Vakufi u razlicitim politickim sistemima”,Naucni skup Vakufi u Bosni i Hercegovini,, Zbornik radova, 
Vakufska direkcija Sarajevo, 2011, s.117-127.

34 Kadir Arslanboğa, “Gazi Hüsrev Bey Vakfı'nın Hicrî 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/ Milâdî 1624/25, 1625/26, 1626/27, 
1627/28, 1628/29 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları,” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Lite-
rature and History of Turkish or Turkic Volume 9/4 Spring 2014, p. 51-75, ANKARA-TURKEY, s. 52-75.â

35 Mehmed Spaho, s. 9.
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Muhasebe defterine göre 1868 yılında, vakfın bilanço kayıtları olumlu sonuçlanmıştır. Geli-
rin toplamı 401.851 kuruş, giderin toplamı ise 313.455 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 88.396 
kuruş ise bakiye kalmıştır. Hatta bir önceki senenin de mali açıdan başarılı geçtiği anlaşıl-
maktadır. O sıralarda Osmanlı Devleti’nin özellikle Kırım Harbi sonrasında aşırı derecede 
borçlanması ve israf sayılabilecek harcamalardan bir türlü kurtulamaması dolayısıyla krize 
girmişti. Sıkıntı, memur maaşlarını ödeyemeyecek kadar zor duruma düşmüştü. 27 Ağustos 
1858 yılında Abdülmecit bir tasarruf genelgesi sayılan meşhur fermanını Mahmut Nedim 
Paşa’ya vekiller huzurunda okutmuştur. Devlet özellikle 1860-1876 yılları arasında ekono-
mik olarak felç edilmiş vaziyette idi.36

Vakfın en büyük gelirlerine bakılacak olur ise, Teşne ve Yayça civarında bulunan vakıf ara-
zilerinden elde edilen öşür gelirleri, toplam gelirlerinin yarısından fazla olup yaklaşık % 63 
olarak gerçekleşmiştir. Gazi Hüsrev Bey, Kanuni Sultan Süleyman’ın verdiği 23 Temmuz 1533 
tarihli fermana binaen temlik olarak bu toprakların sahibi olmuştur. Temliknamede açıkça 
Teşne Nahiyesi zikredilmektedir. 1600 tarihli deftere göre vakfın gelirleri arasında, Teşne ci-
varından elde edilenler, Saraybosna’daki gayr-i menkul ve menkul gelirlerinden sonra ikinci 
sıradadır.37 1629 yılına ait verilere göre Teşne’den elde edilen gelir 220.000 akçe olmuş, de-
ğerlendirmeye aldığımız 1869 tarihli deftere göre ise 182.000 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 
Yine Yayça’dan elde edilen gelir 70.000 akçe iken, 1869 yılında gelir 72.947 kuruş olmuştur.38 

Vakfın üçüncü önemli gelir kaynağı arasında Saraybosna’da bulunan çifte hamamın vari-
dâtı görünmektedir. Dört hane ile birlikte bu hamamdan 54.983 kuruş ve bu meblağa ilave 
olarak diğer üç evin kirası olarak 4.863 kuruş daha kira geliri elde edilmiştir. Sagirciyan çarşı-
sında bulunan akarattan 1.941, Kolluk çarşısındaki mahzenler ve dükkânlardan 8.000, Han-ı 
Cedîd-i Kebir’e bağlı çarşıdaki dükkân ve mahzenlerden 2.920, İmaret çarşısındaki dükkân-
lar ve odalardan 5.942, Han-ı Atîk’te bulunan odalar ile bir ahırdan 1.840, Başçarşı’sındaki 
dükkânlar ve odalardan 1.848, Mücellidan çarşısındaki oda ve dükkânlardan 2.050, Zengiran 
çarşısında bulunan dükkânlardan 807, Hacı Murat dairesinde bulunan mahzenlerden 400, 
Hacı Gazanfer dairesindeki mahzenlerden 240, Serraciyan çarşısındaki dükkânlardan 322, 
Kazzazân çarşısındaki dükkânlardan 25, Terziyan çarşısındaki dükkânlardan 420, Peraken-
de bulunann dükkânlar ve mahzenlerden 2.576, Bedesten-i Kebîr ile Han-ı Atîk’te bulunan 
mahlulattan 3.110 kuruş kira geliri elde edilmiştir. Ayrıca istirbah olunan meblağdan 18.174, 
Furuht olunan mahlulattan 18.482 arazi-i mahlulenin üçleme hasılatından da 7.725 kuruş 
gelir elde edilmiştir. Vakfın harcama kalemleri ise şu şekilde olmuştur: En büyük gider, 128 
553 kuruş ile İmaret, ikinci sırada ise 110 000 kuruş ile ashab-ı cihat’a verilen meblağ olmuş-
tur. Çalışanların maaşları toplamda 7.317 kuruş olarak, vakfın büyüklüğüne nazaran çok kü-
çük bir tutar olarak dikkat çekmektedir. Geri kalan masrafl arın hemen hemen tamamı tamir 
ve bakım gideri olarak kayda geçmiştir. 

Muhasebe defterinin içerik ayrıntıları aşağıda verilmiştir.
NO: 20070504191757 BOA__EV__D__18470_00188
Muhasebe-i Evkâf-ı Humâyûn
Defter numrosu aded 3 
Defter numrosu aded 35

36 Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yayınları, İstanbul 2001, s. 165-177.

37 Adem Handziç, “Gazi Husrevbegovi vakufi u Teşnjskoj nahiji u XVI stoljecu”, Studije o Bosni, historijski prilozi iz osmans-
ko-turskog perioda,, IRCICA, İstanbul 1994, 183.

38 Kadir Arslanboğa, s.57.
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Muhasebesi tanzim olunmak üzere memhûr ve mumzâ olarak Hazîne ve Evkaf-ı Hümâyûna 
gönderilecek varakadır.

EVKAF-I HÜMAYUN HAZİNE MUHASEBESİ

Nezâret-i evkâf-ı hümâyûna mülhak Bosna Vilâyeti’ne tâbi‘ Saray Kazâsı’nda Nefsi Saray Kasabası'nda 
kâin Gazi Hüsrev Bey Cami-i Şerif ve saire Vakfının mütevellisi Hacı Asım Bey ma‘rifetiyle iki yüz seksen 
beş senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat gâyetine değin bir senelik muhâsebesidir.

Varidât Guruş Para Mesârifât  Guruş Para 

Teşne’de ihale olunan a‘şar 
bedeli

182.000 00 İmâret mesârifâtı 128.553 08

Yayça’da tağşir olunan a‘şar 
hasılâtının esmanı

072947 37 Misafirhânein mesârifâtı 008324 10

Dört bab hâne ve bir çift 
hamamın icarâtı

054983 12
Cami-i şerife sarf olunan 
rugan-ı zeyt ve saire bahası

006813 16

Üç bab Hâne icarâtı 004863 10
Vâkıf-ı muma-ileyh türbesinin 
mesârifâtı

000823 43

Sagirciyan Çarşusu'nda 
bulunan akâratın icâreleri

001941 30
Mesârifât -ı tilâvet-i mevlid-i 
nebi aleyhi's-selâm

003331 39

( Ara Toplam) 316.734 98 ( Ara Toplam)
147.850
(147.911)

16

Kolluk Çarşusu'nda bulunan 
mehâzin ve dekâkinin icarâtı

008000 00 Gaşora şorbasının mesârifâtı 000851 09

Hân-ı Cedid-i Kebîre muttasıl 
olunan çarşusunda bulunan 
mehâzin ve dekâkin icârâtı

002920 00
Isıcak çeşmelerin ta‘mîratıyla 
mevsim-i şitâda sarf olunan 
hatab bahası

000602 30

İmaret Çarşusu'nda bulunan 
odâhâ ve dekâkin icârâtı

005942 36
Mekteb-i münifin mefrûşatıyla 
mevsim-i şitâda sarf olunan 
hatab bahası

000917 29 

İcâre-i odâhâ-yı bir ahur Hân-ı 
atîk

001840 00
Mekteb-i münifin ta‘mîrat 
mesârifâtı

002750 14

Baş Çarşusu'nda bulunan 
dekâkîn ve odalar icârâtı

001848 00 Muvakkithâne mesârifâtı 000125 06

( Ara Toplam) 337.287 05 ( Ara Toplam) 153.097 24

İcâre-i oda ve dekâkîn der 
Sûk-ı Mücellidân

002050 00 Kütübhâne mesârifâtı 000060 06

Zergiran Çarşusu'nda bulunan 
dekâkin icârâtı

000807 20
Medrese-i münifin ta‘mîratıyla 
levâzımat-ı sairenin mesârifâtı

001380 02

el-Hacc Murad dairesinde 
bulunan mehâzin icarâtı

000400 00
Müceddeden inşa olunan bir 
bab odanın mesârifâtı

001373 39

el-Hacc Gazanfer dairesinde 
bulunan mehâzin icârâtı

000240 00 Mesârif-ı ta‘mîrat-ı râh-ı âb 006422 11

İcâre-i dekâkin der Sûk-ı 
Serrâciyan

000322 20
Bedestan-ı Kebîrin kurşun 
puşidesinin ta‘mîrat mesârifâtı

000483 10
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İİcâre-i dekâkîn der sûk-ı 
kazzazzân

25 00 

(Ara Toplam) 341.357 05 (Ara Toplam) 162.813 12

İcâre-i dekâkin der Sûk-ı 
Terziyan

000420 00
Çifte hamamın ta‘mîrat 
mesârifâtı

002406 34

Perakende bulunan dekâkîn 
ve mehâzin ve asiyabın icârâtı

002576 20
Çifte hamam kurbunda olub 
kesme taşdan harab bulunan 
çeşmenin mesârifâtı

002040 00

Bedesten-i Kebîr ve Hân-ı 
atîkde bulunan mahlulat 
icarâtı

003110 01
Hân-ı atîkin ahşâb ve kurşun 
puşidesinin ta‘mîrat mesârifâtı

000489 03

Fazla-i mezkurede istirbah 
olunan mebaliğin murâbahası

018174 30
Kolluk hânın ta‘mîrat 
mesârifâtı

000298 00

Furûht olunan mahlulat 
bedelâtı

018482 32
Sagirciyan Çarşusunda 
bulunan hânenin ta‘mîrat 
mesârifâtı

002467 24

Mahlulünden ihalesine kadar 
arazi-i mahlulenin mürûr eden 
seneler üçleme hasılatı

007725 00 170.518 33

Vezaif ve mesarıfat ve 
mürettebat-ı hazine

313.455 10
Hacı İsa Mahallesinde bulunan 
hânenin ta‘mîrat mesârifâtı

000271 17

(Ara Toplam) 391.846 08
Sagirciyan Çarşusunda 
bulunan habbâz dükkânın 
ta‘mîrat mesârifâtı

000454 06

078390 38
Kolluk Çarşusunda bulunan 
dükkânların ta‘mîrat mesârifâtı

000313 38

Fürû-nihâde 078390 38
İmâret Çarşusunda bulunan 
dükkânların ta‘mîrat mesârifâtı

002124 00

Vakf-ı mezbur seksen dört 
senesinden müdevver fazlası 404.917 03

Hân-ı Atîk ahûru fevkinde 
bulunan odâhânın ta‘mîrat 
mesârifâtı

000160 20

Ber-müceb-i bala zühur iden 
fazlası

078390 38 173.842 34

(Ara Toplam) 483.308 05
Baş Çarşusunda bulunan 
dekâkîn ve odâhânın ta‘mîrat 
mesârifâtı

000715 20

Ba-irade-i seniyye inşa kılınan 
hadîse? hânelerin ber-müceb-i 
defter

000000 00 
Meceldan Çarşusunda 
bulunan oda ve dekâkînin 
ta‘mîrat mesârifâtı

000109 09

Müfredat mesarıf dâimesi 056457 00
Zergiran Çarşusunda bulunan 
dört bab dekâkînin ta‘mîrat 
mesârifâtı

004345 08

(Ara Toplam) 426.851 05 Mesârif-ı ta‘mîrat-ı asiyâb 000278 10
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Beher senede birer sülüs 
virilmek üzere Bosna Vilayeti 
merkezinde kuşad olunan 
ıslahhâne levazımatına i’ane 
üç senede itası yüz on bir 
numara ve fi 8 zilhicce sene 
1285 tarihlü Merodevar 
nam sami-i vekalet penahi 
mukteza-yı aliyesinden olarak 
vilayet-i müşarun-ileyh valiliği 
cânibinden gelen tahrirat-ı 
resmiye mucebince yetmiş 
beş bin guruşdan birinci kast 
olarak virilen

025000 00 
Çifte hamam pişgâhında 
bulunan bir bab dükkânın 
ta‘mîrat mesârifâtı

000245 20

Fazla-i vakf
(Genel Toplam)

401.851 05 179.536 21

Kasab dükkânın ta‘mîrat 
mesârifâtı

000357 35

Kurşun kalhânesinin puşide 
ta‘mîrat sairenin mesârifâtı

000130 00

Bazı akâratın vukû‘ bulan 
perâkende ta‘mîrat mesârifâtı

000579 34

Mesârif-ı ta‘mîrat-ı kazîrhâ-yı 
vakıf

000527 14

Teşne Kazâsı'nın aşârının 
ihâlât dolayında mesârifât

000763 20 

(Ara Toplam) 181.895 04

Yayçe Kazâsı'nda bulunan 
aşârının tagşiriye mesârifâtı

006036 23

Kurâ-i mevkûfede bulunan 
konak ta‘mîrat mesârifâtı

000110 38

Mesârif-ı müteferrikası 006224 29

Ashâb-ı cihâta itâ olunan 
vezâif

110.000 00

(Ara Toplam) 304.267 14

Maaş-ı muharrer 007317 32

Harc-ı muhasebe 001830 04

313455 10

Tenzîl 
(Genel Toplam)

313.455 10

Şeyh Yahya Cündizade es-Seyyid Mehmed Salih el-müvella hilâfe be-asker-i vilâyet-i Bosna 
nemmakahü'l-fakiru ileyhi azze (şânuhu) gufire lehümâ. Mühür.
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Gazi Hüsrev Bey vakfının durumu sonraki yıllarda da olumlu olarak devam etmiştir. Avus-
turya işgali sonrasındaki dönemde diğer vakıfl arla beraber Gazi Hüsrev Bey Vakfı da büyük 
sıkıntılarla karşılaşmıştır. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen, 1906 yılında, vakfın gelir ve 
masrafl arı aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere gerçekleşmiştir.

Varidât Avusturya Kronu Mesârifât Avustuya Kronu

Kira 37.700 İdare, vergi ve binaların bakımı 25.000

Orman ve öşür geliri 76.000 Dini Hizmetler 10.150

Murabaha 200 İlmî Hizmetler 11.200

Hayrî Hizmetler (İmaret) 26.600

Toplam 113.900 Toplam 72.950

Kalan 40.950 Kron parayı Bosna Hersek Vakıfl ar Müdürlüğü kasasına havale edilmiştir.39

20. asrın ilk yarısında büyük bir iktisadi buhran yaşanmıştır. Bu dönem sadece Gazi Hüs-
rev Bey Vakfı için değil, Bosna Hersek Müslümanları için daha da sıkıntılı geçmiştir. Hatta 
bu sebeplerden ötürü 1913 yılında, Müslümanlar ilk defa kendi içindeki fakirlere yardımcı 
olmak maksadıyla “Merhamet” isminde bir dernek kurmuşlardır.40 Osmanlı sonrası bu dö-
nem Müslümanlar ve onların kültür’ünü yansıtan maddi eserler olan vakıfl ar için çok büyük 
sıkıntılar ifade etmektedir. Aralarında çok sayıda büyüklerin bulunduğu bazı vakıfl ar tahrip 
edilerek mallarına el konulmuştur. Bu saldırılardan çok büyük yara almasına rağmen Gazi 
Hüsrev Bey Vakfı günümüze kadar varlığını devam ettirmeye başarmıştır. Vakfın bugünkü 
gelir ve gider detaylarına ulaşamadık ancak icra etmekte olduğu faaliyetlere nazaran zarar 
etmediği açıktır. Bugün vakfın idaresinde 6, memurluğunda 7, murtezika olarak Gazi Hüsrev 
Bey Camii 2 imamı, 4 müezzini, 5 devirhan, 30 cüzhan, 5 müsebbih ve ayrıca 3 teknisyen, 7 
temizlikçi, 9 bekçi olmak üzere vakfın bünyesinde toplam 78 kişi istihdam edilmektedir.41 Bu 
haliyle balkanlarda muhtemelen en güçlü vakıf olarak varlığını devam ettirmekle beraber 
balkan Müslümanlarının vakıf kurma geleneğine öncülük yapmaya ve örneklik olmaya de-
vam etmektedir.

39 Mehmed Spaho, s. 20. (Rakamlarda toplama fazla etki etmeyen ve muhtemelen matbaa hatası olarak bazı hatalar mev-
cuttur)

40 Mahmud Traljiç, “İzdavacka djelatnost muslimanskih drustava u Bosni i Hercegovini do 1945 godine”, Znakovi vremena, 
Jesen-Zima, Vol.12, Dvobroj 45-46, Sarajevo 2009, s.33.

41 http://vakuf-gazi.ba/index.php/sluzbenici (25.11.2017)
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 Avusturyalı Oryantalist 
Hammer-Purgstall’ın Gözünden 
Osmanlı Şehirleri

Tuğba İsmailoğlu Kacır
Yrd. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Avusturyalı oryantalist Baron Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856) Türkiye’de daha 
çok “Osmanlı Devleti Tarihi” adlı kapsamlı eseriyle tanınmaktadır. Ancak Hammer’in; tarihin 
yanında dil, edebiyat ve coğrafya alanlarında da çok sayıda çalışmasının bulunduğu malum-
dur. Hammer, Avusturya İmparatorluğu tercümanı olarak iki kere İstanbul’da bulunmuştur. 
İstanbul’a ilk olarak 1799 yılının ortalarında diplomatik görevle gelen Hammer, Büyükde-
re’deki Avusturya elçiliğinde kâtip yardımcısı olarak görev almış, ardından Pera’daki elçilik 
sarayına gönderilmiştir. Yine bu dönemde İstanbul’u yakından tanıma fırsatı bulmuş, şehir 
ve şehrin sakinleri ile güçlü bir temas kurmuştur. İstanbul’da geçirdiği altı ayın ardından 
1800 yılı Ocak ayında Avusturya İstanbul elçisi tarafından Mısır’daki Avusturya konsolosu-
nu denetlemek üzere görevlendirilmesiyle birlikte aylar sürecek bir Ege-Akdeniz seyahatine 
çıkmıştır. Bu seyahat esnasında çeşitli Osmanlı şehirlerini görme, hatta kimilerinde tarihi in-
celemeler yapacak kadar kalma fırsatı bulmuştur. 

Hammer birincisinden çok daha uzun sürecek olan ikinci İstanbul ziyaretine ise 1802 Ağus-
tos ayında başlamış ve dört yıl süren bu İstanbul ikameti esnasında artık şehre ve civarına 
yerlisi kadar hâkim olmuştur. Osmanlı topraklarında geçirdiği bu yıllarının izlerine Ham-
mer’in gerek tarih eserlerinde gerek hayatını tüm ayrıntılarıyla anlattığı hatıratında çok sık 
rastlanır. Ancak bunların yanında Hammer’in bilhassa Osmanlı şehirleri üzerine yazdığı üç 
tane gezi ve coğrafya kitabı bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki 1811 yılında yayımlanmış olan “Bir Levant Gezisinden Elde Edilen Topografik 
Kanaatler”1 adlı eseridir. Bu kitap; Hammer’in 1800 yılı başında, İstanbul’dan resmi görevle 
çıktığı Mısır seyahati esnasında uğradığı Marmara, Ege ve Akdeniz şehirlerini anlatmaktadır. 
“Seyahatname okuyucuları, yazarlarından coğrafyanın durumu’nun yanında kültürü ve in-
sanların dertlerini de öğrenmek isterler. Dolayısıyla iyi ve kapsamlı bir seyahatname sadece 
doğa ve halkların tarihini değil, bilakis ayrıca filoloji ve siyaseti de kapsamalıdır.”2 diyen Ham-
mer; seyahatlerinde gezdiği yerlerin coğrafi ve tarihi özelliklerini kaynaklar yardımıyla ol-
dukça ayrıntılı bir şekilde aktardıktan sonra bölgenin insanları’nın gündelik yaşamlarından 
da bahseder. Hammer, seyahatnamelerinin sonuna gezdiği yerlerde karşısına çıkan veya 
arayıp bulduğu tüm kitabe ve yazıtların orijinal metinlerini ve Almanca tercümelerini içeren 
bir kısım ekler. Bu kitapta da toplamda yetmiş yazıt metni bulunmaktadır. Hammer, bunlar-

1 Joseph von Hammer-Purgstall, Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante (Viyana: Schaum-
burg, 1811). 

2 Ibid.S. IIIf. 
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dan yedi tanesinin alfabesinin kitabın yayımlandığı dönemde henüz çözülmemiş olduğunu 
bildirmektedir. İstanbul’dan hareketle Marmara Ereğlisi’nden başlayan tasvirler, Hammer’in 
yolculuğu Mısır’a kadar uzanmış olsa da Kıbrıs’da son bulur. Çünkü Hammer “Eski Bizans’ın 
ayrıca bir kitabı hak ettiğini, Mısır’la ilgili ise İngiliz ve Fransızların yazdıklarının üstüne söy-
lenecek her şeyin çok yüzeysel kalacağını”3 söyler. 

Hammer Evliya Çelebi seyahatnamesi’ni kütüphaneden bulup çıkartan ilk kişidir.4 1814 yılın-
da yayımladığı “Bir Türk Seyahatmesi’nin Dikkat Çeken Keşfi”5 isimli makalesinde Evliya Çe-
lebi Seyahatnamesini Avrupalılar’a tanıtır ve ilerleyen zamanlarda bu eserin bir kısmını İn-
gilizce’ye tercüme eder.6 Hammer’in bu makaleyi yazdığı esnada Seyahatname’nin Osmanlı 
matbaalarında halen basılmamış olması da7 dikkat çeken başka bir konudur. Hammer, çok 
kıymetli bulduğu bu külliyattan gerek tarihi gerekse coğrafi eserlerinde sık sık alıntı yapar. 
Kendi seyahatnamelerini yazarken de Evliya Çelebi’yi başucu eseri olarak kullanır.

Hammer bir diğer seyahat kitabı “İstanbul’dan Bursa ve Uludağ’a bir Seyahat: İznik ve İzmit 
Üzerinden Geri Dönüş”8de ise 1804 yılının ağustos ayında İngiliz elçilik kâtibi Stratton ve 
Prusyalı tüccar Baron Bielfeld ile çıktığı on dört günlük Bursa, İznik ve İzmit gezisinin kapsa-
mında olan yerleri anlatır. 

Hammer, en şümullü seyahatnamesini9 ise övmekle bitiremediği İstanbul için yazar. Bu ki-
tap hem gezi rehberi hem de ayrıntılı bir İstanbul şehir tarihidir. Mekanlar üzerinden kurgu-
ladığı toplamı 1500 sayfayı aşan bu iki ciltlik çalışmasında bilinen tüm Bizans ve Türk kay-
naklarının yanında, Fransız, İtalyan, İngiliz, İspanyol ve Alman seyyahların eski topografik 
eserlerini de göz önünde bulundurarak10 şehrin kuruluşundan o güne değin tarihini yazar. 
Gylles’in seyahatnamesini (1632) rehber edinerek kaleme aldığı bu seyahat kitabının ön-
söz’ünde Hammer, Hollandalı Busbeq’in rehberinin o döneme değin aşılamadığını, bunun 
sebeplerinden birinin ise diğer diplomatların raporlarının, yardımcıları tarafından yazılırken 
Busbeq’in elçilik raporlarını bizzat kendisinin yazmış olması11 olarak açıklar. 

Hammer’in de “İstanbul ve Boğaziçi” kitabını daha önceki iki Levant ve Bursa seyahatna-
melerinin devamı olarak değerlendirmesi12 bugün bizim eserlere yaklaşımımızın sıhhatini 
teyit etmektedir. Hammer elinde eski seyahatname ve rehberler ve ayrıca Osmanlı tarihleri 

3 Ibid. S. VIf. 

4 Hammer’in Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ni keşfi ve Avrupalılara tanıtması ile ilgili bakınız: Nuran Tezcan, “Evliya Çele-
bi Seyehatnamesi’nin Hammer-Purgstall Tarafından Bilim Dünyasına Tanıtılması Hakkında,” Osmanlı Araştırmaları 34 
(2009). Caroline Finkel, “Joseph Von Hammer-Purgstall’s English Translation of the First Books of Evliya Çelebi’s Seyahat-
nâme (Book of Travels),” Journal of the Royal Asiatic Society 25, no. 01 (2014).

5 Merkwürdiger Fund einer türkischen Reisebeschreibung. Intelligenz- blatt der WLitZg AlmW, 1814, 4 S. 

6 Joseph von Hammer-Purgstall, “Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century by Evliya 
Efendi,” Translated by von Hammer. London: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland (1834).(1846) (1850).

7 Evliya Çelebi’nin ilk kısmi baskısı 1843’de yapılmıştır. 

8 Joseph von Hammer-Purgstall, Umblick Auf Einer Reise Von Constantinopel Nach Brussa Und Dem Olympos : Und Von 
Da Zurück Über Nicäa Und Nicomedien (Pest,1818). Bu kitapla ilgili tanıtım yazısı için bkz: Ayten Can Tunalı, “İstan-
bul’dan Bursa-Uludağ’a Bir Seyahat Ve İznik-Izmit Üzerinden Geri Dönüş, Adolf Hartleben Verlag, Viyana 1818, X+ 200 
(Ekler, 167-182; Yazıtlar 185-200),” Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005).

9 Joseph von Hammer-Purgstall, Constantinopolis Und Der Bosporos, Örtlich Und Geschichtlich Beschrieben, vol. 1 
(Pesth: Hartleben’s Verlag, 1822).

10 Ibid. S. XIII. 

11 Ibid. S. XIII-XIV. 

12 Ibid. S. XXIII.
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ile İstanbul’u sürekli gezmiştir. Viyana’ya döndükten sonra Bizans tarihçilerini okuyarak bu 
bilgileri düzenlemiş ve yukarıda belirttiğimiz üzere Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin eksik 
kısımlarını bulmuş olması esere çok büyük katkı sağlamıştır. Örneğin sadece lonca ve es-
naf odalarının anlatıldığı son bölüm tamamıyla Evliya Çelebi’den tercüme edilmiştir. Eserin 
ilmi hüviyetini korumak açısından kullanılan kaynakların belirtildiğini eklemek de faydalı 
olacaktır. Ancak Hammer’in şahsi izlenimlerinin de önemli bir yer tuttuğu unutulmamalıdır. 
Zaten kendisi hatıratında “Her iki İstanbul seyahatimde edindiğim izlenimlerimden objektif 
olanları “İstanbul ve Boğaziçi” kitabımda yazmıştım, sübjektif olanları ise şimdi biraz gecik-
meli de olsa hatıratımda yazıyorum.”13 diye belirtmektedir. İstanbul’u ilk ziyareti’nin (1799) 
ardından geçen 20 senede elindeki materyalleri düzenleyerek14 nihayet 1822’de İstanbul 
kitabını yayımlamıştır. Hammer’in eserlerini yazarken gösterdiği titizlik ve kaynak araştırma 
ve beklemedeki sabrı göz önüne alınırsa15 bu 20 yıllık süre normal olarak değerlendirilebilir. 

Hammer’in Osmanlı coğrafyasına dair olan bu eserlerinden sadece birisinin birinci cildi “İs-
tanbul ve Boğaziçi”16 adı ile Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Diğerleri ise Türk okuyucusu ile 
halen buluşamamıştır. 

Hammer’in seyahat eserlerinin hepsi el kitabı olarak kullanılıp anlattığı coğrafyayı gezmek 
için uygundur. Hammer gezileri esnasında takip ettiği rotayı, ulaşım vasıtalarını, bir yere 
ulaşmak için ne kadar yürünmesi gerektiği gibi pratik bilgileri de okurlarıyla paylaşmıştır. 
Bu eserler her ne kadar günümüz için bu vasıfl arını kaybetmiş olsalar da dönemin şartlarını 
yansıtmaları açısından kıymetlidirler. 

Hammer’in Osmanlı şehirleri üzerine yazdığı bu kitaplardaki duygu ve düşüncelerini kendi-
sinin kitaplarını yayımlama sırasına riayet ederek incelemenin uygun olduğunu düşünüyo-
rum. Zira bu sıra aynı zamanda Hammer’in zihnindeki kurguyla da örtüşmektedir. 

Hammer, “Bir Levant Gezisinden Elde Edilen Topografik Kanaatler” adlı kitapta yayımladı-
ğı yolculuğunda Büyükçekmece, Silivri istikametini takip ederek17 deniz kenarındaki tapı-
nağını ayrıntılı olarak anlattığı18 Marmara Ereğlisi’ne varır. Bir sonraki durağı olan Truva’ya 
varmadan önce on gün boyunca İlyada okuduğunu Hammer’in hatıratından öğreniyoruz19. 
Bu hazırlığın bir meyvesi olarak 45 sayfalık20 Truva bölümünün tamamen Truva Savaşı’nın to-
pografik anlatımına ayrıldığını görüyoruz. Hammer bir diğer yandan da bölgeyi daha önce 
ziyaret etmiş seyyahların hatalarını düzeltmeye çalışır. 

13 Joseph von Hammer-Purgstall, “Erinnerungen Aus Meinem Leben “ (Archiv der Österreichischen Akademie der Wissens-
chaften). [Hammer Hatıratı], Kitap 3, Defter 1, S. 17. Hammer hatıratı için bkz: Joseph Hammer-Purgstall, Walter Hö fl ech-
ner, and Alexandra Wagner, Erinnerungen Und Briefe : Version 1 201107, Briefe Von 1790 Bis Ende 1819, Publikationen 
Aus Dem Archiv Der Universitä T Graz (Graz, Austria: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2011).

14 Hammer-Purgstall, Constantinopolis Und Der Bosporos, Örtlich Und Geschichtlich Beschrieben, 1. S. XXIII.

15 Hammer’in Osmanlı Devleti Tarihi adlı kitabını yazma süreci için bkz: Tuğba İsmailoğlu Kacır, “”Hammer Tarihi”Nin Türk-
çeye Çeviri Teşebbüsleri Ve Çevirisi Üzerine,” VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi Mart/March 2016, Yıl/
Vol. 1, No. 1 (2016).

16 Joseph von Hammer Purgstall, İstanbul Ve Boğaziçi, trans. Senail Özkan, vol. 1 (Ankara: TTK, 2011). Senail Özkan tarafın-
dan yapılan bu tercüme gerek orijinal metne bağlılığı gerek Türkçeyi kullanmadaki maharetiyle övgüyü hak etmektedir. 
Ancak önümüzdeki baskılarda, edisyon kaynaklı bazı harf hataları düzeltilir ve çok nadir de olsa mütercimin yaptığı açık-
lama babından eklemeler Almanca metinden ayrışması için belirgin hale getirilirse tercüme kusursuz bir hal alacaktır. 

17 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Kitap 4, Defter 1, S. 17-21.

18 Hammer-Purgstall, Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante. S. 1. 

19 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Kitap 4, Defter 1, S. 22.

20 Hammer-Purgstall, Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante. S. 4 – 48. 
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Çanakkale’den ayrıldıktan sonra; Gökçeada, Bozcada, Lemnos ve Midilli’ye uğrayıp 
dünyadaki cennet olarak betimlediği21 Sakız Adası’na varan Hammer, sağlam taşlardan ya-
pılmış Ceneviz tarzında ki güzel Sakız evleri’nin Galata evleri’ni andırdığını söyler. Hammer’e 
göre, İstanbul’daki zengin Yunanlılar zenginliklerini evlerinin kapıları ardına gizlemek du-
rumundayken Sakız Adası’nın zenginleri evleri ve kıyafetleriyle bunu teşhir etmekten çe-
kinmezler. Hammer bunu azaltılmış baskının ve daha hafif bir yönetimin başlıca emaresi 
olarak yorumlar ve adadaki Yunanlıların durumunu şöyle anlatır: Türk İmparatorluğunun en 
zengin Yunanlıları mesken olarak kendilerine Sakız Adası’nı seçmişler; ancak yaptıkları yüklü 
bağışlarla İstanbul’da da rahatça hareket etme imkanına sahip olmuşlardır. Ticari faaliyetleri 
için yılın büyük kısmını Asya ve Avrupa limanlarında geçirip dinlenmek için adaya dönerler. 
Adanın yönetimi, sayıları’nın çokluğu ve zenginlikleri sebebiyle bu Yunanlara bırakılmış, fe-
tihten sonra yerleştirilen Cenevizliler onların yönetimine tabi kılınmışlardır. Hammer, ada-
daki Yunanların sayısını kırk bin, Katoliklerin ise bin olarak vermektedir. Ada’nın zenginleri 
gelirleri’nin bir kısmını Osmanlı yönetimi ile paylaşarak adadaki sakin ortamı ve sessiz ba-
ğımsızlıklarını sağlıyorlardı. Gösterişli kiliseleri, hastaneleri ve hatta Eski ve Yeni Yunanca, 
teoloji, coğrafya, matematik ve astronomi eğitimi veren resmi bir okulları dahi vardı. Ham-
mer, adanın saymakla bitmeyecek doğal güzelliklerinden bahsetmeyeceğini, ancak adanın 
yerlisi kadınların şiirlere yakışan güzelliklerini söylemeden geçemeyeceğini yazar ve bu ka-
dınların güzelliklerini süsleyen rengarenk elbiselerini uzunca tasvir eder.22 Adada bulunan 
Homer Okulu’na ayrıca bir kısım23 ayırmıştır. 

Sakız Adası’nda sadece bir gün kaldıktan sonra24 Rodos’a geçen Hammer adanın yönetim 
şeklini anlatır. Merkez dışında kalan 44 köyün her bir sakini valiye (mohassil) yıllık 40 piaster 
ödemek zorundadır. Ayrıca kadıya yılda bir okka mum ve iki piaster öderler.25 Rodos’taki 
Kahramanlar Sokağı’nın Osmanlı’nın İstanbul, Edirne ve Kahire’dekiler de dahil olmak üzere 
en güzel sokağı olduğunu söyler.26 Diğer pek çok Osmanlı şehrinde ve Sakız’da olduğu gibi 
Rodos’da da evlerin sokaklara bakan kısımlarında sadece duvarlar olduğunu, pencereleri 
de iç avluya açıldığından, sokaklar boşsa insanın sokakta iki duvar arasında kimse ile karşı-
laşmadan yürüyebileceğini ifade eder.27 Şehrin korunması için Osmanlı’nın hiçbir çaba sarf 
etmediğini düşündüğünü ve bu konuda Osmanlı’yı suçladığını görüyoruz.28 Kalenin tah-
kimatının 15. ve 16. yüzyıllarda nasıl yapıldıysa öyle durduğunu yazar.29 Uzun uzun şehrin 
1523’de Sultan Süleyman tarafından fethedilmesini acılar içerisinde anlatır. Türklerin şehre 
girdiklerinde kiliseleri ihlal ettiklerini, mezarları açtıklarını, azizlerin resimlerini indirip şöval-
yelerin armalarını söküp attıklarını, bu tür olayların ancak Sultan Süleyman’ın yasaklaması-
nın ardından son bulduğunu yazar. Kendisinin şehri gezdiği zamanda her ne kadar camilere 
dönüştürülen kiliselerde artık azizlerin resimleri bulunmuyor olsa da saray, hastane, kale 
ve silahların üzerindeki şövalye armalarının büyük oranda korunmuş olarak durduğunu be-

21 Ibid. S. 49. 

22 Ibid. S. 49-55.

23 Ibid. S. 56-60. 

24 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Defter 16, S. 17. 

25 Hammer-Purgstall, Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante. S. 61.

26 Ibid. S. 66.

27 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Defter 17, S. 18. 

28 Hammer-Purgstall, Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante. S. 67.

29 Ibid. S. 70.
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lirtir30. Bu muhafazayı Sultan Süleyman’ın dehasına bağlar. 1800 yılı baharının 6 haftasını 
geçirdiği Rodos’u hatıratında özlemle anan Hammer, adadaki Rodoslu Ahmet’in kurduğu ve 
İstanbul’dan getirttiği iki bin kitapla doldurup yönetimini sağladığı halka açık kütüphaneyi 
çok geç fark ettiği için üzüntü duyduğunu söyler31 ve kütüphaneyi bir hayli över. 

Rodos’dan ayrıldıktan sonra bugünkü Fethiye’ye geçen Hammer, Antik Telmissos kentini ve 
Kral Mezarlarını uzun uzun tasvir eder32 ve Graf Choiseul’un Telmissos mezarlarını Persepo-
lis’tekilerin tasvirlerine benzettiğini aktarır. Hammer de bu bölgenin Yunanlılar tarafından 
yerleşilmiş, Persliler tarafından yönetilmiş olduğu iddiasını pek de yanlış bulmaz33. 

Hammer, Fethiye’nin ardından Anadolu topraklarından ayrılıp gemiyle Yafa’ya gider. O ka-
dar yakınına gitmişken Kudüs’e geçememiş olmaktan duyduğu üzüntüyü paylaşan Ham-
mer Yafa ile ilgili şunları yazar: Eski zamanların popüler limanlarından olan Yafa bugün iyi bir 
limanın yokluğu ve demirlemeye müsait olmaması sebebiyle gözden düşmüştür. Sahilden 
bakılınca taştan yapılmış sıra sıra evleriyle düzenli olmasa da romantik görünümüyle şehrin 
kuşatıcılarını hatırlatır. Şehirde özellikle görülmesi gereken çok fazla yer yoktur. Her yıl hacı-
ların doldurduğu bu şehir tatlı sularıyla meşhurdur.34 

Kitaptaki son durak olan Kıbrıs’da Hammer, Limasol ve Larnaka’yı ziyaret eder. Hammer, Afro-
dit tarafından kutsanmış olmasıyla ün salmış bu adanın ününü hak ettiğini düşünür. Yüzleri 
de dahil olmak üzere baştan ayağa beyaz bir örtünün içinde dolaşan kadınların başkente 
oranla yüzlerinin kapalı olmasına daha çok önem verdiklerini, sadece gözlerinin göründü-
ğünü yazar. İnce ve güzel olarak betimlediği erkeklerin dizlere kadar uzanan beyaz bir göm-
lek, büyük siyah Frenk çizmeleri, kahverengi bir ceket giydiklerini, başlarına türban takıp, 
boyunlarına şal niyetine bir boyun örtüsü sardıklarını anlatır. Sıradan bir Türkü Yunan’dan 
ayırmanın çok güç olduğunu ve konuştukları dilin de aynı olduğunu söyler. Müslümanların 
genelde hem Arapça, hem Yunanca konuştuğunu, güney sahillerinde Suriye ve Mısırlılarla 
süregelen ticari ilişkiler yüzünden adada Arapça’nın da çok yaygın olduğunu belirtir.35 

Hammer, Larnaka’daki küçük Katolik kilisesinde üç bölme bulunduğunu, orta kısımda Kon-
sul üyeleri derecelerine göre aileleriyle otururken diğer iki kısmın doğu geleneklerine uy-
gun olarak kadın ve erkeklere ayrılmış olduğunu yazar. Erkeklerin kısmı mihrabı görebilecek 
şekilde açık konumlanmışken, kadınların kısmı hem kafesle hem de örtülerle ayrılmış oldu-
ğundan, kadınların ayini hiç göremediklerini söyler. Lakin Hammer, kadınların bu kısıtlamayı 
sadece kilisede yaşadıklarını, kilise dışında, sokaklarda ise doğunun hiçbir yerinde olmayan 
özgürlüğe sahip olduklarını ifade eder. Çoğu burada yerleşik olan Halep kadınlarının da bu 
özgürlükten istifade ettiklerini yazar ve şöyle devam eder: Larnaka kadınları şehir dışına, 
mesela Limasol’a gidecekleri zaman çok sıkı bir şekilde örtünürler, ancak burada sadece 
başlarına rengarenk tüylerle, inciler ve altın bantlarla süslenmiş çok güzel görünen başlıklar 
takarlar.36 Bu levant gezi kitabı Larnaka’da son bulur.

30 Ibid. S. 78.

31 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Defter 17, S. 24.

32 Hammer-Purgstall, Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante. S. 91ff . 

33 Ibid. S. 108. 

34 Ibid. S. 118. 

35 Ibid. S. 121-122. 

36 Ibid. 132.
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Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Hammer’in 1804 Ağustos’unda iki arkadaşıyla çıktığı Bursa 
yolculuğu izlenimlerini aktardığı kitabı sahil yoluyla Mudanya üzerinden Bursa’ya geçme-
siyle başlar. Nilüfer, Acemler Çeşmesi, Çekirge güzergahını takip ederken büyük camisi ve 
hamamlarıyla maruf Çekirge’nin güzel bir yer olduğunu vurgular. 

Çeşmeleri, camileri, türbeleri ile Şark’ın manevi mirasının, her yanından akan soğuk ve sıcak 
suları37, yeşili ve Bursa’yı kucaklayan yamaçlarıyla Uludağ’ı ile maddi güzelliklerin bir arada 
toplandığı bu şehri çok beğenir. Doğuluların banyoya düşkünlüğü ve temizlik anlayışları yü-
zünden Bursa’da çok sayıda hamam bulunduğunu söyleyen Hammer, şehir sakinlerinin söy-
lediğine göre sayıları üç bini bulan evlerde bulunan kişisel hamamların haricinde şehirdeki 
halka açık olan yedi hamamdan bahseder. Bunların dördü; Eski Kaplıca, Yeni Kaplıca, Kükürd-
lü ve Kara Mustafa Uludağ’ın eteklerinde, üçü ise Çekirge’de bulunur.38 Uzunca üç bölmeden 
oluşan hamamları tasvir eder. “Hayatın zevk ve ihtiyaçlarından rahat ve huzur içinde istifade 
etmek Türkler için bir ihtiyaçtır.“39 diyen Hammer, hamamdan çıkanlar’ın giyinme odasında 
koltukların üstünde uzanıp dinlenirken bir yandan nargile, bir yandan kahve ve şerbet içerek 
nasıl “keyif” yaptıklarını anlatır.40 Tüm bu hamamların statü ve din fark etmeksizin haftanın 5 
günü tüm erkeklere açık olduğunu diğer iki gün ise kadınlara ayrıldıklarını belirtir. Hammer 
tüm faydalarına rağmen bu sıcak suları kontrolsüz olarak denemeyi Avrupalılara önermez. 
Daha önce yaşanmış birkaç kaplıca hastalığı vakasından söz ederek faydasından çok zararı 
olabileceği hususunda ziyaretçileri uyarır.41 Zaten Hammer sağlıkla ilgili bu tür konularda 
oldukça tedbirlidir. İçki yerine su içmeyi tercih ettiğini her fırsatta vurgularken, hatıratında 
Osmanlı topraklarında iken korkudan ne afyon ne de tütün denediğini yazar42. 

Sayıları çok fazla olan Bursa’nın camilerinden sadece on ikisinden bahsedebileceğini söy-
leyen43 Hammer, Bursa’daki Yeşil Cami’nin Osmanlı Devleti’nin en güzel camisi olduğunu 
düşünmektedir.44 20 sayfa boyunca sultanların, şeyh ve alimlerin, kadı ve ulemaların tür-
belerini anlatırken sık sık Bursa’nın 19. yüzyılın başında geçirdiği yangında gördüğü büyük 
tahribattan söz eder. 

Şehrin sakinleriyle ilgili ayrıca şunları aktarır: Şehir sakinlerinin ifadesine göre yüz bin 
Müslüman yaşıyor. Nüfusun Müslüman olmayan 6 bin Ermeni, 3500 Yunan ve 1200 
Yahudi’den oluşan kısmı hesaplandığında sayı abartılı görünüyor. Ermeni ve Yunan kiliseleri 
İstanbul patriğine bağlı metropolitin altında konumlandırılıyor. Kilisenin hizmetini gören ve 
orada ikamet eden Ermeni keşiş ve rahipler evlenmezken diğerleri şehirde aileleriyle birlikte 
yaşıyor. Kiliseleri İstanbul’dakinden daha büyük olmasa da, daha süslü. Aydınlık ve ferah olan 
Ermeni kiliseleri, Yunan kiliselerinden çok farklı. Sandalye ve bank bulunmayan bu kiliseler, 
diğer Hristiyan kiliselerinden daha çok camiyi andırıyor. Hammer, Yunan Kiliselerini abartılı 

37 Umblick Auf Einer Reise Von Constantinopel Nach Brussa Und Dem Olympos : Und Von Da Zurück Über Nicäa Und 
Nicomedien. S. 16. 

38 Ibid. S. 21.

39 Constantinopolis Und Der Bosporos, Örtlich Und Geschichtlich Beschrieben, 1. S. 526. 

40 Umblick Auf Einer Reise Von Constantinopel Nach Brussa Und Dem Olympos : Und Von Da Zurück Über Nicäa Und 
Nicomedien. S. 23. 

41 Ibid. S. 29. 

42 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Defter 17, S. 23.

43 Hammer-Purgstall, Umblick Auf Einer Reise Von Constantinopel Nach Brussa Und Dem Olympos : Und Von Da Zurück 
Über Nicäa Und Nicomedien. S. 30. 

44 Ibid. S. 36.
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Meryem ana kültü ve kasvetiyle daha çok eski Mısır tapınaklarına benzetirken Ermeni 
kiliselerini Fars mabetlerine benzetir.45

İstanbul’da Bursa’nın Müslüman halkının fanatizm’inden ve yabancılara karşı olan kötü 
tutumlarından çokça bahsedildiğini söyleyen Hammer; orada tam tersini bulduklarını, her 
yerde çok iyi karşılandıklarını, herkesin merak ve görme arzularını karşılamaya çalıştığını 
yazar. Bunun iletişim kurmamış olmaktan kaynaklanmış olabileceğini düşünen Hammer; 
ilginç bir tez ileri sürerek bu durumun Bursalıların gözünde var olan bir probleme dayanabi-
leceğini söyler. Bir temele dayandıramasa da bütün bir şehrin halkının bir görme problemi 
olduğunu düşünmesi oldukça ilginçtir. 46

Bursa’nın ipek işletmeleri’nin çokluğundan, meyve bolluğundan, kirde kebabı, somun ve 
çakıl ekmeği, karanfil şerbeti ve daha pek çok yemeği ile haklı bir üne sahip olan zengin 
mutfağından ayrıntılarıyla bahsettikten47 sonra Gemlik üzerinden, bugünkü yoldan göl ke-
narından İznik’e ilerler48. Ancak İznik’e girdiğinde hayal kırıklığı yaşayan Hammer, o tarihe 
mal olmuş şehrin nerede olduğunu sorar. Saray, tapınak, cadde, bina vs. hiçbir şeyin kal-
madığını; seyyahların İznik’de İznik’i aradıklarını, şehre girerken çok acı çektiğini söyler. Sur 
içindeki İznik köyü’nün ise eski Roma ve Bizans kalıntıları üzerine inşa edildiğini yazar. İlk 
zamanlar görkemli olan bu şehrin o dönemde 200 haneye kadar düştüğünü ve iki cami ve 
bir Yunan kilisesi olduğunu belirtir.49 İznik Konsili tarafından yapıldığı düşünülen ve Sultan 
Orhan tarafından camiye dönüştürülen merkezde ki kilisenin toz kir içinde perişan bir halde 
olduğunu söyler. Şehrin bu hale gelmiş olmasının müsebbibinin Türkler olmadığını, bilakis 
Türklerin şehri buldukları halde koruduklarını, ancak Bizanslıların şehri mahvettiğini yazar50. 

Hammer’in belirttiği dikkate şayan bir diğer husus ise Osmanlılar döneminde büyüyüp 
gelişen İznik çiniciliğinin o dönemde Türkiye’de ne atölyelerinden ne de ürünlerinden eser 
kaldığıdır51.

Osmanlılar zamanında; üçünde Hristiyanların, birinde Yahudilerin, on dokuzunda Müslü-
manların yasadığı 23 bölgeden oluştuğunu söylediği İzmit’in en eski camisi Sultan Orhan’ın 
camiye çevirdiği merkezdeki eski Yunan kilisesini anlatır ve İzmit camilerinden en güzelinin 
Pertev Paşanın yaptırdığı cami olduğunu söyler. Sultan’ın Üsküdar ve İznikmid’deki sarayla-
rından eser kalmadığını ifade ederek İzmit için bu durumdan tarihteki sayısız depremi so-
rumlu tutar.52

45 Ibid. S. 66f. 

46 Bu konuda yazılmış makalede bu konuya ilişkin kısım Türkçe’ye çevrilmiştir. Bkz: Zeynep Dörtok Abacı, “Avusturyalı 
Osmanlı Tarihçisi Joseph Von Hammer Purgstall’ın Bursa İzlenimleri (Ağustos 1804),” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (15) (2008). S. 400. 

47 Hammer-Purgstall, Umblick Auf Einer Reise Von Constantinopel Nach Brussa Und Dem Olympos : Und Von Da Zurück 
Über Nicäa Und Nicomedien. S. 69f. 

48 Ibid. S. 90. 

49 Ibid. S. 111f. 

50 Ibid. S. 119f. 

51 Ibid. S. 124f. 

52 Ibid. S. 142-145. 



668

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi                                                    Türkiye Yazarlar Birliği

Körfezden Yalova üzerinden dönerken Tavşancıl’daki ağustos ayının ikinci yarısında yapı-
lan kürü ayrıntılı olarak anlatır.53 Tavsancıl’daki kürün Müslümanlara özel olduğunu, dönüş 
yolunda uğradığı Tuzla İçme’de şehrin Arap ve Yunan sakinlerine kür imkanı sunulduğunu 
belirtir.54 Pendik, Kartal, Maltepe üzerinden Fenerbahçe’de tamamladığı yolculuğu ile kitap 
da son bulur. Kitabın sonunda kitabeler ve yazıtlar ekinin haricinde bir de Cihannüma’dan 
direk alıntı yaparak Almanca’ya çevirdiği iki bölüm de yer almaktadır. 

Hammer’in en son yayımladığı ve üzerinde büyük emek harcadığı eseri “İstanbul ve Boğa-
ziçi”nde Avrupalı diplomatların kışlık konut olarak kullandıkları Pera ve daha çok Avrupalı 
tüccarların yerleşik olduğu Galata’dan sık sık söz edilir. Zaten o dönemde Batılılar gazete ve 
mektuplardan bu iki bölgeyi oldukça iyi tanımaktadırlar.55

Hammer o döneme değin seyyahların hiçbirinin Arap ve Türk kitabelerini okuma çabasına 
girmediklerini söyler ve bunun için Avrupalıların dil bilmemesinin yanında oldukça eğlen-
celi sebepler sıralar: Avrupalıların erişmesinin mümkün olmaması, kısa zamanda ulaşılama-
yacak uzaklıkta olmaları, taş atan çocukların engellemesi, terlik fırlatan kadınlar. Kendisinin 
de pek çok kez, bizzat bu tür sorunlarla karşılaştığını ifade eder.56 

İstanbul’un iki deniz ve iki kıta arasında bulunan elverişli konumu sebebiyle havasının güzel 
ve temiz olduğunu, hastalıklara davetiye çıkarmadığını söyleyen yazar, hijyen yetersizliği 
sebebiyle veba’nın zaman zaman baş gösterdiğini belirtir. Ayrıntılı olarak iklimleri, havayı 
anlatır. Hatta Güney rüzgarının İstanbullular’da yarattığı halsizlik, yorgunluk ve baş 
ağrısından bile söz eder.57

Osmanlı tarihi’nin zirvesi olarak betimlediği Saadettin’den ve yine Osmanlı tarih yazarı So-
lakzade’den, Vasıf’dan vd. alıntılar yaparak tarihteki deprem ve yangınları tasvir eder. Ham-
mer İstanbul’da ikamet ettiği süre zarfında kendisinin de iki küçük depreme şahitlik ettiğini 
söyler.58

İstanbul mutfağı’nın zenginliğini sahip olduğu hayvan çeşitliliğine bağlar. Boğazda ki 
balıkları bir bir sayar, sofraları nasıl süslediklerini anlatır.59 İstanbul’un nişanı olmuş çınar ve 
servi ağaçlarından uzunca bahis açtıktan sonra sayısız meyve çeşitliliğine sahip şehrin mey-
veler tahtında 12 çeşidi olan incir’in oturduğunu söyler. 

Hammer, eskiden 14 bölgeden oluşan şehrin o dönemde dört mahalleye bölündüğünü ak-
tarır. Dış şehrin ikisi Asya’da Üsküdar ve Kadıköy (ki Hammere göre bunlara aslında şehir 
denebilir) olmak üzere onaltısı Avrupa yakasında bulunan bölgelere ayrılmış olduğunu an-
latır. Asya yakasındaki Bulgurlu ve Çamlıca’nın eğlence alanı, Maltepe’nin define arayıcıların 
uğrak yeri, 3 saatlik mesafede bulunan Kartal’ın ise Üsküdar’dan kalkan hacı kervanlarının 
ilk durağı olduğunu yazar.60

53 Ibid. S. 160. 

54 Ibid. S. 164. 

55 Constantinopolis Und Der Bosporos, Örtlich Und Geschichtlich Beschrieben, 1. S. XXVI. 

56 Ibid.S. XXVIII. 

57 Ibid. S. 30-34. 

58 Ibid. S. 40-44. 

59 Ibid. S. 44-47. 

60 Ibid. S. 62f. 
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Genel bir şehir planı çizdikten sonra sur içindeki eski meydanların ve sarayların tarihini İs-
tanbul’un kuruluşundan itibaren 100 sayfa boyunca anlatır. Ardından Osmanlı dönemine 
geçiş yapar. 

Selatin camilerden başlayarak İstanbul ve civarında bulunan tüm ibadethaneleri tek tek an-
latır. Sinagoglardan bahsederken acınacak bir halde olduklarını ve bu durumun Osmanlı’da 
Yahudilere nasıl kötü davranıldığının bir göstergesi olduğunu söyler.61 Bu konuda ayrıntıya 
girmemiş olması, örneklendirme yapmamış olması mevzunun anlaşılmasını güçleştirmek-
tedir. Zira seyahatnamelerinde sık sık Yunan ve Ermenilerden bahsederken Osmanlı Yahu-
dilerinden hiç bahis açmaması ve üstünkörü bir yerde bunu dile getirmesi çok anlaşılabilir 
olmadığı gibi, Hammer’in tarzına da uygun değildir. Onun için Yahudilerle ilgili gördüğü 
problemin ne olduğunu takip etmek güçtür. 

Tek tek sultanların ve şehzadelerin türbelerini anlattıktan sonra Sultan eşlerinin, sadrazam-
ların, ünlü kişilerin metfun bulundukları yerleri yazar. Ardından büyük camilerde kimler yat-
maktadır onları sıralar. Sırf bu kısım bile türbe bilgisi takibi için dikkate değerdir. 

Yine resmi kurum binaları başlığı altında topladığı imaretler, şifahaneler ve tımarhanelerle 
ilgili bölüm bir Batılı’nın dikkatini nelerin çektiğini görmek bakımından mühimdir. İstan-
bul’daki imaretlerde ekmek, et ve sebze olmak üzere pişen iki çeşit yemekle günde 30 bin 
kişinin doyurulduğunu söyler. Adedi 101 olarak verilen bu imaretlerden yemek alan ailelerin 
mütevelli heyetinden veya vakfın kurucusundan bir yoksulluk belgesi almak durumunda 
olduğunu; bu belgeyi ibraz edemeyen her fakirin ancak bir ekmek alma hakkı olduğunu 
yazar. Şifahanelerin ise 300 kişi kapasiteli olan en büyüklerinin selatin camilerin yanında 
olduğunu, orta büyüklüktekilerin ise 150 hastaya hizmet verdiğini belirtir. Contantinopolis, 
Üsküdar ve Tophane’de 183 tane bulunmalıdır diyen Hammer, hastaların Müslüman Hristi-
yan fark gözetmeksizin bakıldığını, kadınların kısmının erkeklerden ayrı olduğunu aktarır. 
Duvar boyunca sıralanan yataklarda gayet iyi bir hizmetin verildiğini, ancak ilaç konusunda 
durumun o kadar iyi olmadığını söyler. Hammer kendi döneminde bu şifahanelerin çöküş 
içerisinde olduğunu yazmaktadır.62 Türkçesini “Tımaristan” olarak verdiği tımarhanelerin 
sayısını 9 olarak belirtir ve Avrupalıların bu kurumların işleyişini, bilhassa da musiki ile 
tedavi yöntemini örnek almaları gerektiğini söyler. Sağlıklı insanları ipten almak için deli 
diyerek tımarhaneye kapatmanın Doğu’da bir hoşgörü örneği olduğunu, Müslüman olan 
bir Hristiyan veya Yahudi’nin önceki dinine geri dönmesinin cezası şeriata göre ölüm olduğu 
için bunların ancak delirdikleri bahanesiyle tımarhaneye konarak ölümden kurtulduklarını 
yazmaktadır. Hatta kendisinin bizzat Sultan Ahmet tımarhanesinde böyle insanlar 
gördüğünü söyler. 63

İstanbul’un kütüphanelerini sayarken Sultan Abdülhamid Kütüphanesi’ne ayrıca bir yer 
ayırır.64 Zaten bu kütüphaneden hatıratında da sürekli bahseder ve hayatı boyunca çalıştığı 
hiçbir kütüphanede burada hissettiği tutku ve huzuru bulamadığını yazar.65 

61 Ibid. S. 473. 

62 Ibid. S. 506-508. 

63 Ibid. S. 508f. 

64 Ibid. S. 522. 

65 Hammer, Erinnerung (Hatırat)], Defter 14, S. 3.
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İstanbul kitab’ının ikinci cildi çok büyük oranda eski İstanbul’un civar semt ve bölgelerine 
ayrılmıştır. İstanbul’un sahil şeridindeki semtlerin Avrupa ve Asya olarak ikiye ayrılarak 
incelendiğini görüyoruz. Ancak Üsküdar ve çevresi için münhasır bir dördüncü kısım 
ayrılmıştır. Bu civar semtlerin tasvirleri bittikten sonra Kauff er’e ait 7 günlük bir İstanbul gezi 
rotasının kitaba eklendiğini görüyoruz66. Daha çok mekanlar üzerinden kurgulanmış bu iki 
ciltlik İstanbul kitabının son bölümü ise şehrin sakinlerine ayrılmıştır. 

Gördüğümüz üzere Hammer tarih yazarı kimliğini bir seyyah ve gözlemci olarak gezi kitap-
larına da yansıtmış, şehir tarihi yönü öne çıkan seyahatnameler yazmıştır. Bu eserler yazıl-
dıkları dönem itibari ile modernleşme öncesi Osmanlı şehirlerini tasvir etmeleri bakımından 
ayrı bir önem arz etmektedirler. Bugüne değin bu kitapların sadece birisinin Türkçe’ye çev-
rilmiş olması halen bir eksiklik olarak karşımızda durmaktadır. 
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Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, alpargu@sakarya.edu.tr

Giriş

“Turgut Cansever’in Aziz Hatırasına”13-15 Ekim 2017, İstanbul

Türkiye Yazarlar Birliği’nin, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Esenler Belediyesi’nin destekleri ile düzenlediği Kongre’de Türkiye ve Türkiye dışından fikir 
adamları, akademisyenler ve uygulayıcılar bir araya geldi.

Kongre, İstiklâl Marşı ile başladı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, özellikle Anadolu’dan göçle şekillenen 
büyükşehirlerin mimarisinin tanımlanmasında zorluk çekildiğini   ifade etti, konuşmasında 
Göksu, “Bugün şehirlerimiz kendi toplumsal değişim dinamikleri arasından baktığımızda 
özellikle modernitenin de getirdiği anlayışla insanları bir topluluk olarak yaşamaktan öte, 
kendi dört duvarının arasına hapseden ve sadece kendi dünyası içerisinde yaşayan mekan-
lar haline getirdi. Bunu ortadan kaldırabilmek için başta mimari tasavvurumuzu yeniden 
gözden geçirip bir şehir olmanın ve bir şehirde birlikte yaşamanın, komşu ve akraba olma-
nın hazzını kuracağımız bir tasavvurla ortaya çıkmamız gerekiyor. Bu açıdan şehir üzerine 
yapılan her türlü bilimsel ve entelektüel çalışmanın farkındalık oluşturduğunu düşünüyo-
rum.’’ İfadelerine yer verdi.

Kongre Tertip Heyeti adına konuşan Prof. Dr. Mustafa Orçan ise dünyada ve Türkiye’de şehir-
cilik konusunun gittikçe derinleşen ve soruna dönüşen en önemli sosyal meselelerden biri 
olmaya devam ettiğine işaret etti. Büyükşehirlerin ülkede uygulanan politikaların ve ekono-
minin aynası olduğunu ve şehir yöneticilerinin neyi önemsediklerinin yönettikleri şehirlerle 
meydana çıktığını ifade eden Orçan, ‘’Şehirler bizim yaşam alanımız olduğu kadar kültür ve 
medeniyetinizin de temsilcileridirler. İddiası olan milletlerin, yöneticilerin, kültür ve mede-
niyetlerin iddialı şehirleri olur. İstanbul, birçok medeniyet ve devlet yöneticileri için dünyada 
en fazla iddiası olan şehirlerin ilk sıralarında yer almıştır. Tarihi eserleriyle, doğal güzelliğiyle, 
ticaret ve ulaşım gibi birçok özelliği içinde barındıran bu şehrin kıymetini Doğu Bizans yapıt-
larıyla, Osmanlı da eserleriyle ve kurduğu şehir sistemiyle göstermiştir.’’ diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, konuşmasında çok önemli 
noktalara temas etti. Arıcan’ın, konuşmasından kesitler    “Anadolu şehirlerimiz artık kültü-
ründen, mimarisinden ve vicdanından bahsedilen şehirler olmaktan çıktı. Şehirlerden kaçı-
yoruz çünkü bizi sıkıyor. Şehirler canavarlaştı, bizi yutuyor. Buna kim ‘dur’ diyecek. Şehir bir 
medeniyettir, medinedir. Medine, din kökünden birbirine borç verilen, muhtaç olunan kök 
anlamından gelerek, ism-i mekan olarak dinin mekanlaştığı yerdir. Medineyi bu anlamıyla 
inancın kültüre, sanata, mimariye dönüştüğü yer olarak görüyoruz. Bu anlamda medeniyet-
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ler de şehirlerden doğmaktadır. Medeniyetler kültürle, sanatla, fikirle, düşünceyle var olmak-
tadır. Ancak bugün itibariyle şehirlerimiz gerçekten bu özelliğini acaba sürdürebiliyor mu? 
Bugün gerçekten şehirlerin bir bakışı var mı? Bırakalım şehirlerin ruhunu, kalbini, vicdanını 
şehirler kalmıyor. Medeniyetimizin Türk İslam kültürünün kadim şehirleri bir bir yok oluyor. 
Şam, Halep, Bağdat, Kudüs bugün mahzun, can çekişiyor. Ayakta kalma mücadelesi veriyor. 
Şehirlerimize sahip çıkamıyoruz artık. Küresel güçler sadece kültürümüzü, tarihimizi, inan-
cımızı yok etmiyor, şehirlerimizi de topyekün ortadan kaldırıyor. Anadolu şehirlerimiz artık 
kültüründen, mimarisinden ve vicdanından bahsedilen şehirler olmaktan çıktı. Şehirlerden 
kaçıyoruz çünkü bizi sıkıyor. Şehirler canavarlaştı, bizi yutuyor. Buna kim ‘dur’ diyecek. Bu 
anlamda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Şehirlerin geldiği bu noktaya çağın insanları 
olarak biz ‘dur’ demezsek, gelecek nesillere en büyük ihaneti yapmış olacağız.’’

Arıcan’dan sonra konuşmasını yapan TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan kültürel kirlenme-
nin özünün teknolojiyi yaratıcı güç addetmek gibi temel bir yanılgı taşıdığını belirterek, 
şehre, toprağa, dünyaya ait meselelere bürokratların gözlükleriyle bakılarak, bürokrasinin 
işleyiş ve kurallarına asli güç payesi verildiğini ifade etti.

Kongrenin son açılış konuşmasını yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şa-
hin ise şehrin silüeti, yapısı, mimarisi ve çevresinin toplumu ruh halini yansıttığını ve yapılan 
eserlerle toplumun karakterinin tahlil edilebileceğini belirterek, ‘’Biz hangi eserlere baktığı-
mız zaman ruhumuz haz alıyorsa biz o yoldayız demektir. Ben özgün eserlerden haz alıyo-
rum. Osmanlı’ya ve Selçuklu’ya baktığımız zaman doğayla, çevreyle uyum içinde olduğunu 
görüyoruz. Her şey düşünülmüş. Rastgele binalar yapılmamış. Bize miras kalan bu dokuyu 
korumalıyız. Bugün İstanbul’un tarihi dokusu özgün olmayan, çarpık bir kentleşmeye hap-
soldu. Ülkemizin şehircilik konusunun tekrar gözden geçirilmesi lazım.›› İfadelerini kullandı.

Kongrenin açılış sunumunu yapan Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, hocası bilge mimar 
Turgut Cansever’in şehir ve şehircilik tasavvurunu anlatan bir sunum yaptı. Şehir ve şehirci-
lik üzerine çalışan 64 akademisyenin katılacağı ve aynı anda iki farklı salonda yapılacak otu-
rumlarla gerçekleştirilecek kongre, 15 Ekim Pazar günü sona erecek. Üç gün sürecek kongre 
sonunda sunulan metinler kitap haline getirilecek.TYB Başkanı Arıcan, Esenler Belediye Baş-
kanı Göksu’ya, TYB Onursal Başkanı Doğan ise şeref konuğu Prof. Dr. Tuna ve Yrd. Doç. Dr. 
Düzenli’ye berat takdim etti.

 

Açılış Dersi: 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin açılış sunumlarını Kongre’nin 
şeref konuğu Prof. Dr. Korkut Tuna ve Turgut Cansever’in öğrencisi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim 
Düzenli yaptı.

Açılış sunumlarından sonra Prof. Dr. Korkut Tuna’ya, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan tara-
fından tasarımı Bekir Sıddık Soysal’a ait TYB Kongre Katılım Beratı takdim edildi.

Şûranın 1. Günü öğleden önce oturumu berat takdimleriyle sona erdi.

Kongrenin ilk oturum başlığı  Şehir, İnsan ve Toplum idi. Birinci salonun ilk konuşmacısı Prof. 
Dr. İbrahim Yılmazçelik “1802-1819 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehrinde İdari Uygulama-
lardan Kaynaklanan Hadiseler” başlıklı tebliğinde, Osmanlı dönemi boyunca önemini ko-
ruyan Diyarbakır şehrinin önemli bir siyasi, kültürel ve iktisadi merkez olduğunu belirterek 
bütün Osmanlı tarihi boyunca Diyarbakır’ın bu özelliğini koruduğunu ve Osmanlı Devle-
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ti’nin en önde gelen şehirlerinden birisi olduğunun altını çizmiştir. Tebliğinde   Diyarbakır 
eyaletinde başta Ümera (Vali, Mütesellim, Voyvoda, Şehir Kethüdası, Ayan ve benzeri) olmak 
üzere, Ulema sınıfının (Kadı, Naib, Müftü ve benzeri) yani yöneticilerin halk ile olan münase-
betleri inceleyen Yılmazçelik, bölgede görülen asayişsizliğin önlenememesinin en başta ge-
len sebebini, yöneticilerin bazılarının (özellikle eyalet valilerinin) sık sık azledilmeleri olarak 
değerlendirmiştir. Tebliğ: Prof. Dr. Hüseyin Çınar

Aynı oturumda ikinci konuşmacı olan Prof. Dr. Hüseyin Çınar “18. YY Ayntab (Antep)’ına Şeh-
rin Önde Gelen Aileleri Üzerinden Bir Bakış” başlıklı tebliğinde 18. Yüzyılda Antep şehrinin 
sosyo-ekonomik, kültürel tarafl arını şehrin önde gelen aileleri üzerinden değerlendirmeye 
çalışmıştır.

Bir diğer konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan “Kars’ta Cumhuriyet Dönemi Gayr-i 
Müslimler (1920-1960)” başlıklı tebliğinde, Kars’ta yaşayan Gayr-i Müslimlerin nasıl ve ne 
zaman buraya geldiklerini, ortak yaşam alanlarını ve neden ayrıldıklarını ilgili kaynaklara 
dayanarak sunmaya çalışmıştır.

İkinci salonda gerçekleştirelen oturumun ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Mustafa Orçan

“Türkiye’de Plansız Modernleşme Sonrası Şehirlerimizde Kaybettiğimiz Değerler” başlıklı 
tebliğinde, plansız modernleşmenin şehirlerimizde yaptığı tahribata değinerek, plansız mo-
dernleşmenin şehirlerin dokusunda ve yapısında çok önemli etkilere neden olduğunu ifade 
etti. Şehirlerimizde etik, estetik ve insani boyutların göz ardı edildiğini vurgulayan Orçan, 
Osmanlı döneminde yapılan evlerin mimarisine değinerek o zamanlar evlerin yapılırken 
komşunun güneşine ve gölgesine dahi saygı duyulduğunun altını çizdi.

İkinci konuşmacı,   Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu “Samsun Şehri ve Türkler” başlıklı tebliğinde 
tarihte birçok topluluğa ev sahip sahipliği yapmış olan Samsun şehrini ve şehrin Türkler 
tarafından yurt haline getirilerek nasıl inşa edildiğini sunmuştur. Bir ticaret kenti olarak 
birçok medeniyeti ağırlayan Samsun kentinin nasıl Müslüman-Türk kenti olduğu konusu 
Tellioğlu’nun tebliğinin ana eksenini oluşturmuştur.

Prof. Dr. Tellioğlun’dan sonraki konuşmacı Doç. Dr. Nahide Şimşir, “Balıkesir’in Mahalle Do-
kusunun Tarihî Gelişimi İle İlgili Bazı Tespitler” başlıklı bildirisinde kuruluş itibarıyla Gayri-
müslim nüfusu bulunmayan Balıkesir şehrinin tarihi süreçte yaşamış olduğu değişiklikler 
üzerinde durmuştur. Şehrin, Karasıoğulları Beyliği’nden Osmanlı Devleti’nin eline geçtiği 
zamanki şehir dokusu, XV-XVI. Yüzyıllardaki mahallelerin fizikî ve demografik özelliklerine 
değinen Şimşir, XVII. Yüzyıldan itibaren şehre yerleşmeye başlayan Gayrimüslim nüfusun 
şehirde yerleşim sebepleri ve fizikî yapı üzerindeki tesirlerini Şer’iyye Sicilleri ve Şikâyet Def-
terlerine yansıdığı kadarıyla ortaya koymaya çalışmıştır. 

Oturumun son konuşmacısı Öğr. Gör. İbrahim Burçin Asna, “Mollakent Medresesinde Kültü-
rel ve Sosyal Yaşam” adlı bildirisinde, Muş iline bağlı Bulanık İlçesinde yer almakta ve akade-
mik olarak araştırılmamış olan Mollakent Medresesi’ni incelemiştir. Murad Nehri’nin suladı-
ğı bereketli topraklar üzerinde bulunan Mollakent Medresesi’nin bir yanında tarihi öneme 
sahip Malazgirt Ovası diğer yanında Süphan Dağı bulunmakta olduğunu söyleyen Asna, 
bölgenin gerek coğrafi gerekse tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgula-
mıştır. Bu tarihi ve kültürel zenginliklerin bir yansıması olarak bölgenin Müslümanlaşmasın-
da önemli bir rolü olan Mollakent Medresesi tarihi, kültürel ve mimari açıdan serimlemeye 
çalışan Asna, bildirisinde Mollakent Medresesi’ndeki cami, medrese, türbe, kulleteyn mezar-
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lık, çilehane, misafirhane, Akkent gibi mimari ve kültürel eserlerin de ayrıntılı bir sunumunu 
gerçekleştirmiştir.

Kongrenin ikinci oturum başlığı,  Şehir, Tarih ve Medeniyet idi. Birinci salonda gerçekleştiri-
len oturumun ilk konuşmacısı Dr. Raif Virmiça, “Prizren’de Kültür, Sanat ve Şairlik Geleneği” 
başlıklı tebliğinde, Prizren’in çok köklü bir geçmişi olduğuna değinerek tarihi ve kültürel 
birçok eseri olduğunu belirtmiştir. Prizren’in “Osmanlı şaheserler yurdu” ve “Şairler Menbağı” 
olarak nitelendirildiğini hatırlatan Virmiça, Osmanlı seyahatname yazarlarının eserlerinde 
Prizren’i, Balkan ve Rumeli’nin “İncisi” olarak tanımlamakta olduğunun altını çizmiştir.

Virmica’dan sonra konuşan, Adnan Pepic “Podgorica Şehrinin Yeniden İnşasında Osmanlı 
Etkisi” başlıklı bildirisiyle, Podgorica kentinin yeniden inşa edilme sürecinde Osmanlı’nın 
etkisini Podgorica şehri üzerinden verdiği örnek tarihi eserler üzerinden incelemeye çalış-
mıştır. Osmanlı’nın değer’i merkeze alan mimari yaklaşımı ve sanat estetiği üzerine sunum 
yapan Pepic, kentin özgün ve estetik boyutlarının oluşmasında Osmanlı’nın can alıcı etkisini 
vurgulamıştır.

İkinci salonda gerçekleştirilen oturumun ilk konuşmacısı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Fi-
dan  “Vilayet Salnameleri ve Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri İçin Önemi” başlıklı bildi-
risinde, Osmanlı döneminde tutulan vilayet salnamelerinin Osmanlı Medeniyeti ve müesse-
seleri için önemini belirtmiştir. Bu salnamelerin vilayetlerin yapısını, dokusunu anlamak için 
çok önemli bir kaynak olduğunun altını çizen Fidan, onlar vasıtasıyla vilayetlerin tarihi, kül-
türel ve sanatsal eserlerinin ve yapılarının daha iyi ortaya koyulabileceğini ileri sürmüştür.

İkinci olarak sözü alan,  Dr. Uğur Altuğ “Ankara Örneğinde Tahrir Defterlerinin Şehir Tarihi 
Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” başlıklı tebliğinde,   Tahrir defterlerinin şehrin yapısı 
hakkında taşıdığı öneme vurgu yapmıştır. Ankara örneği üzerinden, tahrir defterlerinin 
titizlikle incelenmesi sonucunda şehrin tarihi hakkında önemli bilgilere ulaşılabileceğinin 
altını çizen Altuğ, şehir tarihi araştırmalarında bu yaklaşımın değerine vurgu yapmıştır.

Oturumun son konuşmacısı Hüseyin Kayhan “Artuklu Hâkimiyetinde Hısn Keyfâ’nın Tarihî 
Gelişimi” başlıklı tebliğinde, 130 yıl Artuklu hâkimiyetinde kalan Hısn Keyfâ’nın câmileri, 
mescidleri, sarayları, çarşıları, medreseleri, şehir kapıları, kale burçları, köprüleri, kümbet ve 
türbeleri ile bölgenin en önemli yapılarını bünyesinde barındırmakta olduğunu belirterek 
Artuklu hâkimiyetindeki dönemindeki Hısn Keyfâ’nın tarihi gelişim serencamını sunmuştur.

Üçüncü Oturumun başlığı Şehir, Din ve Vakıf başlığı idi.   Birinci salonun ilk konuşmacısı 
olan Doç. Dr. Nazım ELMAS,  “Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Medeniyetler Şehri İstanbul’un 
Tarihi ve Manevi Unsurları” başlıklı tebliğde, çağımızın önde gelen hikâyecilerinden birisi 
olan Mustafa Kutlu’nun eserlerinde İstanbul’u nasıl tasvir ettiği üzerinde durdu. Mustafa 
Kutlu’nun bu mekânları özenle seçtiğini, bu mekanların anlatımı üzerinden bir fikri sevdir-
mek ya da nefret ettirmek adına destek alındığını ifade etti. Hikâyelerde geçen mekânların 
aynı zamanda kültürel bir unsur olduğunu ve okuyucular üzerinde ne tür etkiler bıraktığını 
da sunumda Doç. Dr. Elmas anlatmaya çalıştı.

İkinci konuşmacı, Dr. Alaattin Dolu, “18. Yüzyılda Kudüs’te Kadın ve Kadın Vakıf Kurucuları” 
başlıklı tebliğinde Kudüs’te kurulan kadın vakıfl arı üzerinden şehrin siyasi, sosyal ve kültürel 
yapısını değerlendirmeye çalışırken, kadının konumunu da ifade etmeye çalıştı.

Dr. Dolu’dan sonra konuşan Ali KILCI, “Hurufat Defterlerine Göre 18-19. Yüzyıllarda İskilip Va-
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kıfl arı” başlıklı tebliğinde,  Çorum iline bağlı bir ilçe olan İskilip’in çok eski tarihlere dayanan 
bir geçmişinin olduğunu, bunun yanında Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde de önemli bir 
yer edindiğini ifade etti. Zengin bir arşiv belgesi birikimimiz olmasına rağmen İskilip’in de 
içinde bulunduğu birçok şehrin geçmişine yönelik araştırmaların eksik olduğunu vurguladı.

İkinci salonda gerçekleştirilen oturumun ilk konuşmacısı, Prof. Dr. Alaattin KARACA,  “Çağdaş 
Türk Şiirinde Şehre Müslümanca Bakış” başlıklı tebliğinde   Her medeniyetin kendine 
has şehirler inşa ettiğini ve dolayısıyla İslam’ın da kendine has şehir inşa etme tarzına 
sahip olduğunu ifade etti. Ancak modernleşmeyle beraber bu tarzın her geçen gün zarar 
gördüğünü ve özgün üslûpla ortaya konan şehirlerin yerini modern şehirlerin aldığını 
vurguladı.  Prof. Karaca, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif İnan, Sezai Karakoç, Erdem Ba-
yazıt, Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel üzerinden modern kentin ortaya çıkmasıyla kaybolan 
kadim şehirlerimiz ve bu durumun yarattığı olumsuzluklar üzerinde durdu.

Oturumun bir diğer konuşmacısı, Betül TARAKÇI, “Tekke’den Şehre Bakış Mısrî Dergahı Son 
Postnişîni Şemseddin Ulusoy’un Bursa Şehir Tarihine Katkısı” başlıklı tebliğinde,   Şemseddîn 
Efendi’nin Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele’ye tanıklık etmiş bir şahsiyet oldu-
ğunu, Cumhuriyetin kurulmasını sevinçle karşıladığı ancak dergâhların sırlanmasıyla bera-
ber içine düştüğü derin üzüntüyü şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğunu ifade etti. Oluşturdu-
ğu kütüphanesiyle ve dönemin Bursa’sında bulunan dergâhların anlatıldığı Yadigâr-ı Şemsi 
adlı alanında eşsiz eseriyle Şemsettin Ulusoy’un şehir tarihine katkısını anlatmaya çalıştı.

Oturumun üçüncü konuşmacısı, Arş. Gör. Mehmet KAVAK, “Orta Çağda Tur Abdin Bölgesi 
Şehirleri” başlıklı tebliğinde, Tûr Abdîn bölgesinin bugün merkez Midyat başta olmak 
üzere, daha ziyade tarihi yapıların yoğun olarak bulunduğu Gercüş-Nusaybin-Cizre üçgeni 
arasında kalan alanı kapsadığını bunun yanında tarih kaynaklarında bazen şehir bazen 
de bölge olarak zikredildiğini ifade etti. Ortaçağ’da Tûr Abdîn Bölgesi şehirlerinin tarım ve 
ticarette önemli bir yer tuttuğunu ve bugün bu yerlerde çok sayıda cami, kilise, manastır, 
tünel, mağara ve kale kalıntılarının mevcut olduğunu belirtti.

Oturumun son konuşmacısı,   Mehmet KURTOĞLU, “Şehre Dışarıdan Bakmak” başlıklı teb-
liğinde, 19. ve 20. yy’da İstanbul’a gelen seyyah ve yazarların anlatımları üzerinden İstan-
bul’un kültür ve sanat hayatına dair görüşleri ve şehri nasıl tasvir ettikleri üzerinde durmuş-
tur. Bu kişilerin isimleri J.F.Michaud(1830), J.J.F. Poujoulat(1830)H.C. Andersen (1841), Alexis 
de Valon(1845), Francis Marion Crawford(1890), Konstantin Veliçkov (1890), K.Hamsun( 
1899),  Vicente Blasco İbanez(1907) şeklinde ifade edildi.

 

Dördüncü oturumun başlığı “Şehir, Tarih ve Edebiyat” idi. Birinci salonda gerçekleştirilen 
oturumun ilk konuşmacısı, Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK, “Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 18. 
Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Okunan Edebi Kitaplar” başlıklı tebliğinde, Kültürümüzde ve 
medeniyetimizde kitabın önemli bir yere sahip olduğunu, bu sebeple okunan kitapların ve 
niteliğinin önem arz ettiğini ifade etti. Mahkeme kayıtlarını yansıtan 55 kadı sicilindeki te-
reke kayıtları incelenerek adeta dönemin hukuki, sosyo-ekonomik ve kültürel bir fotoğrafı-
nın çekilmek istendiğini belirten Prof. Dr. Öztürk,  ölen kişilerin ardında bıraktıkları eşyaların 
kadı gözetiminde tek tek fiyatları ve adediyle kayda geçirildiği tereke kayıtlarının bu sebeple 
önem arz ettiğini belirtti.

Oturumun ikinci konuşmacısı, Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK, “Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul 
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Manzaraları” başlıklı tebliğinde,  Milli mücadelenin devam ettiği yıllarda İstanbul’daki hayatı 
ve zihniyeti bir İstanbul yazarı olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’dan okumanın önemini vurgu-
ladı. Bununla birlikte düşman işgaline son vermek için Anadolu’da büyük bir mücadelenin 
verildiğini, İstanbul’un ise Tanpınar’ın tabiriyle bu sahnenin dışında kaldığını öne çıkararak 
Prof. Dr. Gökçek konuşmasına devam etti. Tebliğide, edebiyatımızın önemli bir şahsiye-
ti olan Ahmet Hamdi TANPINAR’ın gözüyle Anadolu-İstanbul karşıtlında İstanbul’un nasıl 
yansıtıldığı yani sahnenin dışının nasıl tasvir edildiği ortaya konulmaya çalışıldı.

Oturumun üçüncü konuşmacısı, Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ, “Klasik Türk Şiirinde Şehir ve Kır 
Karşılaştırması” başlıklı tebliğinde,  Klasik Türk şiirinin şehir merkezli olduğunu ve geniş bir 
tabirle anlatmak gerekirse şehir şiiri olduğunu ifade etti. Klasik Türk şiirindeki duygu ifa-
delerinin, betimlemelerin ve imge kurgulamasının aynı şehir hayatında olduğu gibi daha 
girift ve daha incelikli olduğunu belirten Prof. Dr. Açıkgöz, halı ve kilim desenlerinin farklılığı 
üzerinden verdiği örnekte, halının şehir hayatına uygun şekilde ince işlenmiş desenlere sa-
hip olduğunu, kilimin ise kır hayatına uygun bir şekilde daha sade olduğunu ifade ettikten 
sonra şiirde de benzer durumun olduğunu vurgulamıştır.

Birinci salondaki oturumun son konuşmacısı, Prof. Dr. Yunus KAPLAN, “Klasik Türk Edebiya-
tında İstanbul’a Has İki Manzum Tür: Sahilnâmeler ve Mesâirler” başlıklı tebliğinde, klasik 
edebiyat şairlerimizin içinde yaşadıkları coğrafyayla doğal olarak etkileşim içinde oldukla-
rını ve çeşitli vesilelerle yerleşim yerlerinin sahip olduğu bazı özellikleri yansıtan eserler or-
taya koyduklarını ifade etti.  Bundan sonra sadece İstanbul’u anlatmak üzere kaleme alınan 
birer tür olarak Sahilnâmeler ve Mesairler üzerinde durdu. Sahilnamelerin İstanbul Boğazını 
ve buradaki yerleşim yerlerini anlatmak için, Mesâirlerin ise İstanbul’da bulunan mesire yer-
leri ve onların güzelliklerini anlatmak için kullanıldığını anlatmaya çalıştı.

İkinci salonda gerçekleştirilen oturumun ilk konuşmacısı, Prof. Dr. Mehmet NARLI,  “Şehirler 
İçinde Bursa Şairler İçinde Tanpınar” başlıklı konuşmasında, çalışmanın temel probleminin 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman adlı şiirindeki şehir idraki olduğunu, ancak 
Tanpınar’ın şiirindeki bu idraki şehir ve şiir bağlamında konumlandırabilmek, niteliklerini 
belirleyebilmek için aynı dönemde yazılan diğer şehir şiirlerine bakılması gerektiğini öne 
sürdü. Tanpınar şiirinin en az üç katmanlı bir anlam yapısına sahip olduğunu, bu çözümleme 
ile mekan-insan ve tarih arasındaki anlam ilişkilerinin kökenlerine dair sonuçlara ulaşmanın 
amaçlanabileceğini ifade etti.

İkinci konuşmacı, Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ, “Şehir Tarihçiliği Geleneğinde Hatip el 
Bağdadi’nin Bağdat Tarihi (Tarihu Bağdad)” başlıklı tebliğinde,   Mekke, Medine ve Kudüs 
gibi şehirlerin isimlerinin Kuran’da zikredilmesinin İslam şehirlerinin tarihinin yazılması ko-
nusunda önemli bir etken olarak ortaya çıktığını vurguladı. Müellifin yaklaşık 20 yılda yazdı-
ğı ve iki bölümden meydana gelen Tarih-u Bağdad adlı eserin, bu türün en önemli örnekle-
rinden olduğunu belirtti. Kitabın ilk bölümünde Bağdat’ın fetihten itibaren tarihi ve coğrafi 
özellikleri anlatıldığı ve ikinci bölümde Bağdat’da yaşayan ya da buraya gelen 7831 kişinin 
biyografisine yer verildiğini ifade etti.

Üçüncü konuşmacı olan Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN, “18. Asırda Ankara’nın Tarihini Yazan 
Şair Razi ve Ankara’ya Bakışı” başlıklı tebliğinde, Şair Razi’nin eserlerinden hareketle 
Ankara’nın konumunu anlatmaya çalıştı.

Oturumun son konuşmacısı, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ERKAL “Ahmet Dursun Natıki Divanı’n-
da Erzurum Teması” başlıklı tebliğinde,   1785 yılında Ardahan’da doğan ve asıl adı Ahmet 
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Dursun olan Natıki’nin otuzlu yaşlarda Erzurum’a geldiğini ve burada vaaz vermeye baş-
ladığını, Karslı Vaiz Dursun Efendi olarak tanındığını ifade etti. Ömrünün büyük bir kısmını 
Erzurum’da geçiren ve şiirlerinde dönemin Erzurum’unun toplumsal ve siyasi yapısını şiirle-
rine yansıttığı, bazen eleştirel bazen de gözlemci bakış açısının şiirlerine yansıdığı, bazen de 
mevsimsel özelliklere dair geniş bilgilere değindi.

Beşinci oturumun başlığı “Şehir, Hayat ve Anadolu” idi.  Oturumun birinci salondaki ilk ko-
nuşmacısı, Prof. Dr. Ahmet KANKAL, “Ölümsüzlüğü Arama Yolunda Önemli Bir Durak ve Sah-
te Bir Cennet: Şehir” başlıklı tebliğinde, bir tarihçi gözünden şehir ile cennet muhayyilesinin 
ilişkisini değerlendirmeye çalıştı.

İkinci konuşmacı, Prof. Dr. Salih YILMAZ,  “Eski Türklerde Yerleşik Kültür ve Kara Uy/Türk 
Evi” başlıklı tebliğinde, Türklerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren sahip oldukları 
konargöçer yapı konusunda tartışmaların devam ettiğini, bazı bilim adamlarının Türklerin 
sık sık yer değiştirmeleri dolayısıyla yerleşik bir kültüre sahip olmadıklarını savunduklarını 
bununla beraber Oğuzlarla beraber yerleşik hayata geçildiğini ifade etti. Türklerin hayvan-
cılıkla uğraşmasının ve doğayla bütünleşik bir şekilde yaşamasının “kara uy” kültürünün ge-
lişmesine sebep olduğunu, Türk evi olarak ifade edilen bu evlerin temel özelliğinin kolay 
kurulup kolay kaldırılabilmesi olduğunu ifade etti.

Üçüncü konuşmacı, Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK, “Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başın-
da Hatay” başlıklı teliğinde, Erzurum’da 1953 yılında çıkan Hakimiyet adlı gazetede bulunan 
bir yazı dizisinden hareketle 1950’lerin Hatay’ı anlatmaya çalıştı. Muzaff er Yenen tarafından 
kaleme alınan bu yazı dizisinin adının “Hatay Notları” olduğunu, deniz yolculuğu sonrası gel-
diği İskenderun’da Hatay’ı gezmeye karar verdiğini ve bu yazı dizisinin ortaya çıktığını ifade 
etti. Bu yazı dizisi aracılığıyla Yrd. Doç. Dr. Çelik,  1950’lerin başında Hatay’ın, tarihî, kültürel, 
sosyal, ekonomik, ticarî, sanayî, ulaşım vb. yönlerden, şehir yaşamının ortaya koyulduğu an-
lattı.

Son konuşmacı Arş. Gör. Meryem DOYGUN, “Harizmşahlar Döneminde Tabiî Müdafaa Unsuru 
Olarak Ceyhun Nehri” başlıklı tebliğinde, coğrafyanın devletlerin kaderinde önemli bir yere 
sahip olduğunu, tarih boyunca bu özelliklerin çeşitli disiplinler tarafından konu edinildiğini 
ifade ederek, Ceyhun nehrinin de Türk tarihinde Coğrafi  konumu sebebiyle önemli bir yere 
sahip olduğunu, tarihin seyrini değiştiren savaşlara tanıklık ettiğini vurguladı. Ceyhun neh-
rinin coğrafi özellikleri sebebiyle Harizmşah sultanlarının dikkatini çektiğini ve stratejik bir 
şekilde kullanıldığını belirterek, muhtelif savaşlarda üstünlük sağlanması adına askeri bir 
manevra olarak kullanıldığının üzerinde durdu.

İkinci salonunda geçen oturumun ilk konuşmacısı, Prof. Dr. Bahir SELÇUK, “Nergisî’nin Eser-
lerinde Mekânın İzdüşümü” başlıklı tebliğinde, münşi, şair ve hattat olan Nergisî’nin 17. yüz-
yıl Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu nedenleriyle anlattı.

İkinci konuşmacı, Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL, “Konya’nın İlk Muhtarları: Konya’da Muhtarlık 
Teşkilatı’nın Kuruluşu Üzerine Bazı Değerlendirmeler” başlıklı tebliğinde, Sultan II. Mahmut 
döneminde, Osmanlı Devleti sosyal ekonomik ve idarî alanlarda gerçekleştirilen ıslahatlar 
neticesinde, modern öncesi dönemlerdeki teşkilat ve kurumların işlevlerini büyük oranda 
yeni kurum ve kuruluşlara devretmeye başladığını, muhtarlığın da bu gelişme neticesinde 
ortaya çıkan idari birimlerden birisi olduğunu anlattı. Muhtarlığın bir teşkilat olarak Ana-
dolu’da kurulması önerildiği dönemlerde teşkilatın Konya Vilayeti’nde hızlı bir şekilde 
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kurulmasını süreç ve özellikleri açısından sunumunda anlatmaya çalıştı.

Üçüncü konuşmacı, Doç. Dr. Abdullah Kaya, “Ortaçağ Kaynaklarında Üsküdar” başlıklı 
tebliğinde, Üsküdar’ın Anadolu yarımadasının çok eski bir yerleşkesi olduğunu, tarihinin 
Roma’ya kadar dayandırıldığını belirtti. Bölgenin Bizans İmparatorluğu döneminde başlayan 
Haçlı seferleri sırasında özellikle Avrupa’dan İstanbul’a gelip karşıya geçmek isteyen Haçlılara 
ev sahipliği yaptığı gibi IV. Haçlı Seferi ile Haçlıların İstanbul’da yaptığı talan ve tahribattan 
da payına düşeni aldığını vurguladı. İstanbul’un fethinden önce Bizans döneminde Türklerin 
İstanbul önlerine gelip ilk olarak iskân etmeye başladıkları yerlerin başında da Üsküdar’ın 
geldiğini ifade etti.

Oturumun son konuşmacısı, Doç Dr. Cavid QASİMOV, “Henry Morton’un Seyahatnamesinde 
İstanbul” başlıklı tebliğinde, Henry Kanova Vollam Morton’un (ünlü ingiliz gazetiçisi ve se-
yahı) 1930’lu yıllarda, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine (Mısır, Filistin, İrak) seyehatleri sırasında 
Adana, Tarsus, Konya, İzmir ve İstanbul gibi tarihi ve kültürel bakımdan çok zengin birikime 
sahip olan şehirlerde bulunarak dönemin Batılı okurlar için çok ilginç bir seyahatname 
hazırladığını belirtti. Ünlü Seyyah tarafından 1941 yılında İngiltere’de yayınlanan «Kahire’den 
İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat» eserinde daha çok İstanbul şehrine yer verdiğini ifade 
ederek, bu eser özelinde yazarın gözünden İstanbul’u nasıl tasvir ettiğini anlattı.

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Kongresi son gününde “Şehir, Sanat ve Mimari” temalarıyla iki 
farklı salonda, iki oturum başkanı nezdinde, altı katılımcı tebliğlerini sundular. Müteakiben 
gerçekleştirilen oturumlarda “Şehir, Zaman-Mekan, Doğu-Batı” temalarının işlendiği salon-
larda, benzer şekilde iki oturum başkanı nezdinde, altı farklı katılımcı sunumlarını gerçek-
leştirdiler.

Şehir, Sanat ve Mimari temalarının ele alındığı birinci salonda gerçekleştirilen ve oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın deruhte ettiği oturumda ilk tebliği Doç. Dr. Beşir 
Mustafayev sundu. Ortaçağ Türk İslam şehirlerinden olan Berde’nin sosyal, kültürel ve sa-
natsal yönüne eğilen Mustafayev, yapmış olduğu araştırmalar sayesinde bir Azeri şehri olan 
Berde’nin kimliğine ışık tuttu.

Mustafayev’den sonra konuşan Doç. Dr. İdris Nebi Uysal ağız verilerinin şehir tarihi araştır-
malarına katkısının mahiyetine ve önemi vurgu yaptı. Ağızları, “aynı dil içinde ses, şekil, söz 
dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıfl ara özgü ko-
nuşma dili” olarak tanımlayan Uysal, genel olarak şunları ifade etti: “Ağızlar yalnızca bir yöre-
nin konuşma özelliklerine dair bilgiler vermez. Genellikle yaşlı ve yöreyi iyi tanıyan kaynak 
kişilerden derlenen metinler içerik ve dil kullanımı yönüyle değerlendirildiğinde bunların 
muhtevasında derleme sahasının muhtelif özelliklerine dair malumatın da bulunduğu gö-
rülür. Bu metinlerdeki dilsel ve kültürel veriler; araştırmacılara yörenin tarihi, kültürü, etnik 
yapısı, sosyal ve ekonomik durumu gibi pek çok konuda resmî kayıtlarda yer almayan bil-
giler sunar. Bu bilgilerin, genelde Anadolu’nun özelde ise bir yerleşim biriminin iskân ve 
kültür tarihine ilişkin belirsizlikleri gidereceği de muhakkaktır. Bugüne kadar genellikle dil 
ve folklor araştırmacıları tarafından ele alınan ağızların, sosyal bilimlerin diğer şubelerine de 
önemli katkılar yapacağı unutulmamalıdır.” Bu minvalde, Uysal, ağızların şehir ve şehir tarihi 
söz konusu olduğunda büyük bir ehemmiyeti haiz olduğunu dile getirdi.”

Birinci salonun ilk oturumdaki son tebliğ Yrd. Doç. Mustafa Uğurlu Arslan tarafından su-
nuldu. Diyarbakır şehir tarihinden söz edilen bu tebliğde Alî Emîrî Efendi, Mir’atü’l-fevâid 
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Fî Terâcimi Meşâhîri Âmid eseri bağlamında bir mekanın tarihî tasviri dile getirildi. Bu min-
valde Arslan, özetle, şunları kaydetti: “Şehirler, mekânların yazdığı tarihlerdir. Bir şehri tanı-
mak zaman zaman insanlık tarihini tanımakla eşdeğer görülmektedir. Kadim zamanlardan 
beri farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır, siyâsî, ticârî ve edebî  açıdan bakıl-
dığında bir kültür ve sanat şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple şehir, içerisinde 
mûsikî, mimarî ve edebiyat gibi sanatın farklı alanlarında çok kıymetli eserleri barındırmak-
tadır. Diyarbakır’ın geçmişten günümüze tevârüs eden kültürel mirasını geleceğe aktarmak 
için Alî Emîrî Efendi, Mir’atü’l-fevâid Fî Terâcimi Meşâhîri Âmid adlı eserini kaleme almıştır. 
Eserde, bir taraftan unutulan ya da kıymeti tam olarak bilinmeyen yazar, şair ve âlimlerin 
isim, eser ve kabirleri hakkında bilgiler verilirken diğer taraftan da şehrin önemli mekân-
larının tarihîseyir içerisindeki değişim ve gelişimi hakkında dikkate değer malumatlar yer 
almaktadır. Yapmış olduğum çalışmada Mir’atü’l-Fevâid adlı eserin şehir tarihi ve tarihçiliği 
açısından önemi ele alınmıştır. Özellikle, eserin dipnotlarında şehrin tarihi, mimarî  yapısı, 
şehirde icra edilen sanatlar ile ilgili bilgiler ve çeşitli sanatların icra edildiği mekânlara dair 
malumatların yer alması eseri aynı zamanda estetik bir şehir tarihi olarak değerlendirmemizi 
mümkün kılmaktadır.”

Birinci salondaki oturuma eş zamanlı olarak ikinci salonda gerçekleştirilen oturuma Prof. 
Dr. Hüseyin Çınar başkanlık yaptı. Bu salonda ilk söz hakkı alan Tahir Şahbazov XIX. yılda 
Bakü’nün musiki hayatı üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Şehir tarihi ve kültürü hak-
kında musikinin bize önemli ve değerli bilgiler sağladığını ifade eden Şahbazov, Bakü’nün 
şehir tarihine musiki ile ışık tutan değerlendirmelerde bulundu.

Yrd. Doç Dr. Hatice Özdil’in müteakiben sunduğu tebliğde ise şehir tarihine şiir ile bakışın 
imkânı sorgulandı. Şair Nedim’in şiirlerinden yola çıkarak Lale Devri’nde İstanbul’un me-
sire yerlerinden biri olan Sâdâbâd’a şehir tarihi açısından bakmanın önemi üzerinde du-
ruldu. Nedim’in şiirlerinin birer tarih vesikası olduğunu ifade eden Özdil, şunları kaydetti: 
“Lâle Devri İstanbul’u denince akla ilk gelen yer Sâdâbâd, ilk şair ise Nedîm’dir. Günümüzde 
Nedîm ile Sâdâbâd neredeyse birlikte anılır olmuştur. Nedîm, yaşadığı devirde Sâdâbâd’ı 
görmeyi, şiirlerinde işlemiş olmayı bir şans ve ayrıcalık addeder. İranlı, meşhur Şehnâme 
şairi Firdevsî’nin Sâdâbâd gibi bir güzelliği görmediği için efsâneler anlattığını, Sâdâbâd gibi 
bir gerçek güzellik görseydi onlar yerine Sâdâbâd’ı anlatacağından bahseder. Sâdâbâd’ın 
güzelliklerinden, havasından, süslemelerinden, köşklerinden, havuzlarından ayrıntılarıyla 
bahsederken; okuyucu adeta bir cennet tasviri ile karşılaştığını düşünür. Şaire göre Sâdâbâd 
ancak cennetle kıyaslanabilir, havuzları kevser havuzudur, gülleri cennette bile yoktur.”

İkinci salonun birinci oturumunun son konuşmacısı olan Murat Özer, görsellerle desteklenen 
ve her görsele dair çeşitli mütalaaların yapıldığı bir tebliğ sundu. Fırat ve Dicle nehirlerinin 
hayat verdiği Mezopotamya coğrafyasının pek çok devlete ev sahipliği yaptığını, bütün bu 
devletlerin Bağdat çevresinde kurulduğunu dile getiren Murat Özer, tebliğinde özellikle 
Abbasiler dönemindeki Bağdat’ı mercek altına aldığını ifade etti. Hristiyan mimarisi ile İslam 
mimarisine değinen Özer, şunları kaydetti: “İslâm mimarisi, Hıristiyan mimari programının 
aksine daha özgür bir ortamda ortaya çıkmıştır. İlk Hıristiyan ibadet mekânları, Romalıların 
hışmından korunmak için yeraltında inşa edilen katakomblardan sonra, Roma bazilikaların-
dan dönüştürülen kiliseler olacaktı. Bu, apsis eksenine doğru gelişen ve üç ya da beş neften 
oluşan, üzeri iki yana meyilli bir çatıyla örtülü yapının Hıristiyan ibadet koşullarına uyarlan-
mış bir biçiminden ibaretti. Bu mimari program asırlar boyu sürmüş, Ayasofya örneğinde 
olduğu gibi kubbeli mekânlarda dahi bazilikal uygulamalardan vazgeçilmemişti. Kiliselerin 
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iç tezyinatında, mozaiklerin yerleştirilmesinde, apsis ve yan hücrelerin konumunda, mozaik-
lerin ikonografik kompozisyonunda dahi sabit ve değişmez ancak geliştirilebilir bir program 
izlenmiştir. Buna karşın İslâm mimarisi, özellikle de içerisinde temel dini ritüellerin yapılması 
gereken camilerde dahi özgürlükçü, mimar ve sanatkarı beğeni ve uygulamalarında özgür 
bırakan bir yapıda devam etti. Hz. Muhammed (s.)’in ilk inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi’de, 
cemaatle namaz kılmayı kolaylaştıran ve safl arın uzunluğunu temel alan, mihrap eksenine 
paralel uzanan dikdörtgen bir plan tercih edilmişti. Bu plan, Emevi yapılarında da sürdü-
rülmüş, yeni fethedilen topraklardaki mimari üsluplarla hızlı ve kolay bir intibak sağlanmış 
ve programın geliştirilmesinin önüne engeller çıkartılmamıştır. Hatta Şam’da ele geçirilen 
kiliseler dahi içlerine bir mihrap eklenmesi suretiyle camiye çevrilip, asırlarca Müslümanlar 
tarafından kullanılmıştır. Emevi mimarisi Bizans sanatından devraldığı mirası geliştirip uy-
gularken muhafazakar davranmadığı gibi, Abbasi mimarları da benzer bir şekilde gelişmeye 
açık olduklarını göstermişlerdir.” Özer, görsellerle birlikte Bağdat’taki sanat eserleri üzerin-
deki incelemelerini aktararak sözlerini bağladı. 

Günün ve kongrenin son oturumunda ise ana tema “Şehir, Zaman-Mekan, Doğu-Batı” idi. 
Şehir, Zaman-Mekan, Doğu-Batı eksenli olarak birinci salonda Mehmet Fetih Can’ın yaptığı 
oturum başkanlığında ilk söz Prof. Dr. Mehmet Alpargu’nundu. Alpargu, Yalangtuş Baha-
dır’ın Semerkand şehir tarihi açısından önemine değindi. Bir İslam medeniyeti şehri olan 
Semerkand’ın tarihine yine bir tarihi kişilik olan Yalangtuş Bahadır üzerinden ışık tutulan 
tebliği ile Alpargu şunları kaydetti:  Nurata’da mukim ve Alçın Boyu’ndan bir ailenin çocuğu 
olarak 1576 yılında doğan Yalangtuş Bahadır, küçük yaşlarda Buhara’ya gelerek askerlik mes-
leğine intisap etmiş ve II. Abdullah Han’ın hizmetine girmiştir. Bu çerçevede diğer alanlarda 
da eğitim gören Yalangtuş Biy, Astrahanlılar hanedanı döneminde yıldızı parlayan devlet 
adamlarından birisi olmuştur. 1611 yılında İmamkulu Han’ın tahta geçişinde faal rol oyna-
yan Yalangtuş Bahadır, 1626 yılından itibaren Semerkand’da adeta müstakil bir idare oluş-
turmuş, ona atalık unvanı verilmişti. Yönetimi altındaki bölgelerden temin ettiği askeri gü-
cüyle maddi imkânlar temin etmiş ve bu yolla da gücünü arttırmıştı. Bu askeri kudret ile de 
Hanlığın bütün askeri faaliyetlerine iştirak etmişti. Bu faaliyetlere örnek verecek olursak İran 
ve Kalmuk ordularına karşı yapılan mücadeleleri göstermek mümkündür. Nadir Muham-
med zamanında Kabil çevresindeki bazı vilayetler de kendisine bağlanan Yalangtuş, 1656’da 
Semerkand’da vefat etmiştir. Onun daha sonraki dönemlerde anılmasını sağlayan önemli 
yönü kültürel alanda yaptığı faaliyetler olmuştur. Yalangtuş Bahadır’ın Semerkand’da yaptır-
dığı iki medrese oldukça önemli olup bunlardan birincisi Şirdar; ikincisi ise Tîlla Kâri Medre-
seleridir.”  Bu minval üzere Alpargu, daha sonra, Yalanguş Bahadır’ın hayatına, hâkimiyetine 
ve mimari tarzına değindi.

Müteakip konuşmacı Doç. Dr. Orhan Yazıcı, “Doğuda Şehir İmgesi ve Tarihten Bir Örnek: 
Şehr-i Ahmedşahi (Kandahar)” başlıklı bir tebliğ sundu. Bu tebliğde, Kandahar şehrinin ta-
rihî geçmişiyle Ahmed Şah Dürranî tarafından 1761 yılında Hindistan’da Marathalara karşı 
kazanılan Panipat savaşının anısına, Kandahar şehrinin hemen yanında inşa ettirilen Şehr-i 
Ahmedşahî ya da Eşrefü’l-bilâd adı verilen şehrin kuruluş meselesi ele alındı. Bu şehrin, Tür-
kistan, İran ve Hindistan’da hüküm süren hükümdarların kendi adlarına şehir inşa ettirme 
geleneklerinin bir devamı olmakla birlikte son örneğini teşkil etmesi bakımından da önemi-
ne değinen Yazıcı şunları kaydetti: “Doğu toplumlarında devleti ifade eden önemli hâkimi-
yet sembollerinden birisi de şehirdir. İktidarın güvenlik endişesiyle etrafını aşılması güç sur 
ve hendeklerle çevirdiği şehir; içerisinde devleti simgeleyen saray ve askerî yapılar, inancı 
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simgeleyen mabetler, ahalinin yerleşik olduğu mahalleler, gündelik hayatı kolaylaştırmak 
için kurulmuş çarşı-pazarlar, hamamlar, çeşmeler ve su kanalları ile bir bütündür. Gerek jeo-
politik konumlarıyla gerekse siyasî güçleriyle öne çıkan bu şehirler, bünyesinde barındırdığı 
iktidarlar zamanla dağılsa bile öneminden bir şey kaybetmeden günümüze kadar ulaşmayı 
başarmıştır. İktidarı bünyesinde toplayan bu şehirlere, devletin kudretini de sembolize et-
tikleri için hükümdarlar tarafından ayrıca önem verilmiş, en gösterişli bina ve mabetler bu 
şehirlerde inşa edilmiştir. Hatta bazı hükümdarlar, zafer ve başarılarının bir nişanesi olarak 
bu şehirlerin hemen yanı başında kendi adlarına yeni şehirler inşa ettirerek isimlerini ölüm-
süzleştirmek istemişlerdir. Doğu’daki bu şehirlere güzel bir örnek de Kandahar şehridir.”

Birinci salonun ikinci oturumunun son konuşmacısı olan Asım Öz, “Borçluluğun Kamerası 
Uğur Kökden’in Anı Kentleri ve İstanbul” başlıklı bir tebliğ sundu. Uğur Kökden üzerinden 
kent yazarlığını ele alan Öz’e göre, Uğur Kökden’in kent yazılarını tanımlayan yapısal un-
surlar “zaman”,” izlenimler”, “çağrışımlar”, “okumalar”  ve özellikle de “resimler”dir. Öz, kent 
yazarlığı ve Uğur Kökden hakkında şunları belirtti: “Onun yazılarında coğrafya, mevsimler, 
tarih, edebiyat, resim, nesneler ve elbette insan sınırlarla zamanların ötesinde bir araya gelir. 
Değişik kentlerin değişik sokakları, anıları, sanatçıları, kaygılarının girintili çıkıntılı kıvrımla-
rı ve ânları yazıyla yakalanır. “Akan zaman ve gelip geçen insanlar” bin ayrıntısıyla özenle 
desen haline getirilir. Tavrı, ilgi alanı, keşfetmeye çalıştığı kente dair hal ve durumlar her 
metninde yeni boyutlar üstünden tekrar tekrar çalışılır. Uzak ufuklara yelken açan Kökden 
hep işinin başındadır, sessiz, özenli ve alın teriyle yazısını kotarmaktadır. Günümüzde şehre 
dair çoğu ikna edicilikten uzak pek çok şeyin söylendiği dikkate alınırsa Kökden’in yaptığı 
karşılaştırmalarla anlayış genişliğini inşa ettiği düşünülebilir. Onun hassasiyetleri ve öncelik-
leri farklıdır. Sadece kitaplarının adlarına bakılması bile kent yazarlığının mahiyetini sezdirir. 
Tablolarını denemeleriyle oluşturan Kökden, çevresindeki mirasın şiirselliğini ve zenginliğini 
de aynı ölçüde yansıtmayı başarır. Kendisinin bunu nasıl yaptığı büyük bir ilgiyi hak eder. 
Benim burada yapmaya çalıştığım sadece onun metinlerine yansıyan bakış açısının çok bo-
yutluluğuna dikkat çekmektir.

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Enes Kala’nın oturum başkanlığını yaptığı ikinci salonun ikinci otu-
rumunda ilk tebliğ Doç. Dr. Rahman Ademi tarafından sunuldu. Ademi, Saray Bosna şehrinin 
ikinci kurucusu olan Gazi Hüsrev bey vakfının 1285-1869 yılına ait muhasebe defteri hakkın-
da yapmış olduğu araştırmalarına dair bir tebliğ sundu.

Ademi’den sonra söz hakkı alan Yrd. Doç. Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır, “ Avusturyalı Oryantalist 
Hammer-Purgstall’ın Gözünden Osmanlı Şehirleri” başlıklı bir tebliğ sundu. Bir seyyah olan 
Hammer’in seyahatnamelerine, gezi kitaplarına ve bu bağlamda da onun bir şehir tarihçisi 
olduğuna dikkat çeken Kacır, şunları ifade etti: Hammer tarih yazarı kimliğini bir seyyah ve 
gözlemci olarak gezi kitaplarına da yansıtmış, şehir tarihi yönü öne çıkan seyahatnameler 
yazmıştır. Bu eserler yazıldıkları dönem itibari ile modernleşme öncesi Osmanlı şehirlerini 
tasvir etmeleri bakımından ayrı bir önem arz etmektedirler.”

İkinci salonun son konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur, “Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçek-
lendirme ve Yöntem Önerisi” başlıklı bir tebliğ sundu. Ardından kapanış ve değerlendirme 
oturumu için tüm katılımcılar ve dinleyiciler birinci salonda bir araya geldiler.

Kongre, Prof. Dr. Mustafa Orçan’ın başkanlığında, konuşmacıları, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
Bekir Sıddık Soysal, Dr. Hasan Taşçı ve D. Mehmet Doğan’dan oluşan değerlendirme oturu-
muyla sona erdi.
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu açılış konuşmasını yaparken

TYB Genel Başkanı Arıcan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya kongreye katkılarından dolayı 
berat takdim etti. 
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TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan konuşmasını yaparken

Yürütücü Heyet adına Prof. Dr. Mustafa Orçan’ın açılış konuşması
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Prof. Dr. Korkut Tuna’ya TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan tarafından katılım beraatı takdimi

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli
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 Prof. Dr. Korkut Tuna Başkanlığında yapılan I. Oturumun 1. Salonundaki konuşmacılar: 
Öğr. Gör. İ. Burçin Asna, Doç. Dr. Nahide Şimşir, Prof. Dr. Mustafa Orçan,  Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu

Prof. Dr. M. Kazım Arıcan Başkanlığında yapılan I. Otumun Birinci Salonundaki konuşmacılar: 
Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan ve Prof. Dr. Hüseyin Çınar
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Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu Başkanlığında yapılan II. Oturumun 2. Salonundaki konuşmacılar: 
Yrd. Doç. Dr. M. Akif Fidan, Dr. Uğur Altuğ ve Hüseyin Kayhan, Mahmut Bıyıklı
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Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik Başkanlığında yapılan III. Oturumun 1. Salonundaki konuşmacılar: 
Doç. Dr. Nazım Elmas, Dr. Alaattin Dolu ve Ali Kılcı

Prof.Dr. Bedri Gencer Başkanlığında yapılan III. Oturumun 2. Salonundaki konuşmacılar: 
Prof. Dr. Alaattin Karaca, Betül Tarakçı, Arş. Gör. Mehmet Kavak ve Mehmet Kurtoğlu
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Prof.Dr. Bedri Gencer’in Araş. Gör. Mehmet Kavak’a beraat takdimi

Prof. Dr. Mustafa Orçan Başkanlığında yapılan IV. Oturumun 1. Salonundaki konuşmacılar: 
Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Prof. Dr. Temel Öztürk, Doç. Dr. Yunus Kaplan ve Prof. Dr. Namık Açıkgöz
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Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz Başkanlığında yapılan IV. Oturumun 2. Salonundaki konuşmacılar: 
Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, Doç. Dr. Mustafa Hizmetli, ve Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erkal
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Prof. Dr. Mustafa Orçan’ın Prof. Dr. Fazıl Gökçek’e beraat takdimi

Prof. Dr. Temel Öztürk, Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Prof. Dr. Mustafa Orçan, Doç. Dr. Yunus Kaplan ve 
Prof. Dr. Namık Açıkgöz
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Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erkal,  Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz,
 Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Doç. Dr. Mustafa Hizmetli

Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Başkanlığında yapılan V. Oturumun 2. Salonundaki konuşmacılar: 
Prof. Dr. Bahir Selçuk, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal,  Doç. Dr. Abdullah Kaya ve Doç Dr. Cavid Qasimov
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Prof. Dr. Hüseyin Çınar Başkanlığında yapılan VI. Oturumun 2. Salonundaki konuşmacılar: 
Yrd. Doç. Dr. Hatice Özdil, Doç. Dr. Tahir Sahbazov ve Murat Özer

Prof. Dr. Mehmet Narlı Başkanlığında yapılan VI. Oturumun 1. Salonundaki konuşmacılar: 
Yrd. Doç. Mustafa Uğurlu Arslan, Doç. Dr. Beşir Mustafayev, Doç. Dr. İdris Nebi Uysal
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Prof. Dr. Ahmet Kankal ve Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu beraat takdimi

Mehmet Fatih Can Başkanlığında yapılan VII. Oturumun 1. Salonundaki konuşmacılar: 
Asım Öz, Doç. Dr. Orhan Yazıcı ve Prof. Dr. Mehmet Alpargu
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Yrd. Doç. Dr. Muhammed Enes Kala yapılan VI. Oturumun 2. Salonundaki konuşmacılar: 
Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur, Doç. Dr. Rahman Ademi ve Yrd. Doç. Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır

Kapanış ve Değerlendirme Oturumunun katılımcıları: Dr. Hasan Taşçı, D. Mehmet Doğan, 
Prof. Dr. Mustafa Orçan (oturum başkanı), Bekir Sıddık Soysal ve Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
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Kongreye çok sayıda akademisyen, bilim adamı, gazeteci ve şehir tarihi yazarı katıldı. 

Kongrede görev alan Yürütücü Heyet ve Akademik Sekreterya


