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Sunuş

Şehir kültürdür, medeniyettir. Büyük medeniyetler özgün şehirleriyle kendilerini 
dünyaya ilan ederler. 

Şehir ve medeniyet ilişkisi en fazla şehir tarihi ile  ilgili kitaplarda ve şehirleri konu 
alan edebiyat eserlerinde görülmektedir.

Türkiye Yazarlar Birliği, yine öncü bir faaliyete imza attı, 33. yılında Türkiye’de ilk 
defa şehir tarihi yazarları ile konunun edebî ve fikrî yönleri üzerinde çalışan edebi-
yat ve fikir adamlarını bir araya getirerek bu sahadaki birikimi göz önüne sermek 
için milletlerarası bir toplantı düzenledi. 

Türk ve İslâm dünyasının medeniyet merkezi şehirleri ve bu şehirlerin tarihi, ede-
biyatı üzerine yazanlar, çalışma yapanlar, düşünenler Ankara’da, 5-7 kasım 2010 
tarihlerinde bir araya geldi. 

Üç gün süren “Şehir Tarihi Yazarları Kongresi” konunun teorisi ile uğraşanların 
geniş çerçeveli değerlendirme yapmaları için elverişli bir zemin oluşturdu.  

1. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nde 

Şehir ve Medeniyet, Şehir tarihi, İslâm şehirleri

Türkiye’de şehir tarihi çalışmaları

Şehir ve edebiyat, şehirlerle ilgili edebî metinler

Şehir ve hayat,  şehir yazarları

konu başlıkları altında toplanabilecek 38 tebliğ sunuldu. 

Bu vesileyle bir araya gelen konunun uzmanları, Türkiye Yazarlar Birliği’nin yaptı-
ğı bu başlangıcın önemine bilhassa vurgu yaptılar. İki veya üç yılda bir Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresinin tekrarlanması gerektiği, şehir tarihi kitaplarından oluşan bir 
kütüphane oluşturulmasının elzem olduğu sıklıkla dile getirildi. 

Doğrusu Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin konunun içinde olanlardan bu kadar 
alâka görmesi, bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu başlangıcı süreklileştirme husu-
sunda var olan düşüncemizi de pekiştirdi. 

Niyetimiz, iki yılda bir ülkemizin veya medeniyet havzamızın çeşitli şehirlerinde 
bu tarz milletlerarası toplantılar düzenlemek. Bunu yaparken, şehir yönetimlerini 
mümkün olduğu kadar işin içine katmaya çalışacağımız gibi, ilk toplantıda yeterli 
bulmadığımız milletlerarası katılımı da artırmak için gerekli tedbirleri alacağız. 



Bu hususta çabalarımızın, gayretlerimizin bizi destekleyen, şevklendiren ilim ve 
fikir adamlarımızın ilgisinin sürmesi ile sonuca ulaşabileceğine inanıyoruz. 

Şehir Tarihi Yazarları Kongresine sunulan bildirileri bu tür toplantılar için kısa sayı-
labilecek bir müddette kitaplaştırarak ilgililerin istifadesine sunmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. 

 İbrahim Ulvi Yavuz   D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı  Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı
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I. Milletlerarası 
Şehir Tarihi 
Yazarları 
Kongresi 
Açış Konuşması

Şehirden konuşuyoruz, yani tarihten konuşuyoruz… 

Sanki her iki kelime eş anlamlı gibi. Tarihten konuşan şehirden konuşmak zorun-
dadır. Şehirden söz eden de tarihten bahsetmeye mecburdur.

Bu iç içelik burada kalmaz. Şehirden konuşan medeniyetten konuşur, kültürden 
konuşur. İnsandan konuşur, dünyadan konuşur, kâinattan konuşur.

Bütün insanlık maceramızı bu tılsımlı kelime ile ifade edebiliriz.

İnsanoğlu şehirler kurdu ve dünyayı böylece şekillendirdi…

Şehir insan olarak varlığımızın, dünyada var oluşumuzun remzi, sembolü.

“Şehir”le “medeniyet” kelimesi arasında bir yakınlık, bir müşahabet, bir içiçelik 
var.

Farsça şehir yerine arapça medineyi koyarsak bu yakınlık için şahit, delil, ısbat ara-
maya gerek kalmaz.

Medeniyet “medine”de yani şehirde teşekkül eder.

Kent ne “şehr”in yerine tutar, ne de “medine”nin. Üstelik sanıldığı gibi Türkçe de 
değildir. Sogdcadır; Farsça üzerinden dilimize geçmiştir. Üstelik Azeri lehçesinde 
hâlâ köy karşılığı olarak kullanılır.
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Han yorganı, kend içre meseldir, mitil olmaz-Şehriyar

Köylü-kentli denilince “köylü-şehirli” denilmiş olmaz. Dilde eski ve yeni kullanılan 
iki eş anlamlı kelime ard arda getirilmiş olur. Tıpkı yazık-günah gibi.

Medeniyetler şehirlerde teşekkül etti. Medeniyetler şehirlerle anıldı.

Tarih boyunca medeniyet merkezi olan şehirlerden herbirinin adı anıldığında, ta-
rihin, insanlık maceramızın muhtelif safhaları hatırlanmış olur.

Bağdat, Şam, Kudüs…

Atina, Roma, Kartaca…

Her bir kelime, her bir isim tarihin derinliklerinden bugüne nice remizler taşır. 
Nice efsaneler, nice hakikatler anlatır.

Yaşananların, yaşanmakta olanların zihnimizdeki aksi insan olarak varlığımızın en 
yüksekten en alçağa gel-gitleridir.

Bağdat nedir, ne olmuştur; ne olacaktır?

Kudüs nedir, ne olmuştur; ne olacaktır?

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

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

Şehir tarihi yazarlarını bir araya getirmek için bir toplantı düzenlemek gerektiğin-
de ilk hangi şehir hatıra gelir?

Eğer Türkiye ile sınırlı düşünüyorsak, elbette en önce akla gelen İstanbul’dur.

Bizde öyle düşündük. Şehir tarihi yazarları kongresi esasen İstanbul için düşünül-
müş bir projeydi. Beş yıl kadar önce bu niyetle tasarlandı.

İstaanbul’un halen de büyükşehir belediye başkanı olan zat da bu projeye sıcak 
baktı. Fakat izahı gereksiz sebeplerle icrası mümkün olmadı. Konya ve Bursa başta 
olmak üzere bir çok tarihi şehirde bu toplantıyı yapmak için arayışlarımız oldu.

En uygunu böyle bir toplantıya şehirlerin, şehir yönetimlerinin sahip çıkmasıydı. 
Fakat şehir yönetimlerinin tarihle olan nizaları, rantın dayanılmaz cazibesi bu 
yöne meyletmelerine engel olmaktadır.

Şehir tarihi yazarları kongresini Ankara’da yapıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilgi gösterdiğinden ötürü değil elbette. 
Bunun böyle olmadığını bu salonda bulunan herkes bilir.



13

Türkiye Yazarlar Birliği

Ankara Belediyesi ve onun başkanı, böyle kültürel konulara yakın durmaz.

Onun işi kafa ile deği, ayak iledir! Ankara’yı  kafa ile, fikirde, kültürde temsil onu 
ilgilendirmez. O ayakla temsil için büyük kaynaklar ayırmayı tercih eder.

Bugün bu toplantı Ankara’da yapılıyorsa, bu Hacı Bayram Veli’nin yüzü suyu hür-
metinedir!

Bu büyük Ankaralı şair değildir ama, Türkçe’nin en güzel bir kaç şiirini söylemiştir. 
Ama ne söylemiştir!

O dilimizin sırlarla dolu bir şehir şiirinin de sahibidir, kendisi şair olmadığı halde 
şiiri gerçekten büyüktür.

Bu esrar dolu şiiri okumak, bir zihin tazelemesi yapmak istiyorum:

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

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

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

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

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

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

Hacı Bayram Veli bilinen manada şair değildir dedik. Söyledikleri mecazdan öte, 
remizler, mazmunlar ve sırlar ihtiva eder. Ehli tasavvufun diliyle, coşkun bir deniz 
ve tılsımlanmış sırdır o.

Tasavvuf ehli bu şiiri Akşemseddin’den beri çokca şerh etmiştir. Onların verdikleri 
manaları anlamak iktidarından yoksun kaldığımız bir devirdeyiz.

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

Bu yüzden Hacı Bayram’ın şiirini düz bir şekilde okuyabiliyoruz.
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Allah’ın iki cihan arasında yarattığı şehir, insan olmalıdır.

Yunus’un diliyle: İşbu vücud şehrine bir dem giresüm gelür …

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

İnsan elinde olmadan ve ansızın dünyaya gelir. Bu nâgehanlık sonuna kadar de-
vam eder. Bu geçici vatanda taş ve toprak arasında bina yapılır gibi, yapılır insan 
oğlu…

Ya da bu şiiri, bir şehrin kuruluşu, oluşması gibi yorumlayabiliriz. Bir şehir kurul-
maktadır, bu şehri yapanlar da bu inşa sürecinde yapılmakta, şekillenmektedir.

Hacı Bayram bu yapma, yapılmayı tecrübe etmiştir.

İlmiye mensubu iken, müderrisken tasavvufa meyletmiştir.

Kendi mütevazı mescidini, bağlılarıyla, müridleriyle birlikte kendi elleriyle inşa et-
miştir.

Ve minaresinden ezan okur gibi, görüşlerini yaymıştır.

Zamanında insanları şekillendirdiği gibi bu gün de şekillendirmektedir. Hacı Bay-
ram demek Ankara demektir.

Ankara’daki her yapılış hamlesinde ya ondan hiza tutulmaktadır ya da onun zıd-
dından…Fakat o zıdddını bile dönüştürecek esrarlı bir güce sahiptir. Zaman bu-
nun şahidi…

Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, sadece işin araştırma-inceleme yönüyle ilgili olan-
ları bir araya getirmiyor. Bize göre öyle yapılsa idi, eksik kalırdı.

İşin fikriyatıyla, edebiyatıyla uğraşanların ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ede-
cek bir muhtevada yapılıyor.

Şehir tarihi deyince nedense en önce Evliya Çelebi’yi hatırlıyoruz. Bu mübarek ya-
zarımız işin bütün yönlerinde öncü. Araştırmasında da, edebiyatında da, düşün-
cesinde de.

Onun verdiği bilgiler, onun şehirlerle ilgili tanımlamaları bugün de bize kılavuzluk 
ediyor. Osmanlıda şehir edebiyatının şehrengizlerle bir tür halini aldığı dönemden 
sonra, modern dünya ile karşı karşıya kalan yazarlarımızdan şehir tefekkürü ile 
temayüz eden Yahya Kemal’i unutmamalıyız.

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

Bugünden itibaren üç gün şehir tarihini araştıran, şehrin edebiyatını yapan ve şe-
hir merkezli düşünen yazarlar bir arada olacaklar. Bu güzel başlangıcın, şehir tari-
hi yazıcılığını teşvik eden bir zemin oluşturacağına inanıyoruz.
     
     
     D.Mehmet Doğan

     Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
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Türkiye Yazarlar Birliği Kültür 
Merkezi I. Milletlerarası Şehir 
Tarihi Yazarları Kongresi ile 
açıldı

Türkiye Yazarlar Birliği kuruluşunun 33. yılına Ankara’da Kızılay’da yeni ve dona-
nımlı bir kültür merkezi ile giriyor. Mehmet Akif Divanı, Mevlana Divanı ve Yunus 
Emre Divanı gibi toplantı mekânlarıyla birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapa-
cak olan Türkiye Yazarlar Birliği, Yeni Kültür Merkezi ile Ankara’nın ve ülkemizin 
kültür hayatına canlılık katacak. 

Yeni hizmet binamız şair ve yazarların buluşma mekânı, şehrin kültür hayatının 
merkez noktası olacak.

Türkiye Yazarlar Birliği yeni kültür merkezinin açılışını görkemli bir törenle yaptı. 
Kültür Merkezinin hizmete girmesi münasebetiyle Türkiye’de ilk defa Milletlera-
rası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi düzenlendi. 05 – 07 Kasım 2010 tarihleri ara-
sında Türkiye Yazarlar Birliği kültür merkezindeki kongreye kırkın üzerinde seçkin 
akademisyen ve yazar bildirileriyle katıldı. 

Milletlerarası Şehir Tarihi Kongresi’nin açılışı 5 Kasım’da Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta bir konuşan Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz Türkiye Yazarlar Birliği’nin faaliyetleri 
hakkında bilgi verdikten sonra kongre ile bu alandaki eksiklerin önemli ölçüde 
giderileceğini söyledi. Yavuz, birlik olarak kültürel konularda her zaman öncülük 
yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. 

Bu kongre İstanbul’da düzenlenmeliydi

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan da yaptığı konuşmada 
bu tür faaliyetlerin belediyelerin ilgi alanında olması gerektiğini söyledi. Şehirle 
tarihin adeta eşanlamlı olduğunu kaydeden Doğan insanoğlunun kurduğu şehir-
lerle dünyayı şekillendirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Şehir insan olarak var-
lığımızın, dünyada var oluşumuzun remzi, sembolü. ‘Şehir’le ‘medeniyet’ kelimesi 
arasında bir yakınlık, bir müşahabet, bir içiçelik var. Farsça şehir yerine Arapça 
medineyi koyarsak bu yakınlık için şahit, delil, ispat aramaya gerek kalmaz. Mede-
niyet “medine”de yani şehirde teşekkül eder.”
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D. Mehmet Doğan, Abdülkerim Erdoğan, Yakup Çelik, İbrahim Ulvi Yavuz, İsmail Bozkurt, 

Beşir Atalay

Her medeniyet merkezi şehrin geçmişten geleceğe akan bir nehir anlamı taşıdığını 
ifade eden Mehmed Doğan, bu sürekliliğin hiç bir şeyin durağan olamayacağına 
işaret ettiğini söyleyerek insanın bu sayede dünyayı anlamlandıracağını vurguladı. 
Dinleyicilere “Şehir tarihi yazarlarını bir araya getirmek için bir toplantı düzen-
lemek gerektiğinde ilk hangi şehir hatıra gelir?” diye soran D. Mehmed Doğan 
cevabını “İstanbul” olarak verirken yerel yönetimlerin toplantıya ilgisizliğinin 
da altını çizdi: “Eğer Türkiye ile sınırlı düşünüyorsak, elbette en önce akla gelen 
İstanbul’dur. Biz de öyle düşündük. Şehir tarihi yazarları kongresi esasen İstanbul 
için düşünülmüş bir projeydi. Beş yıl kadar önce bu niyetle tasarlandı. İstanbul’un 
halen de büyükşehir belediye başkanı olan zat da bu projeye sıcak baktı. Fakat 
izahı gereksiz sebeplerle icrası mümkün olmadı. Konya ve Bursa başta olmak üze-
re birçok tarihi şehirde bu toplantıyı yapmak için arayışlarımız oldu. En uygunu 
böyle bir toplantıya şehirlerin, şehir yönetimlerinin sahip çıkmasıydı. Fakat şehir 
yönetimlerinin tarihle olan nizaları, rantın dayanılmaz cazibesi bu yöne meylet-
melerine engel olmaktadır. Şehir tarihi yazarları kongresini Ankara’da yapıyoruz. 
Ankara büyükşehir belediyesinin konuya ilgi gösterdiğinden ötürü değil elbette. 
Bunun böyle olmadığını bu salonda bulunan herkes bilir.“

Kongrenin Ankara’da yapılmasının Hacı Bayram Veli’nin yüzü suyu hürmetine ol-
duğunu söyleyen D. Mehmed Doğan “Türkçe’nin en güzel bir kaç şiirini söylemiş-
tir.” dediği Hacı Bayram’dan

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

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

Türkiye Yazarlar Birliği



18

Türkiye Yazarlar Birliği

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

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

Bu sözü ârifler anlar/Cahiller bilmeyup tanlar 
Hacı Bayram kendi banlar/Ol şarın menâresinde” şiirini okudu.

Milletlerarası Şehir Tarihi Kongresi’nin işin yalnızca araştırma – inceleme yönüyle 
ilgili değil fikriyatla ve edebiyatla bağlantılı olduğunu vurgulayan D. Mehmed 
Doğan, “Bugünden itibaren üç gün şehir tarihini araştıran, şehrin edebiyatını ya-
pan ve şehir merkezli düşünen yazarlar bir arada olacaklar. Bu güzel başlangıcın, 
şehir tarihi yazıcılığını teşvik eden bir zemin oluşturacağına inanıyoruz.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci de şehir tarihçiliğinin Türkiye’de 
istenilen seviyede olmadığını söyleyerek Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu girişimi-
nin şehir tarihçiliği açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Ali Birinci, batıyla 
da kıyas yaparak şehir ve medeniyet olgusu üzerinde yoğunlaştığı konuşmasında 
“Köyleri, insanları Allah yarattı ama şehirleri insanlar imar etti” derken medeniyet 
kavramına göndermede bulundu. Batı’da, örneğin Paris’te bazı caddeler üzerine 
ciltlerce kitap yazılabildiğini ancak bizim büyük medeniyetlerin merkezi olmuş 
başkentlerimizin bile şehir tarihlerinin sınırlı olduğunu belirtti. Birinci, bu alanda 
çalışmalara destek verilmesi gerektiğini, TTK Başkanı olarak son derece kıymetli, 
unutulmuş kitapları tekrar basarak Türk Kültürü’ne kazandırıldığını ve benzer ça-
lışmalara hız verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ise Türkiye’deki şehir ta-
rihçiliğini Avrupa ülkeleri ile mukayese ederek, ülkemizde bu tür çalışmaların çok 
yetersiz olduğunu ifade etti. Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğünde ya da kamu 
kuruluşlarının her ilde bulunan bir üniversitesi ile işbirliği kurması suretiyle, şehir 
tarihi alanında kapsamlı proje çalışmalarının başlatılmasının son derece faydalı 
olacağının altını çizdi. İsen, Şehirlerimizle ilgili önemli tespitler ve detay bilgilerin 
yer aldığı Evliya Çelebi’nin Seyahatname kitabının tamamını ancak iki yıl öncesi 
okumaya başladık, dedi. Bu konuda da duyarlılığın geliştirilmesi gerektiğini söyle-
yerek konuşmasını tamamladı.

Büyük tarihçi Halil İnalcık: Ayasofya Batı’nın değil Osmanlı’nın mülküdür

Kongrenin ilk bildirisini açılış oturumunda “tarihçilerin kutbu” Prof. Halil İnalcık 
sundu. Türk tarihi konusunda bilgiler aktaran İnalcık konuşmasında tarihçiler için 
metodoloji de verdi. “Üç İmparatorluk Başkenti: Edirne- Bursa ve İstanbul”u anlat-
tığı konuşmasında Halil İnalcık bu vesileyle bir müjde vererek çok kısa bir sürede 
İstanbul ve Bizans hakkında 700 sayfalık bir kitap yayınlayacağını söyledi. 

Şehir tarihi bağlamında tapu kayıtlarının çok önemli olduğunun altını çizen İnal-
cık, bunların şehrin hafızaları olduğunu belirtti. Şer’iyye sicillerinin geçmişimize 
dair çok ayrıntılı bilgiler ihtiva ettiğini bildiren Halil İnalcık, ancak bu vesikaların 
değerlerinin bilinmediğinden dolayı birçoğunun zayi olduğunu belirtti. Kadılar 
tarafından tutulması zorunlu olan bu sicillerin yanında ek olarak bir de “tereke 
defterleri” tanzim edildiğini aktaran Tarihçilerin Kutbu bu defterlerden yaklaşık 
400 tanesini incelediğini böylece Bursa’da yaşayanların sosyo – ekonomik durum-
larını tespit ettiğini anlattı.

Prof. Dr. Halil İnalcık, İbrahim Ulvi Yavuz, M. Çetin Baydar, Şükrü Karatepe, A. Çağrı Elgün, 

Lütfi Şehsuvaroğlu
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Konuşmasında imaretlere de değinen İnalcık Türklerin bir kenti yeniden inşa et-
mek için imaret sistemini kullandıklarını söyledi. Türklerin bir kenti alırken orayı 
yakıp yıkmamaya çok özen gösterdiklerini ifade eden İnalcık, Ayasofya ile ilgili 
önemli görüşler bildirdi. 

Batılıların ısrarla Ayasofya’yı kendi mirasları olarak takdim etmesini anlamsız bul-
duğunu açıklayan Halil İnalcık Ayasofya’nın yıkılmadan bu hale gelmesinde Mi-
mar Sinan’ın, Ayasofya’ya Osmanlı’nın müstakil bir mimar atamasının, duvarların 
payandalarla desteklenmesinin etkisi olduğu vurgulayarak, “Ayasofya Osmanlı 
mülküdür.” dedi. 

Vakıflar genel müdürlüğü konferans salonunda yapılan açılışın ardından TYB Kül-
tür Merkezinde kongrenin ilk oturumu saat 16.00’da yapıldı. “Tarih ve Şehir” ko-
nulu oturumu Prof. Dr. Suat Cebeci yönetti. Bu oturumda; Prof. Dr. Semavi Eyice 
“İstanbul Tarihçileri”, Prof. Dr. Suphi Saatçi “ Şehir ve Medeniyet”, Ömer Erdem 
“Yazdığımız Şehir Yaşadığımız Şehirdir”, Prof. Dr. Musa Çadırcı “Osmanlı Döne-
minde Şehir Tarihi Yazımında Karşılaşılan Zorluklar”, İsmail Hacıfettahoğlu “İlk 
Matbu Şehir Tarihimiz Çerçevesinde Bizde Şehir Tarihçiliği”, Mustafa Armağan 
“Şehir Tarihi Yazmanın Sürprizleri” başlıklarıyla bildirilerini sundular.

6 Kasım Cumartesi 09:30’da başlayan ikinci oturumu ise Prof. Dr. Şamil Dağcı yö-
netti. “Şehir Tarihi” konulu oturuma; Mehmed Ali Abakay, Doç. Dr. Adem Kara, 
Prof. Dr. Mehmed Özkarcı, Mehmed Kurtoğlu, Yrd. Doç. Dr. Celal Pekdoğan, Ab-
durrahman Yiğit ve Abdulkerim Erdoğan katıldılar. Diyarbakır, Kahramanmaraş, 
Urfa, Ankara, Gaziantep ve Hasankeyf konulu tebliğlerde sinevizyon yardımıyla 
görsel materyallerin de çokça kullanılmasıyla kentlerin tarihi dokuları hakkında 
detaylı açıklamalarda bulundular. 

Üçüncü oturum ise saat 11:30’da başladı. “Şehir ve Medeniyet” konulu oturumu 
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu yönetti. 

Prof. Dr. Hakan Poyraz “Şehir ve Felsefe” konulu bildirisini sundu. Doç. Dr. Bülent 
Arı “Halil İnalcık’ın Şehir Tarihi Araştırmaları” üzerine önemli notlar aktardı. Bu 
oturumda yine Prof. Dr. Mehmed Mahfuz Söylemez, Yrd. Doç. Dr. Mehmed Ba-
yartan, Yahya Düzenli ve Doç. Dr. Haluk Dursun şehir ve medeniyet çerçevesinde 
hazırlamış oldukları bildirilerini sundular.

Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Merkezi’nin açılışı İçişleri Bakanı Beşir Atalay 
tarafından gerçekleştirildi.

Üçüncü oturumun ardından 6 Kasım Cumartesi 13.30’ da; Türkiye Yazarlar Birliği 
yeni hizmet binası ve kültür merkezi açılış merasimine geçildi. Açılış merasimine, 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanı sıra, milletvekilleri, yöneticiler, iş adamları, be-
lediye başkanları ve birçok akademisyen katıldı.

TYB Kültür Merkezi Açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen, TYB Ge-
nel Başkanı İ. Ulvi Yavuz Ankara’nın yeni bir kültür merkezine daha kavuştuğunu 
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ifade ederek burada birçok kültürel faaliyetlerin icra edileceğini söyledi. Ayrıca 
kültür merkezinin açılışında emeği geçen herkese şükranlarını ifade ederek ko-
nuşmasını tamamladı.

Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen TYB Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan, te-
şekkür konuşmasının ardından Ankara’da böylesine önemli bir kültür faaliyetinin 
icra edilmesinin önemine işaret ederek;

“Şehir tarihi yazarları kongresini Ankara’da yapıyoruz. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin konuya ilgi gösterdiğinden ötürü değil elbette. Bunun böyle olma-
dığını burada bulunan herkes bilir. Ankara belediyesi ve onun başkanı, böyle kül-
türel konulara yakın durmaz. Onun işi kafa ile değil, ayak iledir! Ankara’yı kafa 
ile, fikirde, kültürde temsil onu ilgilendirmez. O ayakla temsil için büyük kaynaklar 
ayırmayı tercih eder. Bugün bu toplantı Ankara’da yapılıyorsa, bu Hacı Bayram 
Veli’nin yüzü suyu hürmetinedir!” sözleriyle konuşmasını sürdüren Doğan, böy-
lesine önemli bir kültür merkezi açılışında Türkiye Yazarlar Birliği üyesi bir İçişleri 
Bakanı’nın yapmasının onur verici olduğunu belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşundan bugüne kültür faaliyetlerini çeşitlendi-
rerek aralıksız olarak sürdürdüğünü belirten Doğan, yeni kültür merkeziyle daha 
dinamik bir yapıyla bu çalışmaların hız kazanarak devam edeceğini söyledi.

Doğan, TYB hizmet binası ve kültür merkezinin açılışına göstermiş oldukları yakın 
ilgiden dolayı tüm davetlilere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

D. Mehmed Doğan’ın ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise Tür-
kiye Yazarlar Birliği’nin kültür alanında ülkeye katkılarının çok iyi bilindiğini ve 
bunların çok kıymetli olduğunu ifade ederek yeni kültür merkezi ile bu nitelikli 
çalışmaların da artarak devam etmesini temenni ettiğini ifade etti. 

Ahmet Şenol, İbrahim Ulvi Yavuz, Beşir Atalay, Şerafettin Gölcük, Mehmet. Akif Işık,                

İsmail Karakaya
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Açılış konuşmalarının ar-
dından Kültür Merkezi’nin 
restore edilmesinde, hazır-
lanmasında emeği geçen 
maddi ve manevi destek-
lerini esirgemeyen iş ada-
mı ve belediye başkanları-
na teşekkür beratı takdim 
edildi.

Halk Bankası Genel Mü-
dürü Hüseyin Aydın’a İçiş-
leri Bakanı Beşir Atalay, iş 

adamı Faik Güngör’e TYB Genel Başkan yardımcısı Ahmet Fidan, Mamak Belediye 
Başkanı Mesut Akgül’e TYB Genel Başkanı İ. Ulvi Yavuz teşekkür beratlarını tak-
dim etti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a, Polatlı Belediye Başkanı Yakup 
Çelik’e de önemli katkılarından dolayı günün anısına teşekkür beratları takdim 
edildi.

TYB Kültür Merkezi’nin açılışında İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın yanı sıra 
eski Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, eski 
Şanlıurfa Milletvekili M. Atilla Maraş, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ma-
mak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şük-
rğ Karatepe, eski TYB Başkanlarından Dr. Nazif Öztürk, Lütfi Şehsuvaroğlu, Prof. 
Dr. Şerafettin Gölcük, Yazar Rasim Özdenören, Yazar Hüseyin Öztürk, Yazar İsmail 
Karakaya, Şair Bahaeddin Karakoç, TYB Ankara Şube Başkanı Talip Işık, TYB Konya 
Şube Başkanı Bekir Şahin ve Başkan Yardımcısı Mehmet Köseoğlu, TYB Şanlıurfa 
Şube Başkanı Cuma Ağaç, TYB İzmir Şube Başkanı Harun Özdemir, TYB Gaziantep 
Şube Başkanı Hanefi Akın, TYB İstanbul Şube Başkan Yardımcısı İrfan Çalışan, İb-
rahim Çelik, Mustafa Özçelik, Abdullah Satoğlu, TYB Yönetim Kurulu üyeleri, çok 
sayıda akademisyen, yazar ve yönetici hazır bulundu.

Açılışın ardından I. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin dördün-
cü oturumuna geçildi.

Prof. Dr. Mehmed Özkarcı’nın oturum başkanlığındaki toplantıda konuşmacılar 
sırasıyla şu bildirileri sundular. M. Çetin Baydar “Erzurum Şehir Kültüründe Pay 
Sahibi Şahsiyetler ve Zamanımıza Ulaşan İzleri”, Dr. M. Âkif Fidan “Eyüp Sabri Paşa 
ve Harameyn Tarihi”, İskender Muzbeg “Çağdaş Kosova Türk Şiirinde Prizren Şeh-
ri”. Aynı oturumda Ömer Solak, Mehmed Tekin, İbrahim Terzioğlu şehir edebiyatı 
alanlarında farklı konularla toplantıya iştirak ettiler.

Kongrenin beşinci oturumu “Şehir ve Hayat” tı. Kent yaşamının sanat ve estetik 
yönüyle incelendiği toplantıya birbirinden güzel konularıyla bilim adamları renk 
kattılar.
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Rasim Özdenören’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı oturumda onun yerine 
TYB Ankara Şube Başkanı Talip Işık “Kültürün Kentin Biçimlenmesindeki İşlevi 
veya Kentin Ruhu” başlıklı bildiriyi izleyicilere okudu. Doç. Dr. Şükrü Karatepe 
“Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kentsel Değişim” başlığıyla toplantıya zen-
ginlik katan isimlerdendi. Prof. Dr. Ahmet Şerif “ Üsküp Şehrinde Osmanlı Kültür 
Mirası”, Agageldi Allanazaroz “ Antik Merv ve Civarındaki Şehirlerin Tarihi ve 
Onların Kaynak Eserlerdeki Yeri”, Kömeg Kulıyev “ Türkmenistan’da Şehir Tarihi-
nin incelenmesi ve Önemi”, Doç. Dr. Bilgehan Pamuk “ Erzurum Şehir Hayatında 
Vakıfların Rolü” konularında hazırlamış oldukları tebliğlerini sundular.

Akşam yemeğini müteakip Talip Işık’ın oturum başkanlığını yaptığı “Şehir-Şiir/Şe-
hir Şiirleri” okuma programında katılımcılar günün yorgunluğunu şairlerin dilin-
den şehir şiirleri dinleyerek attılar.

Şehir şiirlerinin okunduğu programa M. Atilla Maraş, Mustafa Özçelik, Mustafa 
Aydoğan, Hayriye Ünal, Şaban Abak, Çağrı Gürel, Mehmed Kurtoğlu, Hüseyin 
Türkmen, Abdullah Satoğlu, İbrahim Eryiğit katıldı. Program Talip Işık’ın “Asya 
Yüreğimi Dağlayan Ateş” isimli şiirini okumasının ardından sona erdi.

7 Kasım Pazar günü “Şehir ve İnsan” konulu son oturuma geçildi. Oturum başkan-
lığını TYB İzmir Şube Başkanı Harun Özdemir yaptı.

Dr. Nazif Öztürk’ün “Osmanlı’da Vakıflar ve Şehircilik” konusunda bildiri sunduğu 
oturumda, Muzaffer Taşyürek “Şehirlerin Sahipleri Kimlerdir”, Kamil Uğurlu “Şe-
hir ve Medeniyet” konularında bildirilerini sundular.

Yedinci ve son oturumun ardından değerlendirme oturumuna geçildi. Önce Tür-
kiye Yazarlar Birliği hakkında hazırlanmış kısa bir sine-vizyon gösterisi izlendi. 
Ardından kongre hakkında mütalaa ifade etmek isteyen katılımcılar söz aldılar. 
Özellikle Türkmenistan’dan kongreye katılan Türkmenistan edebiyatının önem-
li isimlerinden Agageldi Allanazarov’un değerlendirme konuşması katılımcıla-
rın duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.  Genel Başkan İbrahim Ulvi Yavuz’un 
değerlendirme konuşması ardından söz alan Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan, 
Kongrenin Milletlerarası yönünün zayıf kaldığını, bu noksanlığın sonraki kongre-
lerde giderileceğini temenni ettiğini belirtti. 

Değerlendirme konuşmasının ardından Tarihi Ankara Şehir Gezisi ile program ni-
hayete erdi.



24

Türkiye Yazarlar Birliği

Üç Osmanlı Payitahtı: 
Edirne, Bursa ve İstanbul

Halil İnalcık1

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucularını ve bugünkü başkanlarını selamlarım. 
Sayın dostum, çok kıymetli dostum, az önce konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterini tebrik ederim. Bu naçiz tarihçiyi çağırdığınız için ayrıca minnet-
lerimi sunarım. 

Şehir tarihi benim 50 yıldan beri uğraştığım bir konudur. O günlerde, Bursa’da Çe-
lebi Mehmed Külliyesi’nin önemli bir parçası olan müzede şer’iye sicilleri üzerinde 
çalışmaya başladım. O zaman bu siciller (Sonradan bu sicillerin 250 cilt üzerinde 
olduğunu öğrendik) müzenin bir köşesinde, toz toprak içerisinde duruyordu. Ben 
Bursa tarihi üzerine çalışıyordum. O siciller üzerine çalışmaya başladım. Gördük ki 
Bursa şehrinin insanları, binaları, her şeyi bu sicillerin içerisindedir. 

Kadıların tuttuğu siciller şehir tarihçiliğinin ana kaynağıdır ve hemen hemen her 
kadının vazife gördüğü şehirde bu sicillerden yüzlercesi bu güne kadar gelmiş, 
fakat yüzlercesi de tahrif edilmiştir. Bursa sicillerinin bu perişan durum karşısında, 
buradan yazdığım ilk makale Ömer Lütfü Barkan’ın İktisat Fakültesi Mecmuası’nda 
yayınlanan Bursa’nın sosyal yapısı üzerinde yaptığım araştırmadır. Bursa kadısının 
defterinde tereke defterleri vardır. Tereke defteri nedir: Birisi vefat ettiği zaman 
onun mirasçıları, herkes değil, bir niza konusu ise miras, isteyenler kadıya müraca-
at eder. Kadı ölenin bütün mallarını raice göre kıymetlendirir. Yani esirler, köleler 
dahi oraya kaydedilir. Uzun listeler halinde bunlar değerlendirilir ve yekûndan 
sonra mirasçılar arasında kadı bunları pay eder. Tabii kadı bu işlem karşılığında bir 
resim alır kadı. Bu siciller Fâtih devrine kadar iniyor. 

Bu terekelerin 400 tanesini inceledim ve miras miktarına ve bırakılan malların, 
terekenin mahiyetine göre bir tasnif yaptım. Miras miktarı, Bursa’nın o günlerdeki 
sosyal sınıflarını belirlemek için temel ölçü idi. Orada 10000 akça altında miras bı-
rakmış olan kişileri fakir kabul ettim. 10000 – 50000 arasındakileri orta sınıf olarak 
kabul ettim. 50000 akça üzerinde miras bırakanları zengin sınıf olarak kabul ettim. 

1    Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi. 
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Bu suretle % 88’inin 10000 akça altında miras bıraktıklarını tespit ettim. Bunları 
fakir olarak kabul ettim. Yani Bursa şehrinin sosyal yapısını bu suretle fakirler, orta 
sınıf ve zenginler olarak tasnife muvaffak oldum. Bahse konu yazı İktisat Fakültesi 
Mecmuasında basılmıştır. Aynı zamanda o sicillerin şehir tarihi için ana kaynak 
olduğunu size hatırlatmak istiyorum. 

O zamandan beri bu siciller üzerinde yüzlerce çalışma tezler yapıldı. Ama o zaman-
lar Bursa sicilleri malum değildi. Tarih Kurumu Başkanı çok kıymetli konuşmasında 
mahalli tarih dergilerinden bahsettiler. Bursa’nın Uludağ Mecmuası gibi… Benim 
hocam Balıkesir Muallim Mektebinde, Kamil Su, bu sicillere dayanarak çalışmalar 
yapmıştır. Demek ki kadı sicilleri şehir tarihi araştırmalarının ana kaynağıdır. 

Bakınız başka bir misal vereyim bu konuda. Sicillerde bir kayıt görüyorum. Bir 
Ermeni Ankara’dan büyük sof kumaşı stokları ile gelmiş. Gelir gelmez indiği han-
da yerleşmiş. Tabii gelir gelmez yaptığı ilk işlerden birisi kendisine Bursa’da bir 
kemha elbise yaptırmak. Fakat bu zat ölmüş. Öldüğü için de terekesi sicile geçiyor. 
Terekesi içinde müzik aletleri var, demek ki zevk sahibi bir insan, seyahati esnasın-
da kendisini bu zevkten de mahrum etmemek için müzik aletleri ve cariyeler var. 
Tasavvur edin, bir Ermeni tüccarı Ankara’dan Bursa’ya geliyor. Büyük sof stoklarıy-
la… O zaman, Ankara’da sof ticareti daha çok Ermenilerin elindeydi. Ankara’nın 
Hacı Bayram Veli, Türk olsun Ermeni olsun oradaki işçilerin kaderine ilgi duyar, 
onun için emek sahiplerini ilk velisidir. Kendi emeği ile çalışmayanı kendi müritleri 
arasına almazdı Hacı Bayram-ı Veli. 

Başka kaynaklardan öğreniyoruz: İtalya’dan zengin bir prensin hanımı Bursa’daki 
Floransalı bir tüccardan kendisi için sof alıp göndermesini istiyor. Yani bir sicilden, 
bir terekeden neler öğrenebiliyoruz. Evet, şehir tarihinin kaynakları yalnız siciller 
değildir fakat ana kaynağı sicillerdir hiç şüphesiz. 

Bizim şehir tarihçiliğinde bir şehrin inşasında çok medeni, Batı’da bile misalini 
görmediğimiz çok önemli bir müessese buluyoruz. Bütün Osmanlı – Türk şehir-
leri vakıflarla inşa edilir. İstanbul harap bir şehir olarak ele geçirildikten sonra 
vakıflarla yeniden inşa edilmiştir. Vakıf, imaret sistemidir. İmaret sisteminin şe-
hircilikte önemini ilk kez Osman Ergin Bey yazdı. Sonra Barkan’ın İktisat Fakültesi 
Mecmuası’nda konu üzerine uzun bir yazısı çıkmıştır: “İmaret Sisteminin Şehirlerin 
Teşekkülündeki Önemi.” Türklerin bir şehri yeniden inşa etme yolundaki faaliyet-
lerinin temelini ve sistematiğini biz imaret sisteminde buluyoruz. 

İmaret sistemi nedir? Evvela özellikle İstanbul’dan bahsediyoruz. Yalnız İstan-
bul için değil, Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirleri almakta kullandığı özel bir 
metod vardır. Yalnız Osmanlılar değil, Selçuklular ve diğer beyliklerde de bunu 
görüyoruz, bir şehri tahrip etmeden, nüfusuyla ve binalarıyla aynen ele geçirme 
kaygısı vardır. Top kullanımı yayılmadan önce Osmanlıların bir şehri fethinde da-
ima şu metodu kullandıklarını biliyoruz: Osmanlı ordusu Bursa’yı Osman Gazi za-
manında 1301’da muhasara etti. Muhasara sırasında iki kule yapıldı birisi tepede 
ve birisi aşağıda. Aktimur Kulesi ve Balabancık Kulesi. 1301’de abluka altına alınan 
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şehir ancak 1326 Nisanında teslim oldu. Bu 25-26 senelik süre zarfında şehri aç 
bırakmak, yani dışarı ile olan temaslarını tamamen kontrol etmek suretiyle şehrin 
kendiliğinden teslimi sağlanmıştır. Yine İznik 1301’de Osman Gazi tarafından mu-
hasara edildi. O da iki kule yaptı. Birisi Draz Ali Kulesidir. Bugün Bursa civarında 
bir köydür. Başka bir kule de Karatigin vadisinde yaptı. Bu iki kule şehri otuz sene 
dışarı ile temastan ayırdı. Bu tecrit 30 yıl sürdü. Şehir 1331’de Orhan’a teslim oldu. 
Aynı fetih metodunu biz bütün batı Anadolu şehirlerinde, Birgi’de, Efesus’ta ve 
diğerlerinde görüyoruz. Yani Osmanlı bir şehri harap bir şekilde almak istemez. 
İstanbul muhasarasında Fâtih şehri kahren, (zorla, cebirle) fethetmek kaygısında 
değildi, teslim almak istiyordu.

Şehri muhasara ettiğiniz zaman şehrin teslim edilmesi için üç defa teslim olma 
teklifi yapılır. İstanbul muhasarasında da Fâtih ileride payitaht edeceği şehri ha-
rap bir şekilde devralmak istemediği için üç kere imparatora elçi gönderdi, teslim 
teklifinde bulundu. Fakat imparator “Elimde değil, Cenevizliler ve Venedikliler 
şehri teslim etmek istemiyor” diyor. Çünkü esas savunma askerleri Venedikliler-
den oluşuyor. Rumlar da istemiyor. Selanik’te aynı şeyi görüyoruz. Çandarlı Halil 
Paşa üç sene şehri abluka ettikten sonra 1381’de teslim aldı. İstanbul’a dönersek 
üç kere red cevabı karşısında Fâtih son taarruzun yapılmasını emretti. Kahren alı-
nan bir şehrin nüfusu ordu tarafından ganimet olarak esir edilir. Bu İslami bir 
kuraldır. Taşınır malları yağma edilir. Ordu yüz bin kişi. Bu ordu İstanbul’a akınca 
orayı alt-üst etti. Bir kaynağımız diyor ki İstanbul halkı olduğu gibi çadırlardaydı. 
Nüfus kalmadı. Kiliselerdeki bütün kıymetli eşya yağma edildi. Mukavemet eden 
herkes öldürüldü. Bu harap şehrin portresini yakında 700 sayfalık bir kitap olarak 
neşrediyorum. 

Fâtih Sultan Mehmed bu harap şehri aldıktan sonra 1455’te, fetihten 2 sene kadar 
sonra bütün binaları ve içindekileri tahrir ettirdi. Bu tahriri yapan meşhur tarihçi 
Tursun Bey’dir, Beylerbeyi Hamza Bey’in oğlu. Arşivden bu kıymetli vesikayı birisi 
yürütmüş, öyle anlaşılıyor. Burada Galata’da, Galata teslim olduğu için bir anlaş-
ma yapıldı. Bu usuldendir. Teslim olacak şehir ile bir ahitname yapılır. Ahitname 
bir nevi anayasa gibidir. Dini yeminle verilen taahhüt. Eğer teslim olursa şehir 
ahalisinin malları, canları ve tapınakları güvence altında olacak. Bunu hükümdar 
dini bir yeminle tasdik eder artık bozulamaz. Oradaki Hıristiyan halk hükümdarın 
bu taahhüdüne güvenerek teslim olur, ahitnameyle. Bu bir Osmanlı fetih metodu-
dur. Birçok Rumeli şehirleri böyle alınmıştır. Selanik, Üsküp… Osmanlılar şehirleri 
tahrip etmek değil, onları aynen almak, onlara bir anayasa vermek ve geliştirmek 
için fethederlerdi. 

İstanbul misali hakkında bahsettiğim vesika, 104 sayfalık bir defter ve maalesef 
Ayasofya bölgesi kayıp. Birisi önemli görüp almış onu. Fakat diğer mahalleleri var. 
Tursun Bey mahalle mahalle gezerek tahrir etmiş. Galata’nın tahrip edilmemiş bi-
naları, insanları, kiliseleri her şeyi bu defterde bellidir. Fakat İstanbul tarafında hiç 
nüfus yok.  Kiliseler harap olmuş, Kariye Kilisesi, St. Teodosia (Gülcamii) mesela… 
Ve nüfus olmadığı için de harabeye gitmekte. Öyle harap bir şehirle karşı karşı-
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yayız. Fâtih şehri ihya etmek için ilan ediyor: Rumeli’den ve Anadolu’dan gelen 
her Türk’e, her Müslüman’a şehirde eline geçirdiği binayı, saray olsun, ev olsun, 
kilise olsun, vaat ediyor. Bunun üzerine bu iki bölgeden insanlar geliyor. Vesika o 
kadar teferruatlı ki Aydın’dan, Bursa’dan Altıparmak Mahallesi’nden kim gelmiş 
görebiliyorsunuz. Gelen Türk nüfusu gösteriyor ki Fâtih’in maksadı şehri alır almaz 
bir Türk şehri olarak ihya etmektir. Fakat gelen halk bakıyor ki pazar yok, geçim 
imkânı yok. Bunların çoğu bırakıp kaçıyor. Şehir yine harap… Bunun üzerine Fâtih 
Rumeli’deki şehirlerdeki Yahudileri sürgün usulüyle zorla İstanbul’a getiriyor ve 
vergilerden muaf tutarak, avarızdan, belli yerlere yerleştiriyor. Fener’e, Balat’a, 
Samatya’ya… Şehri ihya etmek için imaret sistemine başvuruyor. Çünkü halk gelip 
yerleşmiyor, şehir eski halini alamıyor. 

Zaten Bizans’ın son zamanlarında şehir felaket bir durumda… Fetih’ten önce bir 
İspanyol sefirinin İstanbul tasvirleri var. Vaktiyle beş yüz bin nüfusa sahip Bizans 
şehrinin nüfusu otuz bine düşmüş. Halk manastırlar etrafında duvarların içinde. 
Şehrin içinde sürüler dolaşıyor, tarlalar var. Yani zaten şehir harap bir vaziyette… 
Fakat imaret sistemi sayesinde Fâtih kapanları –Kapan ithal edilen malların tartılıp 
ithal mallardan resmi alındıktan sonra satılmaya başlandığı büyük pazarlardır. Un-
kapanı, Balkapanı, Yağkapanı gibi- ve şehrin ortasında da büyük çarşıyı yapıyor. 
Bugün Kapalı Çarşı dediğimiz yeri yapıyor. Biz bu inşa faaliyetini, şehrin 15-20 
sene içerisinde 60000-70000 nüfuslu gelişen bir şehir haline gelmesini vakıf siste-
mine borçluyuz. Yani imaret sisteminin esası da vakıflardır. 

Orada bir noktaya işaret edeyim, Batılı Hıristiyan müelliflerin hiç kale almadıkları 
bir hakikat… Ayasofya’nın şehir fethedilmeden bir iki sene önce kubbesi çökmüş-
tü. Fâtih Ayasofya’ya girdiği zaman kiliseyi şehrin camii-i kebiri olarak ilan etti, 
sonra buraya birçok vakıflar kurdu. Mesela İstanbul’un bütün cizye geliri Ayasof-
ya Camii’ne bırakılıyor. Ayasofya’nın tamiri, canlanması, muhafazası için on üç 
bin altunluk vakf yapılmıştır. Bir Ayasofya mimarı tayin edilmiştir. Bu önlemler 
alınmasaydı bugün Asyasofya’nın yerinde yeller esiyor olacaktı. Bugün Batılı mu-
harrirler “Bu eski Hıristiyan kilisesidir, bizim olacak tekrar” diyorlar. Münih’teki 
bir Bizans Kongresi’nde müşahede ettim. Bavyera Kardinali vardır orada. Bizanti-
nistler önünde kalkıp “İstanbul Ayasofya kubbesindeki yıldız daima parlayacaktır” 
dediği zaman oradaki Bizantinistler kalktı ve beş dakika ayakta alkışladı. 

Onların kalbinde hala Ayasofya vardır. Eğer biz senede 13000 altun vakfedip, ona 
özel bir mimar tayin etmemiş olsaydık bugün Ayasofya olmayacaktı. Büyük Sinan 
duvarları desteklemek için payendeler yaptı. Hıristiyan müellifler yakınırlar. Kilise-
leri Türkler harap ettiler derler. Bu kiliseler 20 – 30 tane kadar, ben bu defterden 
bütün bu kiliseleri tespit ettim. İngilizce yazdım bu kitabı ki dostlarımız, Hıristiyan 
dostlarımız okusunlar diye. Özellikle kiliselerin 16. asırda yavaş yavaş camiye çev-
rildiklerini görüyoruz. St. Teodosia Kilisesi Gülcamii oldu, Kariye Kilisesi de camiye 
çevrildi. Bu camiler batıda araştırma konuları olmuştur. Her birisi için cilt cilt kitap 
yazılmıştır. Diyorlar ki “Türkler Bizans’ın bu sanat abidelerini ele geçirdiler ve ca-
miye çevirdiler.” Fakat şunu kaydetmezler, kiliselerin camiye çevrilmeleri şu şekil-
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de olmuştur: Orada Rum halkı bu kiliseyi kullanıyor fakat zamanla kilise etrafın-
da İslam yerleşmesi bir ekseriyet halini aldığı zaman bir camiye ihtiyaçları oluyor. 
Camiye çevrilir çevrilmez o kiliseye vakıflar ihdas ediliyor. Bu vakıflar sayesinde 
bütün bu kiliseler bugüne kadar gelmiştir. Eğer vakıf desteği olmasaydı bu kili-
selerin hiç birisi kalmazdı. Bugün Kariye Camii’ni biliyorsanız oradaki mozaikler, 
İtalyan Rönesans’ının kaynağı sayılmaktadır ve ayaktadır. Bu sanat eserleri, camiye 
çevrildikten sonra büyük vakıflarla günümüze kadar gelmiştir. 

Bugün vakıflar idaresi bu bahsettiğimiz eserleri tamir etmek için büyük masraflara 
girmektedir. Demek istiyorum ki batılı yazarlara bakarsanız biz İstanbul’u tahrif 
etmişiz, kiliselerini sebepsiz yere camiye çevirmişiz. Batının tarihçiliğine katiyen 
inanmayınız. Benim fakülte sıralarından beri güttüğüm hedef Osmanlı’nın medeni 
tarafını ortaya koymaktır. Osmanlı şehirciliği, imaret sistemi sayesinde İstanbul’u 
yeniden inşa etmiştir. 1472’de Fâtih yeni bir vakıf tahriri yaptırdı. 1472 vakfiyesini 
yakında çıkarıyoruz. Ahmet Beyatlı’nın çalışması ile Tarih Kurumu’na teslim ettik. 
1472’ye gelindiğinde İstanbul artık gelişmiş bir Türk şehri. Demek istiyorum ki, 
harap bir Bizans’tan yeni bir Türk İslam şehri inşa ettik. Bu inşada imaret sistemi 
başrolü oynamıştır. Nasıl? 1459’da Fâtih vüzerasını huzuruna çağırdı. “Her biri-
niz İstanbul’da seçtiğiniz bir bölgede bir külliye, bir imaret yapacaksınız” dedi. 
Mahmud Paşa büyük çarşı etrafındaki arazide kendi külliyesini yaptı. Camii var, 
mahkeme de oradaydı. Hanlar yaptı. 

Külliye tabiri yanlıştır aslında, sonradan uydurulmuş bir tabirdir, aslı imarettir. Os-
man Ergin çok güzel söyledi. İmaret içerisinde evvela bir tapınak yani camii yapı-
lıyor. Camiye ek olarak medrese. Medreseden başka yolculara, fukaraya hizmet 
etmek üzere bir imaret… Bugün Eyüp’e giderseniz oradaki imaret hala çalışmak-
tadır. Yani, sosyal bir hizmet görmektedir bu imaret. Mektep, kütüphane, gelen 
yolcuların develerini çektikleri develikler. Bu vezirlerden her birisi bir imaret inşa 
ettiler. Vakıflar kurdular, bu külliyeleri idame etmek için. 

Vakıf müessesesi de şehirciliğimizde ana müesseselerdendir. Çünkü bir imaret inşa 
ettiğinizde onun devam etmesi için bir gelir kaynağı ihdas edeceksiniz. Vakıf siste-
mi de imaret sisteminin temelidir. Dükkânlar vakfa gelir sağlar. Hamamlar ve ben-
zeri yapılar başka, hayır için yapılan binalar başkadır ve ikisi birbirini tamamlar. 
Gedik Ahmed Mahallesi’ni bilirsiniz İstanbul’da. Fâtih’in veziri Gedik Ahmed bu-
rada bir imaret yaptığında zamanla orada bir İslam Mahallesi teşekkül etti. Davut 
Paşa da bir külliye yaptı ve orada da mahalleler kuruldu. II. Bayezid zamanında 12 
adet nahiye ve her bir nahiyenin merkezinde böyle bir imaret ortaya çıktı. 

Özetle şunu bilmek lazımdır ki Türk şehirciliği Türk medeniyetinin çok önemli bir 
tezahürüdür. Türk şehirciliğini şer’iye sicillerimizi, vakfiye defterlerini inceleyerek 
layıkıyla ortaya koymak mümkündür. Bugün görüyorum üniversitelerde yüzlerce 
tez ortaya konuluyor. Çok seviniyorum, bu seviyeye geldik. Dünyada özellikle bizi 
tanımak istemeyen Batı karşısında medeni, şehirler inşa eden yüksek bir medeni-
yete sahip olduğumuzu bilmeliyiz ve göstermeliyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. 
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Program

5 Kasım 2010 Cuma

1. OTURUM: “Tarih ve Şehir”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat CEBECİ
Semavi EYİCE (Prof. Dr.) “İstanbul Tarihçileri”
Suphi SAATÇİ (Prof. Dr.) “Şehir ve Medeniyet”
Ömer ERDEM “Yazdığımız Şehir Yaşadığımız Şehirdir”
Musa ÇADIRCI (Prof. Dr.) “Osmanlı Dönemi Şehir Tarihi Yazımında Karşılaşılan 
Zorluklar”
İsmail HACIFETTAHOĞLU “ İlk Matbu Şehir Tarihimiz Çerçevesinde Bizde Şehir 
Tarihçiliği”
Mustafa ARMAĞAN “Şehir Tarihi Yazmanın Sürprizleri”

6 Kasım 2010 Cumartesi

2. OTURUM: “Şehir Tarihi”

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Şamil DAĞCI
Adem KARA (Doç. Dr.)  “XIX..yy’da Çorum Sancağı’nda İdari ve Mülki Yapı”
Mehmet ÖZKARCI (Prof. Dr ) “Kahramanmaraş’ın Tarihi Dokusu”
Mehmet Ali ABAKAY “Diyarbekir: Şehir ve Medeniyet”
Mehmet KURTOĞLU “Efsane ile Hakikat Arasında Bir Şehir Okuması”
Celal PEKDOĞAN (Yrd. Doç. Dr.) “XX.yy’da Ayıntab’da Sosyal Hayat”
Abdurrahman YİĞİT “Tarihi Kent Hasankeyf”
Abdülkerim ERDOĞAN “Ankara ve İlçeleri Şehir Tarihi Araştırmaları- Sinevizyon 
gösterisi”

3. OTURUM: “Şehir ve Medeniyet”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Hakan POYRAZ (Prof. Dr.) “Şehir ve Felsefe”
Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ (Prof. Dr.) “Klasik İslam kaynaklarına Göre Şehir ve 
Medeniyet İlişkisi  Üzerine”
Mehmet BAYARTAN (Yrd. Doç. Dr.) “İnsan-Zaman-Mekân Bağlamında Şehirler”
Yahya DÜZENLİ “Şehir, Medeniyet ve Katliam”
Haluk DURSUN (Doç. Dr. ) “Bir Ulu Mabedden Şehri Okumak: Ayasofya’da Olanlar-
Bitenler, Yazarlar-Çizerler, Gelenler-Geçenler”
Bülent ARI (Doç.Dr.) “Halil İnalcık’ın Şehir Tarihi Araştırmaları”
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4. OTURUM: “Şehir ve Edebiyat”

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Mehmet ÖZKARCI
M. Çetin BAYDAR“Erzurum Şehir Kültüründe Pay Sahibi Şahsiyetler ve Zamanımıza 
Ulaşan İzleri”
Mehmet Akif FİDAN (Dr.) “Eyüp Sabri Paşa ve Harameyn Tarihi” 
İskender MUZBEG “Çağdaş Kosova Türk Şiirinde Prizren Şehri”
Ömer SOLAK “Aksaraylı Yazarlar ve Şairler Kitabı Örneğinde Kent ve Edebiyat 
Çalışmaları”
Mehmet TEKİN “Antakya”
İbrahim TERZİOĞLU “Şehirler ve Şehr-eminler”
Yusuf KAPLAN “Fütuhat-ı Medeniye”

5. OTURUM: “Şehir ve Hayat”
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İstanbul’un Tarihî Eserleri 
Hakkında Yayın Yapanlar 
(1950’ye kadar)

Semavi Eyice1

İstanbul’un tarihi eserleri üzerindeki çalışmalar hakkındaki bu konuşmamızda ge-
rek Bizans devrinde gerek Osmanlı idaresi sırasında bu şehri ziyaret ederek hak-
kında bilgi vermiş olan çeşitli mesleklerden olan kişilerden bahsedecek değilim. Bu 
türden eserlerin sayısı şaşılacak derecede zengindir. 

I. Dünya Harbi yıllarında Fransız araştırmacılardan J. Ebersolt 1917’de yayınla-
nan küçük bir kitabında görebildiği seyahatnameleri tarayarak bunlarda Bizans 
çağının İstanbul’daki eserleri hakkında verilen bilgileri derlemeye çalışmıştı. Çok 
gayretli bir araştırmacı olan Ebersolt’un göremediği pek çok seyahatname vardır. 
Nitekim bu cins kitapları büyük bir merakla toplamış olan Gennadios adındaki 
yunanlının Atina’da hibe ettiği kütüphanede başta Osmanlı devleti olmak üzere 
doğuya yapılan seyyahların çoğu toplanmış bulunmaktadır. Amerikalı bir kütüp-
hane uzmanı Shirley tarafından tasnifi yapılan, ayrıca iki cilt olarak Amerika’da 
yayınlanan seyahatnameler kataloğu bu konunun ne derecede zengin olduğunu 
açık olarak gösterir. Biz bu konuşmamızda bu seyahatnameleri ele alacak deği-
liz. Aynı bunun gibi İstanbul’u methetmek gayesiyle yazılmış şehrengiz türünden 
eserler üzerinde de duracak değiliz. Bu konuşmamızın esas ağırlığı İstanbul’un 
tarihi değeri ve buradaki eski eserler hakkında basılmış olan yayınlardır. Bunları 
iki ayrı grup halinde toplamak mümkündür. 

Birinci grupta geç Roma çağından itibaren şehrin fethine kadar gelen bin yılı aş-
kın süre içinde yani Bizans döneminde yazılmış olanlar vardır. Bunlar genellikle 
seyahatnamelerin içindedir. Şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda 39 yazar tespit 
ettim. Ve bunların ne gördüklerini, hangi eserlerden bahsettiklerini kaydettim. 
Bu şimdiye kadar yayınlanmadan kalmış bir kitaptır ve toplamı 120 sayfa kadar 
tutmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra yapılan çalışmalar ise oldukça büyük ve 
zengin bir bibliyografya teşkil etmektedir. Ben burada bunların hepsini  tanıtarak 
tahlil etmeye girişecek değilim. Ayrıca fetihten itibaren yayınlanan bu çalışmaların 

1  Prof. Dr. 
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belirli bir tarihte şimdilik durdurulması yerinde olur. Ondan sonrakilerin ayrıca bir 
konu halinde işlenmesi gerekir. Biz bu yazımızda son sınır olarak 1950 yılını kabul 
ettik. 

İstanbul’un Osmanlı devrinde tarihi ve eserleriyle ilk meşgul olan kişi bir Fransız’dır. 
Bu Pierre Gyllius adında güney Fransa’nın Alphi şehrinden gelmiş olan bir kişidir. 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a gelmiş ve İstanbul’un tarihini, eser-
lerini merakla araştırmış; bunlar üzerinde çalışmalar yaparak bunları kitap halinde 
yazmaya gayret etmiştir. Bu eserlerini o devirde usul üzere Latince yazdığından 
ismini de Latinceleştirmiştir. Gillies adını Gyllius şekline sokmuştur. İki cilt kitabı 
vardır. Bunların bir tanesi İstanbul’un topografyasıdır ve eski eserlerinden bu ve-
sileyle bahseder. İkincisi ise Boğaziçi hakkındadır. Bu iki çalışma Bizans tarihi ve 
eserlerinin üstünde durmakla beraber arada Türk eserlerinin bazılarını da konu 
alır. Mesela bugün yeri bile belli olmayan Fatih Külliyesi’nin bir parçası Çukur Ha-
mam hakkında oldukça geniş bilgiler vermektedir. Bizim için İstanbul’un tarihi ve 
arkeolojisi bakımından son derece önemli bir kaynaktır. 1550 yıllarına doğru yazıl-
mış olan bu kitap çok şükür Türk diline çevrildi. Erendiz Özbayoğlu hanım tarafın-
dan her iki cilt de Latince aslından türkçe olarak “İstanbul Boğazı” ve “İstanbul’un 
Tarihi Eserleri” başlıklarıyla basılmış bulunuyor. Eserin birinci cildi aynı zamanda 
John Boll tarafından 1729 yılında Londra’da “The Antiquities of Costantinople” 
adıyla ingilizce olarak yayınlanmıştır. Pierre Gylli uzun zaman Osmanlı ülkesinde 
kalmış hatta bir sefere de Kanuni Sultan Süleyman’ın peşinden gitmiştir. Sonra 
memleketine dönmüş, zooloji hakkında da bazı bilgiler götürmüştür. O sebeple 
Fransız zooloji biliminin öncüsü olarak kabul edilerek hakkında bazı yazılar da 
yazılmıştır. Sonra Roma’ya gelmiş, burada ölmüştür. Mezarı da Roma’da, ana cad-
dedeki kiliselerden birinin içindedir. 

Bundan sonra İstanbul’un tarihi ve eserleri hakkında bilgi vermiş olan kişi bizim 
17. yy’da yaşamış olan ünlü Evliya Çelebi’mizdir. Evliya Çelebi ilgi çekici bir kişidir. 
Bütün ömrünü gezip dolaşmaya ve Osmanlı ülkesinin çeşitli yerlerinde gördükle-
rini yazmaya vermiştir. Bu çalışmasında da kitabının yani Seyahatname’sinin bi-
rinci cildi İstanbul hakkındadır. Burada İstanbul’daki tarihi eserlerden –tamamını 
diyemem ama- büyük bir kısmını yazmıştır. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si Os-
manlı devrinde o kadar itibar görmemiş, ancak geçen yüzyılın başlarına doğru ilk 
defa üzerinde durulmuş ve eski yazıyla kitabın ciltleri yayınlanmaya başlamıştır. İlk 
önce belirli aralıklarla altı cildi basılmıştır. Arkasından Cumhuriyet devrinde yine 
eski yazıyla 7. ve 8. ciltler basılmış, yeni harf inkılâbından sonra da 9. ve 10. ciltler 
yayınlanmıştır. Bunlar da tabii ki Osmanlı ülkesini anlatır. Fakat birinci cilt tama-
men İstanbul’a dairdir. Burada da İstanbul’un bugün tarihi eser dediğimiz eserleri-
nin büyük bir kısmının kısa açıklamaları vardır. Böylece Osmanlı devrindeki yapılar 
hakkında buradan bilgi edinmek mümkündür. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si 
bu eski yazıyla olan ciltlerden sonra birkaç defa özet halinde yayınlanmıştır. Fakat 
bunlar doyurucu baskılar değildir. Son yıllarda Yapı Kredi Yayınları arasında yeni 
baştan baskısına geçilmiştir. Ve çok şükür on cildi yazma nüshalara başvurmak 
suretiyle yeni baştan yayınlanmıştır. Bu çalışmanın bilhassa I. cildinde birtakım ha-
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talar bulunmaktadır. Bunun sebebi Latin harflerine çevrilmesini sağlayan O.Şaik 
Gökyay’ın bu sırada yaşının hayli ilerlemiş olmasıdır. Her şeye rağmen bu yayın 
muhakkak ki büyük bir himmettir. Evliya Çelebi’nin hayatı hakkında bazı bilgileri-
miz olmasına rağmen nerede öldüğü, mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. 
Bu da büyük bir kayıptır tabii…

Ermeni yazarlardan Eremya Çelebi Kömürcüyan (1637–1695), İstanbul tarihi ve 
eserleri ile ilgili Ermenice bir kitap yazmış, bu kitap H.Andreasyan tarafından “İs-
tanbul Tarihi: 17. yüzyılda İstanbul” adıyla zengin açıklamalarla 1952 yılında türk-
çeye çevrilerek basılmıştır. Eserin ikinci baskısı 1988’de yapılmıştır.

Bundan sonra İstanbul tarihi ve eski eserleriyle uğraşmış olan kişilerden biri yine 
Ermeni kökenli İnciciyan’dır (1758–1833). Bunun da Ermenice, 5–6 ciltlik bir coğ-
rafya kitabı vardır. Kitabın bir cildi İstanbul’dan bahseder. Yazar burada pek çok 
tarihi eseri tanıtmaya çalışmış, hatta içine bazı gravürler koymuştur. Bu çalışma 
da yine Hrand Andreasan tarafından 1956 yılında “İstanbul: 18. Asırda” adıyla 
Türkçe’ye çevrildiğini biliyoruz. Fakat bahsettiğimiz resimler bu türkçe baskıda 
yoktur. Bunun sebebini Hrand Bey’e sorduğumda çok nadir olan bu eserin Paris’te 
bulunan ve gravürsüz olan bir nüshadan fotokopi ile alındığını ve eksikliğin bun-
dan kaynaklandığını söylemişti. Ancak tuhaf bir tesadüf ile bu eserin orijinal re-
simli nüshasını sahaflar çarşısında bulmuş ve on lira karşılığında satın almıştım. 
Kitabı Hrand’a gösterdiğimde böyle bir nüshaya tesadüf etmediğini üzülerek ifa-
de etmişti.

Bununla birlikte 18. yy’da son derece de önemli bir Türk yazarımız dikkati çe-
ker. Bu Ayvansaray’da Tokludede Mahallesi’nde oturan Ayvansaraylı Hüseyin 
Efendi’dir (öl.1787). Araştırma yapmaya çok meraklı olan Hüseyin Efendi, sokak 
sokak İstanbul’u gezerek İstanbul’da ne kadar cami, mescit varsa hepsini tek tek 
tespit etmiş, ondan sonra da bunların kim tarafından yaptırıldığını kaydetmiştir. 
Ayrıca bu eserlerin banilerinin mezarı neredeymiş, onu da eğer bulabildiyse yaz-
mış, gezdiği bütün bu camilerde de birer defa namaz kılmayı da ihmal etmemiştir. 
Ve böylelikle ortaya muazzam bir kitap çıkmıştır: “Hadîkat-ül Cevâmi” (Camiler 
Bahçesi). Yazar burada camilerin her birini bahçeyi süsleyen bir çiçeğe benzetmiş-
tir. Bu kitap daha sonra eski harflerle iki cilt olarak 1864 yılında Matbaa-ı Âmire’de 
basılmıştır. El yazma nüshaları yerli ve yabancı pek çok kütüphanede bulunan bu 
çalışma, aslında 1779’da yazılmasına rağmen neşredilmesi çok sonraları gerçekleş-
miştir. Bundan dolayı arada geçen süre içinde yapılmış diğer camiler, başkaları ta-
rafından zeyil halinde, kitaba ek olarak ilâve edilmiştir. Gerek Türk gerek yabancı 
kütüphanelerde bu değerli eserin birçok el yazması nüshalarına rastlanır. 

Bu kitabın enteresan tarafı Osmanlı devrindeki İstanbul’u bütün camileriyle hatta 
bu camilere ek vakıf binalarıyla birlikte tanıtmış olmasıdır. Ayrıca birçok vakıf sa-
hibi hakkında bilgi vermesi de çok önemli bir hadisedir. Kitap son yıllarda Howard 
Crane tarafından ingilizce olarak 1999’da Hollanda’da basıldı. Bu eserin Latin harf-
leriyle ilk baskısına Tercüman Gazetesinin ilavesi olarak İhsan Erzi tarafından giri-
şilmiş ve I. cilt iki fasikül halinde resimli olarak “Camilerimiz Ansiklopedisi” adıyla 
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1987’de basılmıştır. Ancak kitabın ikinci cildine hiç geçilmemiş böylece çalışma ek-
sik kalmıştır. Ondan sonra da Ahmet Nezih Galitekin Bey adında çok gayretli bir 
Türk araştırmacı bu kitabı yine matbu nüshadan, ulaşabildiği yazmaları da değer-
lendirerek 2001 yılında yeni yazıya çevirerek neşretti. Ancak bu çalışma yapılırken 
bahsi geçen eserlerin bugünkü durumlarıyla ilgili bilgiler de birer dip not halinde 
verilseydi hiç şüphesiz çok daha güzel olurdu. Muhakkak ki son derece değerli 
olan bu eserde müellif on yıl boyunca bütün Suriçi İstanbul’unu Eyüp’ü, Galata’yı 
Boğazın her iki tarafını, Anadolu Fenerlerinden Üsküdar’a, Kadıköy’e kadar ge-
zerek buradaki bütün cami ve mescitleri tespit etmiştir. O devir için inanılmaz bir 
gayretle yapılmıştır bu iş. Çünkü her gittiği yerden akşam evine dönemeyeceği 
için nerede yattığı, nerelerde konakladığı, ne tür sıkıntılar çektiği düşünülmesi 
gereken bir meseledir. Bu arada yazarımızın el yazması olan başka kitapları da son 
yıllarda Latin harfleriyle neşredilmiştir. Bunlardan biri kitabeler hakkındadır. Do-
laştığı yerlerdeki eserlerin kitabelerinin de ya tamamını veyahut sadece bir bölü-
münü bir deftere kaydetmiştir. Bu defter Topkapı Sarayı’nda saklanıyordu. Sonra 
bu çalışma da yeni harflerle kalın bir cilt olarak Fahri Çetin Derin - Vahit Çabuk ta-
rafından “Mecmua-ı Tevârih” adıyla 1985 yılında yayınlandı. Bu eserde çok mühim 
bilgiler vardır. Meselâ birçoğumuzun bildiği Bostancı’dan Küçükyalı’ya giderken 
bugün üzerinde kitabesi olmayan tarihi bir köprü vardır. Ancak o kitabeyi bu ki-
tapta bulmak mümkündür. Çünkü onun son satırını Ayvansaraylı Hüseyin Efendi 
kopya etmiştir. Yazarın diğer bir kitabı ise ileri gelen devlet adamlarının ölüm ta-
rihleri hakkında olan ve yine Fahri Çetin Derin tarafından 1978 yılında neşredilen 
“Vefayât-ı Selâtin ve Meşahir-i Rical” adlı eserdir. Böylece Osmanlı ve İstanbul ta-
rihi için 18. yy’da yazılmış aydınlatıcı bir kaynak olarak araştırmacıların hizmetine 
sunulmuştur. Bahsettiğimiz eserleri yazmış olan Ayvansaraylı Hüseyin Efendi’nin 
kabri maalesef malum değildir. Babasının evinin de bulunduğu Ayvansaray’da bir 
mezarlıkta gömülü olduğu biliniyor.  Mezarının Ayvansaray tarafında olması ge-
rektiğini düşündüğümüz Hüseyin Efendi bir gece evine giderken kapısının önünde 
kalp sektesinden ölmüştür. 

Bundan sonra XIX. yy.’a geliyoruz. XIX. yüzyılda Batı’da İstanbul araştırmalarının 
birdenbire yoğun bir merak uyandırmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu dönemin 
başında ilk defa İstanbul hakkında bir kitabın toplu bir şekilde yayınlandığı bilin-
mektedir. Büyük bir Osmanlı tarihi yazmış olan Josephe von Hammer (1774-1856), 
1822 yılında bugünkü Budapeşte şehrinde almanca olarak iki kalın cilt halinde 
İstanbul’un tarihini ve eski eserlerini toplu bir şekilde anlatan bir çalışma yayın-
lamıştır. “Constantinopolis und Bosphourus” adındaki bu kitap tarihi İstanbul’u, 
Galata’yı ve Boğaziçi’ni anlatır. Buradaki eski eserler hakkında bulabildiği kada-
rıyla bilgi verir. İstanbul hakkındaki ilk ilmi kitap budur diyebilirim. Ancak şu var 
ki Hammer o yapıların hepsini gidip de yerinde görmüş, araştırmış da yazmış de-
ğildir. Anlaşıldığı kadarıyla bu bilgileri Viyana’da masasının başında çeşitli kaynak-
lardan derleyerek elde etmiştir. Kendisi, esasında İstanbul’da Avusturya elçiliğinin 
kâtibidir. Burada bir süre kalmış, sonra Viyana’ya dönmüş, binaenaleyh bu kitap 
da orada hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu Almanca kitap –ki sonlarına doğru 
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İstanbul’un o devre göre iyi sayılabilecek haritaları da ilâve edilmiştir- uzunca süre 
İstanbul’u merak edip de almanca bilenlerin başvuracağı yegâne kaynak olarak 
elden ele dolaşmıştır. 

1820-1825 yıllarına doğru bir başkası daha İstanbul hakkında toplu bir kitap yaz-
maya girişmiştir. Bu inanılmaz bir şeydir, çünkü kitabı İstanbul’da 1830–34 yılları 
arasında görev yapmış Rum Patriği Konstantios Efendi (1770–1859) yazmıştır. Bu 
Konstantios Efendi İstanbul’da tespit edilebilen Bizans eserlerine ve Türk eserle-
rine dair “Constantinias” adıyla 1844’de Rumca bir kitap hazırlamıştır. Bu kitabın 
ilk baskısı Venedik’te yapılmıştır. Aşağı yukarı 10–15 yıl sonra yazar adı olmaksızın, 
çevireni de M.R. şeklinde belirtilerek “Constantiniyat” adıyla Fransızcaya çevrilir. 
Bu eser bütün yabancıların aradıkları bir kitap olmuştur; çünkü İstanbul hakkında 
gerek Bizans gerek Osmanlı hatıraları hakkında toplu bilgi veren bir eser olarak 
bilinmiştir, tanınmıştır. Rumca bir baskısı daha yapılan bu eserin bir müddet sonra 
Osmanlıca tercümeleri yayınlanmaya başlanmıştır. “Heyyet-i Sabıka-ı Konstantini-
ye” adıyla biraz özetlenmiş olarak 1861 yılında kitabın eski harflerle basıldığını gö-
rüyoruz. Bu kitabın enteresan olan bir nüshası da 1863 yılında Karamanlıca olarak 
çıkmıştır. Yani Karamanlıca’dan kastettiğimiz, Rum harfiyle Türkçesi. Biliyorsunuz 
Orta Anadolu’da bir zümre insanlar var ki bunların anadilleri Türkçe, fakat ken-
dileri Ortodoks’tur. Dolayısıyla yazı dili olarak Rum harflerini kullanıyorlar. Uzun 
süre Türkler’in elinde bu kitap dolaşmıştır. Bir defa ona da yurt dışında bir kütüp-
hanede rastladım. Bu kitabın çok geç devirde, 1868’de, Londra’da J.P.Brown ta-
rafından yapılmış ingilizce tercümesiyle de Atina’da Gennadius Kütüphanesi’nde 
karşılaşmıştım. Fakat Türkiye’de bu İngilizce tercümeyi hiç görmedim. Oldukça 
nadir bir kitap olsa gerek. 

Bundan sonra bir takım başka türden araştırmalar olmuştur. Şöyle ki; Sultan Ab-
dülmecit zamanında 1847 yıllarında bir İsviçreli mimara Ayasofya’nın restorasyo-
nu havale edilmiştir. Gaspare Fossati (1809–1883) adındaki İtalyan İsviçresi’nde 
yaşayan kişi Rusya’dan, bugün Beyoğlu’ndaki Rus konsolosluk binasını yapmak 
üzere İstanbul’a gelmiştir. O sırada Abdülmecit Ayasofya’daki bazı onarım işlerini 
yapmak üzere bu mimarı angaje ettirmiştir. Neticede Fossati İstanbul’da uzunca 
bir süre kalmıştır. Bir taraftan Ayasofya’yı restore etmiş, bir taraftan İstanbul’da 
bazı binalar yapmıştır. Mimar Fossati Ayasofya’nın restorasyonu sırasında, içinde 
mozaikler olduğunu da görmüş ve bunların resimlerini çizmiştir. Gayesi büyük 
boyda albüm şeklinde bir kitap yapmak ve Ortodokslukla yakın bir ilişkisi olan 
Rus çarına bunu takdim edip iyi bir para almak yahut kitabın Rus çarının yardı-
mıyla basılmasını sağlamaktır. Fakat Rus çarına bu önerisini götürdüğünde eline 
geçen, bir teşekkür mektubu, bir taltifnâme, bir de yüzükten başka bir şey ol-
mamıştır. Bunun üzerine hayal kırıklığına uğrayan mimar Fossati bu teklifi Sul-
tan Abdülmecit’e götürmüştür. Neticede aşağı yukarı bir metre boyunda renkli 
levhalardan oluşan şahane bir albüm Sultan Abdülmecit’in yardımıyla 1852’de 
Londra’da basılmıştır. Dolayısıyla kitabın baş sayfası Sultan Abdülmecit Han’a it-
haf edilmiştir. Maalesef bundan yirmi sene önce kadar Almanya’da bu kitabı kü-
çücük bir boyda tıpkıbasım olarak neşrettiler. Fakat tuhaftır, Batılıların garip bir 
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zihniyetleri vardır; kitabı aynen basmış olmalarına rağmen baş taraftaki Sultan 
Abdülmecit’e teşekkür levhasının sayfası yeni baskıda yoktur. Bu Ayasofya hak-
kında yapılmış olan ilk kitaptır ve burada mozaiklerden bahis yoktur. Doğrudan 
doğruya caminin restorasyonu, çevresinin harikulade güzel ve renkli gravürleri 
bulunur. Zaman zaman antikacılarda da rastladığımız bu gravürleri ele geçirenler 
çerçeveletip büyük paralara satıyorlar. Fossati, Ayasofya’da mozaikleri de buldu-
ğu sırada iskele kurup çalışıyorken (mozaikleri sonraki senelerde yeniden örtmek 
zorunda kalmıştır.) Salzenberg adında bir Alman da buraya gelmiştir. Bu kişi, tipik 
bir açıkgözlülükle iskelelere tırmanmış, fotoğraf makinesinin olmadığı bu dönem-
de, fırsattan istifade acele mozaiklerin krokilerini çıkarmıştır. Resimlerini yaptığı 
Ayasofya ile birlikte İstanbul’un diğer Bizans eserlerini de inceleyen W.Salzenberg 
(1803–1887), 1854 yılında “İstanbul’un Erken Devir Mimari Eserleri” adında yine 
bir metrelik devasa boyutta bir albümü Berlin’de yayınlanmıştır. Bu şahane albüm 
sayesinde Prusya kralı tarafından taltif edilmiş, kendisine özel bir nişan verilmiştir. 
Tabii bu Fossati’nin fena halde canını sıkmıştır. Hatta bu hususta aralarında bir 
polemik de geçmiştir. Sonunda aynı nişandan bir tane de Fossati’ye gönderilmiş, 
mesele tatlıya bağlanmıştır. Ayasofya hakkındaki bu kitap, binanın mozaikleri gö-
rülmezken, uzun zaman yegâne kaynak olmuştur. Çok nadir ve pahalı olan bu 
kitabın bundan 10- 12 sene evvel İstanbul’da zengin bir işadamı tarafından bir 
nüsha elde edilerek daha küçük boyda tıpkı baskısı yapılmıştır. Satışta olmayan bu 
kitabı bastıran iş adamı tarafından eşine, evliliklerinin 20 veya 25. yılı dolayısıyla 
ithaf edilmiş olup sadece ilgili kişilere hediye olarak göndermiştir. Bunlar Bizans 
İstanbul’unun ve Ayasofya’nın ilk yayınlarıdır. 1850-55’lerden itibaren Kırım Harbi 
dolayısıyla Avrupa’dan İstanbul’a yoğun bir akım olmuştur. Bu dönemlerde daha 
ilmî çalışmalara doğru gidildiğini görüyoruz. 

Bu arada Abdülmecit zamanında İstanbul’da enteresan bir çalışma daha yapıl-
mıştır. O zaman kurulmuş olan Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun öğrencileri bir 
İstanbul haritası üzerine İstanbul’daki bütün cami ve mescitleri tane tane yerleş-
tirmişlerdir. Sokak ve cadde adı olmayan bu haritanın kenarına da camilerin isim-
lerini yazmışlardır. Büyük selatin camileri dışında yalnız Suriçi İstanbul’unda 424 
tane camii ve mescit vardır. Ve bu, o devirde mühendishanede taş baskısı olarak 
basılmış ve yayınlanmıştır. Bu da son derece nadir bir haritadır. İstanbul’daki cami, 
mescitlerin yerlerini göstermesi ve İstanbul’un bir vakitlerin şehir dokusunu to-
pografyasını açıklaması bakımından değerli bir kaynaktır. Nadir bulunan bu esere 
de tek tük piyasada rastlanabilir.

Bu ilmî çalışmalar sürerken 1870’li yılların sonunda F.W. Unger (1810–1876) adın-
daki bir Alman farklı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu meyanda bütün Bizans kay-
naklarında ve kroniklerde bulduğu İstanbul hakkındaki birkaç satırlık bilgileri Al-
mancaya çevirerek bir cilt içinde toplamış ve 1878’de Viyana’da basmıştır. Fakat 
bitirilemeyen kitabın, ikinci cildi ancak 1897’de J.P.Richter (1847?-1937?) adındaki 
ikinci bir Alman tarafından tamamlanıyor. Böylelikle İstanbul’daki bütün Bizans 
yapıları hakkındaki bilgiler bizans kaynaklarından özet halinde derlemek suretiyle 
almanca olarak Unger ve Richter’in kitapları içinde, “Bizans Sanatının Kaynak-
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ları” adıyla toplanmış oluyordu. Bununla beraber eser yalnızca İstanbul’la ilgili 
bilgiler ihtiva etmekte olup Anadolu’daki Bizans eserlerinden bahsetmez. Bu iki 
ciltlik eserin bilhassa ikinci bölümü bazı yanlışlar ve eksiklikler yüzünden şiddetli 
tenkitlere uğramış ise de İstanbul’un eski eserleri üzerinde çalışanlar için yardımcı 
bir kitap olma özelliğini kaybetmemiştir. Unger bundan başka İstanbul’da erken 
Bizans dönemindeki anıtlar ile Sultanahmed meydanındaki, Türklerin Burmalı di-
rek olarak adlandırdığı Yılanlı sütun hakkında 1876 ve 1879 yıllarında yayınlanmış 
makaleleri vardır. 

İstanbul hakkında toplu ve özet halinde bilgi veren bir kitap fransızca ve almanca 
olarak çok güzel bir cilt içinde Viyana’da düzenlenen uluslar arası büyük bir sergi 
münasebetiyle Osmanlı pavyonunda dağıtılmak üzere Sadrazam Ethem Paşa ta-
rafından Dr. P.A.Dethier’e (1803–1881) hazırlatılmış ve 1873’te basılmıştır. Bu mü-
tevazı görünüşlü kitap, şehrin Bizans ve Türk eserlerini ve Boğaziçi kıyılarını fazla 
ayrıntıya girmeksizin tarif eder. Kurulan ilk müzenin 1881’e kadar müdürlüğünü 
yapan Dethier’in bu kitabı, Almanya’da tıpkıbasım olarak, yalnız içine önsözler ve 
Dethier’in bir resmi ilave edilerek, basıldığı gibi ayrıca türkçeye çevrilerek 1993’te 
“Boğaziçi ve İstanbul” başlığıyla yayınlanmıştır. Dethier’in bu çalışmalarının ya-
nında İstanbul’un tarihi eserleriyle ve topografyası hakkında bazıları broşür bir 
kısmı makale formatında farklı zamanlarda yayınlanmış çalışmaları vardır.   

İstanbul’daki eski Bizans kiliselerine dair bir kitap ünlü Rus sanat tarihçisi N. Kon-
dakof tarafından “İstanbul’da Bizans Kilise ve Manastırları” adıyla Odessa’da 
1887’de toplanan bir kongrenin yayınları arasında basılmıştır. Pek az resimli olan 
bu kitabın Türkiye’de bildiğim tek nüshası resimsizdir. Bu eserin benzeri daha 
önce Pulgher tarafından yapılmıştır

1870’lere doğru İstanbul’da başka bir faaliyet başlıyor. Pulgher adında mimar bir 
Avusturyalı vardı. Hatta bildiğim kadarıyla bugün Hollandalılara ait olan ve ens-
titü olarak kullanılan Hollanda elçilik binasını bu zat yapmış. Pulgher, bir Rum’un 
rehberliğiyle İstanbul’daki Bizans kiliselerini araştırıyor. Bunların o günkü imkân-
lara göre rölövelerini çıkartıyor. Bazıları renkli olmak üzere otuz kadar planlı bir 
albüm meydana getiriyor. Bir de metin kısmı çıkartıyor ve kendisi Avusturyalı ol-
masına rağmen fransızca olarak “İstanbul’un En Eski Bizans Kiliseleri” adıyla 1878 
yılında albüm halinde yayınlıyor. Fakat öyle anlaşılıyor ki bir Rum ona refakat 
etmiştir. O, camiye çevrilmiş kiliselerin adlarını verirken adam Rum şivesiyle söy-
lemiş, bu da onları öyle yazmıştır. Meselâ Vefa Camii’ni “Mefa Dzamissi”, Kilise 
Camii’ni “Ecclessia Dzamissi” şeklinde kaydetmiştir. Bu tabii ilk deneme olarak 
dikkati çeken bir husus. Bu kiliseler hakkındaki kitap, forması çok küçültülmüş 
olarak tıpkıbasım halinde 1974 yılında İstanbul’da Doğan Kardeş yayınları arasın-
dan da çıkmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgimiz olmayan Pulgher’in nerede öldü-
ğünü bilmiyordum. Avrupa’da verdiğim bir konferansta dinleyicilerden biri onun 
mezarının Trieste’de olduğunu söyledi. Doğrusunu söylemek gerekirse Trieste’de 
mezarlığa gidip de arayamadım. 
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İstanbul’un Bizans devrine ait kalıntıları amatör sanat tarihi araştırmacılarının 
o derece merakını çekmiştir ki, fırsat buldukları anda küçük makaleler halinde 
bunları tanıtmışlardır. İngiliz Anglikan Kırım kilisesi rahibi Curtis ve yeğeni Mery 
Walker sokak aralarında rastladıkları Bizans çağına ait kalıntıların basit krokilerini 
çizerek el yazma açıklamalar ile bunları 1891 yılında İstanbul’da taş baskısı olarak 
yayınlamışlardır. Bu albümlerden birincisi ingilizce olarak “Bizans’ın Kırık Dökük 
Taşları” başlığıyla basılmış; ikincisi “Şehrin Kraliçesi’nden Kalanlar” ismiyle fransız-
ca açıklamalar eşliğinde yayınlanmıştır.

İstanbul’da bulunan Bizans döneminden kalma su tesisleri, su sarnıçları ile mah-
zenleri Avusturyalı sanat tarihçisi J.Strzygowski, İstanbul Mühendis Mektebinde 
öğretim görevlisi olan Ph.Forcheimer (1862-1941) ile birlikte bütün su hazinele-
rini tespite çalışarak  “İstanbul’un Bizans Su Sarnıçları” başlıklı eseri 1893 yılın-
da Viyana’da bastırmıştır. Eser bu konuda yazılmış ilk çalışmadır. Ancak zaman 
göstermiştir ki onların görmedikleri daha pek çok sayıda mahzen ve su sarnıcı 
İstanbul’un toprağı altında gizli kalmıştır. Bunların birçoğu büyük inşaatlar yapı-
lırken meydana çıkmış fakat korunamadıklarından yok olup gitmişlerdir. 

Bununla beraber aynı yıllarda, 1877’de İstanbul’da daha bir on sene kadar önce 
kurulmuş Beyoğlu’nda bir binası olan Rum Edebiyat Cemiyeti vardır. Burada ilmî 
konferanslar veriliyor, bir akademi gibi çalışmalar yapılıyor ve bir de yıllık yayın-
lanıyor. Burada çalışan Doktor Paspates (1814–1891) diye bir hekim var. Fakat bu 
adam amatör olarak da olsa müthiş bir şekilde Bizans arkeolojisine merak duyu-
yor. Önce İstanbul’daki Bizans kiliseleri hakkında fransızca bir konferans veriyor, 
sonra bunu Rumca olarak “Karma Bizans Yazıları” adında bir cilt halinde yayınlı-
yor. Bu cildin enteresan tarafı bütün Bizans kiliselerini tanıtmaya çalışmakla be-
raber (tabii burada çok fanteziye kaçmıştır. Bizans kaynaklarında adı geçen her 
binaya bir isim uydurmaya çalışmıştır. Bunlar tenkit edilebilir, üzerinde duracak 
değilim) her binanın fotoğraftan yapılmak suretiyle, litografya olarak bir gravü-
rünü Galanakis adındaki bir Rum ressama çizdirmiştir. Kitap bu bakımdan büyük 
bir değere sahiptir. Kitabın içinde İstanbul’da o sırada tespit edilebilen Bizans’a 
ait eski kilise ve camiye çevrilmiş kiliselerin hepsinin birer gravürü bulunmaktadır. 
Bu tabii İstanbul tarihi için önemli bir kaynaktır. Paspates’in hayatı hakkında fazla 
bir şey bulamadım. İstanbul’da yaşamış, Beyoğlu’nda da muayenehanesi olan bir 
doktormuş. Birkaç kitabı daha var; Bunlardan biri 1893 yılında A.Gardner tarafın-
dan Londra’da ingilizceye çevrilerek yayınlanan  “İstanbul’da Büyük Saray” adlı 
kitaptır. Bir diğer kitabı ise, akla hayale gelmeyecek bir şey olup, Çingeneler hak-
kındadır. Fransızca olarak 1870 yılında basılan kalınca bu eserin adı “ Çingeneler 
Üzerine Araştırmalar” olup, yazar kitabın kısa önsözünde Çingenelerin dillerini 
tetkik ettiğini ve Çingene dilinin bir sözlüğünü yaptığını söyler. Şimdi tabi Çinge-
nelere Çingene denmiyor artık, Roman deniliyor biliyorsunuz. Velhâsıl Paspates 
böyle enteresan bir adam, o yıllarda yaşamış ve her gelen yabancıya refakat ve 
rehberlik etmiştir. 

1870’lerde daha ilmi ve daha ciddi kitaplar çıkmaya başlıyor. Yine Rum kökenli ki-
şilerden biri olan Skarlatos Vizantios adında bir Rum, “İstanbul Tarihi” diye Rum-
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ca, üç ciltlik büyük bir kitap yazıyor. Birinci ve ikinci ciltler, antik ve Bizans devri 
yapılarıyla, tarihiyle ilgili; üçüncü cilt ise Osmanlı devri ile alakalıdır. Fakat bugün 
pek fazla makbul, aranılan bir kitap değildir. 

İstanbul’da meslekleri dışında Bizans arkeolojisi ile uğraşan yabancılardan 
en önemlisi Dr. Mordtmann’dır (1837–1912). İstanbul’a bağımsız liman şehri 
Hamburg’un temsilcisi olarak gelen ve burada pek çok yayını olan bir doğu bi-
limcisi şöhretine erişen A.D. Mordtmann’ın büyük oğludur. Asıl mesleği hekimlik 
olan Dr.Mordtmann pek çok ufak tefek yazılar dışında büyük çapta “İstanbul’un 
Topografik Taslağı” adı altında Bizans dönemindeki İstanbul’un topografyasını ve 
hala yer üstünde görülebilen kalıntıları da inceleyerek deneme şeklinde önemli 
bir kitap meydana getirmiştir. Bu eser, esasında bir dergide çıkan yazının ayrı bası-
mı olup ayrı bir kapak içinde kitap halinde piyasaya sürülmüş şeklidir. Lille’de 1892 
yılında yayınlanan bu kitabın sonunda şehrin Bizans kalıntılarıyla birlikte tarihi 
topografyasına yardımcı olacak büyük çapta bir de plan konulmuştur.  

XIX.yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul’da yoğun bir kitle teşkil eden Almanlar 
tatil günlerinde şehri ve onun çevresini topluca geziyorlardı. Böylece bir gezin-
ti derneği oluşmuştu. Bu dernek senede bir fasikül olmak üzere, bir yıllık yayın-
lamaya girişmiştir. Sonraları adını değiştirip “Boshporus” adını alan bu yıllıkta 
İstanbul’a gelen yahut burada yaşayan Alman araştırmacıların makaleleri de yer 
bulmuştur. Bu yıllıkta Dr.Mordtmann’ın da yazılarına rastlanır. Şu kadarını belirte-
yim ki kütüphanelerimizde bu yıllığın bütün sayılarının eksiksiz olarak bulunduğu 
bir koleksiyon mevcut değildir.  

Robert Kollege öğretmenlerinden E. Grosvenor (1845–1936) önce “İstanbul’da Hi-
podrom ve Onun Hala Duran Anıtları” başlığı altında 1889’da Londra’da küçük bir 
kitap yayınlamıştır. Ondan sonra İstanbul hakkında Bizans ve Türk eserlerini de 
anlatan güzel resimlerle süslü iki kalın cildi dolduran “İstanbul” başlıklı büyük bir 
kitabı Londra’da 1895’te neşretmiştir. Bu kişi Amerika’nın ünlü coğrafya dergisi 
olan National Geographika Magazine’nin kurucularındandır. 

19. yy.ın sonlarına doğru ilmî çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Bir diğer Ro-
bert Kollege öğretmeni A.Van Millingen (1840–1915) ilk defa olarak etraflı bir 
biçimde, İstanbul’u çevreleyen surları incelemiştir. “The Walls of The City” (Şehrin 
Surları) adıyla 1899’da, İstanbul hakkında bir kitap meydana getirmiştir. Marmara 
kıyılarından kara tarafı, oradan da Haliç’in kıyılarındaki bütün surları inceleyen bir 
kitaptır bu. Surlar hakkında ilk büyük araştırmadır. Ondan sonra İstanbul’daki Bi-
zans kiliselerini vaktiyle Pulgher’in yaptığından daha tamam ve daha iyi bir şekilde 
plan, rölöve ve fotoğraflarıyla yayınlamak üzere R.Traquair adındaki bir mimarın 
çizimleriyle Londra’da 1912 yılında hacimli bir cilt halinde yayınlamıştır.

Surlar hakkında Baker adlı bir yazar tarafından hazırlanan bir kitap ise Millingen’in 
ilmi çalışmasına bir yenilik katmamakla beraber metnin arasında kara tarafı surla-
rının başarılı bir şekilde yapılmış çizim resimlerine yer vermesi bakımından dikkat 
çekicidir.  
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İstanbul’un kara tarafı surları, yabancıların büyük ilgisini çektiğinden bunların bü-
tününün bir planı çıkarılmasına gayret edilmiş ve G.G. Demetriadis, 1881 yılında 
İstanbul’da basılan büyük boyda bir kara tarafı surları haritası yayınlamıştır. Fakat 
Van Millingen bu konuyu daha etraflı olarak işlemiştir. Millingen’in bu iki önemli 
ilmi kitabın dışında içinde çok güzel resimleri olan “İstanbul” başlıklı bir kitabını 
da hatırlatmak isterim. Bu daha çok geniş okuyucu kitlesine hitap eden bir eser-
dir. 

Bu arada başkaları da aynı konularla uğraşmaktadır. Camiler üzerine ilk yayın ya-
pan Alman mimar Adler’in “Die Moscheen zu Konstantinopel” (İstanbul Camileri) 
başlıklı makalesi 1874 yılında Berlin’de basılmıştır. Bu makale Gurlitt’in Die bau-
kunst Konstantinopels ismindeki büyük eseri çıkıncaya kadar değerini korumuştur. 
Bugün iyice eskimiş olan bu çalışma, birçok yanlış görüşlerine rağmen, Osmanlı 
devri Türk mimarisini tanıma yolunda ilk deneme olarak tarihi bir öneme sahiptir. 
Alman Dresten Teknik Üniversitesi’nden Profesör Cornelius Gurlitt (1850–1938) 
İstanbul’a öğrencileriyle birlikte geldiğinde Alman elçisinin de yardımıyla gerekli 
izinleri alarak İstanbul’a yayılıyor ve İstanbul’daki gerek Bizans, gerekse Osmanlı-
Türk eserlerinin hızla rölövelerini çiziyorlar, plânlarını çıkartıyorlar ve harikulâde 
fotoğraflarını çekiyorlar. Neticede gene bir metre boyunda, kalın, muazzam bir 
albüm halinde iki cilt kitap olarak “İstanbul’un Mimarisi” adıyla 1908–1912 yılları 
arasında Berlin’de yayınlanıyor. Bunun içinde ilk defa olarak Osmanlı eserlerinin 
plan, fotoğraf ve rölöveleri bulunuyor. Bunlara mükemmel rölöveler denilemez. 
Bu öğrenciler kabiliyetlerine göre çizmeye çalışmışlardır. Meselâ bir rölövede dik-
katimizi çeken bir husus; Süleymaniye’nin dört minaresinden ikisi planda işaret 
edilmemiştir. Yine Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin içindeki payelerden, küçük hüc-
reler vardır, onlar belirtilmemiştir. Fakat Osmanlı devri Türk sanatını ortaya ko-
yan ilk ana kitap olarak çok önemlidir. Bu gün bu kitap zaten çok nadir bulunan 
ve çok kıymetli olup eski kitapçılarda da sıkça rastlanan bir eser değildir. Bunu, 
Ankara’da bir vakıf idarecisi olan Hasan Duman Bey küçültülmüş olarak 1999 yılın-
da Rezan Kızıltan’ın çevirisiyle yayınladı. Yani kitabın yeni baskısı kolaylıkla elde 
edilebiliyor. Fakat orijinali kadar büyük değildir ve tek cilt halinde basılmıştır. 

Van Millingen’in surlar hakkındaki kitabından sonra kiliseler hakkında da bir kitap 
hazırladığını söylemiştim. Aynı işe Fransızlar da girişiyorlar. Bir taraftan Cornelius 
Gurlitt de o almanca büyük albümünde İstanbul’daki eski Bizans kiliselerini zaten 
yayınlamıştır. Üçüncü olarak Fransızlar da bu işe el atıyorlar. Ve Fransızlar Jean 
Ebersolt (1879–1933) idaresinde, Adolf Thierest adında mimarı da görevlendirerek 
İstanbul’da çalışmalara başlıyorlar. Tabii bu tatsız bir durum oluyor; İngiliz Van 
Millingen, mimar Traquair’le kiliseler üzerine çalışırken; Fransız Ebersort da mimar 
Thierre ile aynı işi yapıyor. Ve kısa bir arayla ikisinin de kitapları basılıyor. 1912 
yılında kitabı çıkan Van Millingen bir müddet sonra ölüyor. Bir yıl sonra da Jean 
Ebersolt’un “İstanbul Kiliseleri” adında kitabı çıkıyor. Büyük boy bir eser olan bu 
çalışmanın içinde rölöveler vardır fakat kitabına mescide döndürülmüş olan kü-
çük kiliseleri almamıştır. Bunları ancak rapor halindeki makalelerinde tanıtmıştır. 
Yalnızca büyük kiliseleri yazmıştır. Bu iki kitap İstanbul’daki Bizans yapıları için 
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uzunca zaman ana eser olarak kullanılmıştır ve şüphesiz hâlâ kullanılmaktadır. 
Ebersolt İstanbul’un Bizans tarihi eserleriyle uğraşmayı sürdürmüş pek çok küçük 
yayın yapmıştır. Bu arada Sultan Ahmet ile Marmara Denizi arasında uzun sahada 
bulunan İmparatorluk Sarayına dair kaynaklardaki bilgileri derlemek suretiyle bir 
kitap meydana getirirken yardımcısı Mimar Thiers’de bu kaynaklardan edinilen 
bilgilere göre büyük sarayın bir restitüsyon ve planını çizdirmiştir. Böylece yıllar 
önce Jules Labarte adındaki bir vatandaşının 1866 yılında Paris’te denemiş olduğu 
Bizans İmparatorlarının Büyük Sarayı ile ilgili çalışmayı daha müspet dayanaklara 
başvurmak suretiyle yenilemiştir. Böylece Ebersolt bu konu üzerinde yeni bir aşa-
maya geçmiş bulunuyordu. Ayrıca Ebersolt’un İstanbul arkeolojisi hakkında daha 
birçok küçük eseri de vardır.

Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunun içinde bulunan Aya İrini Kilisesi fetihten son-
ra camiye dönüştürülmemiş ve uzun süre sarayın cephaneliği olarak kullanılmıştır. 
XIX.yüzyılın ikinci yarısı içlerinde ilk defa burada hem arkeoloji müzesi hem de 
eski silahlar müzesi olarak iki koleksiyon düzenlenmiş ve arkeoloji müzesi başlı 
başına yapılan yeni binasına taşındıktan sonra burası sadece askeri müze olarak 
kalmıştır. İşte bu sırada W. Georg adında bir İngiliz bu yapıya dair çok büyük ölçü-
lerde bir kitap hazırlayarak yayınlamıştır. Aynı binaya dair çok sonraları Almanlar 
tarafından yeni çalışmaların da yayınlandığı bilinir.

 W.H.Hutton (1860–1930) İstanbul hakkında genel bilgiler veren küçük bir kitabı 
1900 yılında yayınlamıştır. XIX. yüzyıl sonlarına doğru İstanbul’da bulunan ve ge-
rek şehir gerekse Türkler hakkında kitaplar yayınlayan Paul de Régla takma isim-
li Fransız, şehrin kötü mahallelerini, batakhanelerini anlatan “İstanbul’un Aşağı 
Semtleri” başlığı altında bir de kitap bastırmıştır.

Bu arada Ayasofya yabancıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Antoniades 
adında bir Rum sadece Ayasofya’dan bahseden “Ekphrazis Tes Hagiasophias”  
adıyla üç ciltlik bir kitap yazar. Halbuki Ayasofya hakkında iki İngiliz W.R. Let-
haby ve H. Swainson tarafından bir monografi hazırlanarak Londra’da 1894’te 
bastırılmıştır. Böyle münferit bir bina hakkında çalışmalar arasındaki A.Rüdell 
“İstanbul’daki Kahriye Camii, Bizans Sanatının Bir Pırlantası” başlığıyla büyük 
boyda 1908’de Berlin’de bir kitap bastırmıştır. Kitabın içinde kilisenin duvarlarını 
süsleyen ve üzeri hiçbir zaman badana ile örtülmemiş olan mozaiklerin –bunların 
bazıları renkli olmak üzere- desenleri bulunmaktadır. 

Türklerden de İstanbul’un eski eserleri üzerine çalışanlar olmuştur. Bunlardan bi-
risi esas mesleği askerlik olan Kolağası (Kd. Yüzbaşı) Davutpaşalı Mehmet Raif 
Bey’dir (1863–1917). Ufak boyda İstanbul’un tarihi eserleri hakkında (Sultanah-
med meydanı gibi) başka büyük bir çalışmaya girişerek İstanbul, Galata, Boğazın 
iki yakası ve Üsküdar’daki tarihi eserlerin kitabelerini derlemeye girişmiş ve ilk 
olarak da “Mirat-ı İstanbul” adıyla birinci cildi 1314 (1896) tarihinde yayınlamıştır. 
Fakat bu kitabın Suriçi İstanbul’undan bahseden ikinci cildini yayınlaması müm-
kün olmamıştır. Basılan bu birinci cildin yarısı son yıllarda Hatice Aynur ve Günay 
Kut tarafından yeni harflere çevrilerek 1999’da Turing Kulüp’ün yayını olarak neş-
redilmişse de bu önemli çalışmanın devamı yayınlanmamıştır.
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Diğer bir Türk araştırmacısı da ünlü Türk sanat tarihi uzmanı Celal Esat Arseven’dir 
(1875–1971). İstanbul tarihi için önce “Eski İstanbul” adıyla bir eser yayınlamış, bu 
çalışma 1989 yılında Dilek Yelkenci tarafından yeni harflerle basılmıştır. Fakat Celal 
Esat’ın bu kitabı kısa bir müddet sonra kendisi tarafından genişletilerek, fransızca 
olarak Paris’te bir yayınevinin ünlü sanat şehirleri dizisinin bir cildi olarak 1909 yı-
lında “Bizans’tan İstanbul’a” adıyla basıldı. Bu kitabın da I. Dünya Harbi yıllarında 
Rusça’ya çevrilerek orada yayınlandığı görülmüştür. Bundan başka Celal Esat’ın 
Galata hakkında yazdığı “Eski Galata ve Binaları” adıyla küçük bir eseri 1911’de 
yayınlanmış, yeni harflere çevirisi de 1989’da yine Dilek Yelkenci tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Celal Esat’ın evinde bu kitabın fransızca bir çevirisini de hazırlamış 
olduğu görülmüştür. Ancak bu çalışma hiçbir vakit yayınlanmamıştır. El yazması 
ile hazırlanmış olan fransızca tercümenin bugün nerede olduğu bilinmemektedir. 
Yazarın üçüncü eseri ise Kadıköy’ü konu alan “Kadıköy Hakkında Tahkikat-ı Bele-
diye” adlı eseridir ve 1911’de basılmıştır. Celal Esat’ın bu yayınları dışında şimdiye 
kadar pek rastlanmayan bir de İstanbul’un Arkeolojik Planı adlı açıklamalı, renkli 
bir planı olduğuna da burada işaret edebiliriz. Bu harita Bizans’tan İstanbul’a ki-
tabının zeyli olarak fransızca olarak yayınlanmıştır. 

İstanbul arkeolojisi ve Bizans tarihi üzerinde o tarihlerde çalışan yabancıların ba-
şında gelen Ruslar, Beyoğlu’nda bir Rus arkeoloji enstitüsü açmışlardı. Çok zen-
gin kütüphanesi olan bu müessese İstanbul’un sanatı ve eserleri hakkında pek 
yayın yapmamıştır. Sadece yıllıklarında İstanbul’un arkeolojisini konu alan bazı 
yazılara yer vermişlerdir. Bir de Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan XI. yy’a 
ait çok değerli, içerisinde minyatürlerin bolca kullanıldığı bir Bizans yazmasının 
yayınlanmasını sağlamışlardır. Enstitü I. Dünya Harbi başladığında kapatılmış, 
kütüphanesi de Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ruslar tarafından toplanarak mem-
leketlerine taşınmıştır. İkinci bir müessese 1890 yıllarında Fransız Assomptionn 
tarikatı mensubu olan rahipler tarafından Kadıköy’de Cem Sokağında kurulmuş-
tur. Osmanlı Devletindeki Hıristiyan topluluklara dair muntazam araştırmalar ve 
haberler üreten bu enstitü bünyesi içinde İstanbul’un tarihi topografyası ve eski 
eserleri ile uğraşan kişiler de yer almıştır. “Echos d’Orient” adında muntazam ola-
rak yayınlanan dergilerinde, İstanbul tarihi ve arkeolojisi hakkında pek çok ilmi 
makalelere yer verilmiştir. Bu enstitüde çalışan rahiplerden J. Pargoire bilhassa 
İstanbul’un tarihi topografyası üzerinde çalışmış ve bahsi geçen dergide birçok 
makalesi yayınlanmıştır. Aynı müessesede sonraları bu konudaki çalışmalar R. Ja-
nin tarafından yürütülmüştür ki ileride bu yazardan tekrar bahsedeceğiz.  Enstitü 
1938 yılına doğru kapanmış ve Romanya hükümetinin daveti üzerine zengin arşivi 
ve kütüphanesi çalışanları ile birlikte Bükreş’e taşınmıştır. II. Dünya Harbi sonrası 
enstitü Romanya’ya hâkim olan rejimle anlaşamadığından yine her şeyi ile birlikte 
Paris’e nakledilmiştir. 

İstanbul’da XIX. yüzyılın sonlarına doğru tarih ve arkeoloji çalışmaları yapan üçün-
cü bir müessese ise İstanbullu Rumlar tarafından kurulan “Syllogos”, yani Rum 
Edebiyatı Cemiyeti’dir. Beyoğlu’nda 1860’larda kurulan bu cemiyet 1871 yangı-
nından sonra saray gibi yapılmış olan mükellef bir binada çalışmalarını sürdürmüş, 
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ayrıca kurulduğu yıldan 1923’e kadar her yıl, büyük boyda yayınlanan bir yıllığı 
ve bunun eklerini neşretmiştir. Bu yıllığın ciltleri arasında İstanbul’un tarihi eser-
leri, yakın çevresi ve varoşları hakkında pek çok makale yayınlanmıştır. Bunların 
arasında I.P.Miliopulos’un çalışmaları dikkat çekicidir. 1923’te kapatılan enstitü 
kütüphanesi Ankara’ya taşınmış kitapların bir kısmı meclis kütüphanesine dev-
redilmiştir. Binası ise uzun süre Beyoğlu mahkemesi olarak kullanıldıktan sonra 
yıktırılmıştır.   

I. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce almanca olarak, Dünya Sanat Şehirleri dizisi 
içerisinde İstanbul hakkında da bir cilt hazırlatılmıştır. H. Barth tarafından yazı-
lan bu kitapta İstanbul’un o yıllardaki fotoğraflarıyla birlikte şehrin Bizans-Os-
manlı devrindeki tarihçesi ve başlıca eski eserlerinden bahsedilmektedir. Aynı dizi 
Fransa’da da yayınlanmış ve kitap 1909 yılında fransızca olarak tekrar basılmıştır. 
Bu eser de İstanbul hakkında toplu bilgi veren ve çok okunan yayınlardan biri 
olmuştur. 

1914’te I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle gayet tabi olarak İstanbul hakkın-
daki çalışmalar bir süre için durmuştur. Savaş yıllarında herhangi bir inceleme ya-
pılamadığından, İstanbul’daki Bizans kiliseleri hakkında kısa bir süre önce eser 
meydana getirmiş olan J. Ebersolt, Paris’teki milli kütüphane kitaplarını taramak 
suretiyle “Bizans İstanbul’u ve Doğu Seyyahları” başlığı altında küçük çapta ol-
makla birlikte çok faydalı ve öğretici bir kitap hazırlamıştır.  Bu çalışma 1996 yılın-
da İlhan Arda tarafından tercüme edilerek türkçeye kazandırılmıştır. Yine 1914–18 
savaş yılları içinde İstanbul büyük ilgi uyandırdığından Osmanlı Devleti’nin mütte-
fiki olan Almanya’da da E. Diez (1878–1961) ve H. Glück (1889–1930) tarafından 
bol resimli, albüm şeklinde bir kitap yayınlanmıştır. Bu eserde Alman devletinin 
resim arşivinin çok başarılı bir şekilde çekilmiş fotoğraflarından seçmeler yapılmış-
tır. Baş taraftaki giriş yazıları ise iki yazar tarafında hazırlanmış ayrıca resimlerin 
açıklaması da onlar tarafından yapılmıştır. Glück İstanbul hamamları hakkındaki 
eseri ile tanınmıştır. 1917 yıllarında İstanbul’un tarihi Türk hamamlarına dair bir 
araştırma yapmaya girişmiş ve inceleyebildiği hamamların planlarını, eğer varsa 
kitabelerini, tarihi bilgilerle birlikte bu alanda bir ilk gerçekleştirerek “İstanbul’un 
Hamamları” başlığı altında 1921’de yayınlamıştır.  Bu eser çok yıl sonra hiçbir yeni 
bilgi eklenmeksizin ve yeni çizimler yapılmadan hemen hemen türkçeye çevrilmek 
suretiyle K.Ahmet Aru tarafından Türk Hamamları Etüdü başlığıyla İstanbul Tek-
nik Üniversitesi yayınları arasında basılmıştır. Bu Glück tarafından sanat tarihine 
ait  bir dizinin içinde de ilk defa olarak batı diliyle “Osmanlı Sanatı” adıyla bir 
kitapçığa yer verilmiştir. Çok kısa birkaç sayfalık metin ile resimlerden oluşan ince 
bir cilt olarak yayınlanmıştır. Bu ufak ve önemsiz gibi görünen kitap ilk defa bir 
batı dilinde Osmanlı mimarisinin varlığını başlı başına tanıtan bir yayın olarak sa-
nat tarihi biliminde yer almıştır. Diez ise yıllar sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinde Türk sanatı dersleri vermek üzere görevlendirilmiştir. 

Cumhuriyet devrinin başlarında yayınlanan ve I. Dünya Savaşı öncesi İstanbul’una 
ait ilgi çekici ve bol orijinal resimlerle süslü bir eser ise H.G.Dwight tarafından 
1926’da basılmıştır.
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1932 yılında F.Yeats-Brown tarafından Londra’da basılan ve başlığı “The Golden 
Horn” (Altın Boynuz) olan kitap, okuyucuya önce Haliç hakkında bir eser göreceği 
hissini uyandırmışken sayfalar çevrildiğinde bu çalışmanın İngiliz gizli servisinin 
İstanbul’da I. Dünya Harbi’nden önceki yıllarda çalışan bir casusunun hayatı ve 
maceraları olduğu anlaşılır. Bu genç İngiliz görevdeyken yakalanmış Beyazıt’taki 
seraskerlik binasının arkasındaki Bekirağa Bölüğüne hapsedilmiştir. Ancak bura-
dan kaçarak üniversite kütüphanesi tarafından duvardan atlamak suretiyle kurtul-
muştur. Herhalde İstanbul’da bulunan yabancıların yardımıyla kadın kıyafeti giye-
rek çalışmalarını bu şekilde sürdürmüştür. Kitabın içinde bu kıyafetleriyle çekilmiş 
ilginç bir fotoğrafı da bulunmaktadır.  

İstanbul Rumlarından Paris’te Sorbonne Üniveristesi’nde Bizans Tarihi ile ilgili bir 
doktora tezi yapmış J.B.Papadopoulos, I. Dünya Savaşı ile Cumhuriyetin ilk yılları 
arasındaki süre içinde İstanbul’un Bizans dönemindeki tarihi topografyasına dair 
araştırmalar yaparak bunları genellikle Fransızca olarak kısa makaleler halinde 
yabancı ilim dergilerinde yayınlamıştır. 1919’da yine Fransızca olarak yayınladığı 
iki sayfalık kısa bir makalesinde ilginç bir hipotez ortaya atmıştır. “Şehrin Açık 
Hava Sarnıçları ve Kara Tarafı Surlarının Hendekleri” başlıklı bu araştırmada yazar 
Türk döneminde Çukurbostan olarak adlandırılan ve şehrin içinde Sultan Selim, 
Karagümrük ve Altımermer’de üç tanesi görülebilen devasa haznelerin esas yapım 
gayesinin, kara tarafı surları hendeklerine su sağlamak olduğunu iddia etmiştir. 
Ondan sonra 1921’e doğru “Eğrikapı Ayvansarayı Arasındaki Blakhernai” (Vla-
herne) başlıklı küçük bir kitabı Rumca yayınladıktan başka aynı konuyu daha da 
genişleterek “Blakernai Bölgesi ve Kilisesi” başlığı ile Fransızca bir kitap halinde 
1928 yılında Atina’da basmıştır. (Kitabın dış kapağında basım yeri Atina olarak ge-
çerken içteki takdim sayfasında Selanik olarak yazılmıştır) Papadopoulos o yıllarda 
Yunanistan’a göç etmiş Selanik Üniversitesinde Profesör olmuş ve emekliliğinde 
de Atina’ya taşınarak 1950 yıllarında orada ölmüştür. 

Savaşın arkasından Cumhuriyet kurulduktan sonra bir süredir İstanbul’da yaşa-
makta olan İsviçreli E. Mamboury (1878–1953) İstanbul’un çok etraflı bir turist 
rehberini meydana getirmiştir. Daha XIX.yüzyılın ilk yarısında bu şehrin turistlere 
faydalı olacak bir rehberinin yapılması tasarlanmış ve Beyoğlu’nda yaşayan “Tat-
lı Su Frenklerinden” (Levanten) A. Timoni bunu gerçekleştirmiştir. Bu fransızca 
rehberden başka (tarafımdan görülmemiştir) yine aynı eserin bir de küçük boy 
halinde özeti yayınlanmıştır. Fakat bu rehberin turistlere ne kadar faydalı ola-
bileceği tartışılır. Çünkü Beyoğlu tarafındaki bir otelden çıkarılan bir turisti o 
yıllarda İstanbul’un ulaşım vasıtalarının olmadığı çağda yürüyerek Kasımpaşa’ya 
indirmekte, oradan kayıkla karşı yakaya geçirmekte ve bu zavallı yabancıyı şehrin 
dar sokaklarında yürüterekten Ayvansaray’dan Marmara kıyısına kadar indirmek-
tedir. İşte bu gelenek XIX. yüzyıl boyunca devam ettirilmiş İngilizce, Fransızca ve 
Almanca haylice turist rehberleri yayınlanmıştır. Bu konu bibliyografyasıyla birlik-
te ayrıca işlenmeye değerdir. Bunların en tanınmışlarından biri ünlü “Baedeker” 
yayınevinin bastırdığı “İstanbul ve Küçük Asya” başlıklı rehberin 1912’de yapılan 
ikinci baskısıdır. İşte cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Mamboury bu konuyu 
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ele almış ve İstanbul’un turistik bir rehberini fransızca olarak 1925 yılında bastır-
mıştır. Bu eser, şehrin tarihçesi ve mimari özellikleri hakkında çok geniş bilgiler 
verdikten başka gerek Bizans gerek Osmanlı dönemine ait belli başlı dini binaların 
ve diğer yapıların tarihçelerini, mimari özelliklerini okuyucuya takdim etmiştir. 
Bununla birlikte o yıllarda İstanbul’un dar sokakları içinde bu tarih hatıralarına 
nasıl ulaşılabileceğini de ayrıntılı bir biçimde kaydetmektedir. Ayrıca eserlerin ço-
ğunun fotoğraflarını veya planlarını da okuyucuya sunmuştur. Yazar bulunması 
ve görülebilmesi çok zor hatta bazı hallerde imkânsız olan yapı veya kalıntıları 
da ihmal etmemiştir. Yabancılar tarafından çok beğenilen bu rehber İstanbul’a 
gelen bütün turistlerin başvurdukları ana kaynak olmuştur. Aynı yıllarda kitabın 
“İstanbul Rehber-i Seyyahin” başlığı altında Türkçeye çevirisinin de basıldığı görü-
lür. Birkaç yıl sonra baskısı tükendiğinden bu kitap Fransızca olarak yine ikinci ve 
üçüncü baskılarını yapmıştır. Bu arada Ahlers adındaki bir kişi tarafından çevrilerek 
Almancası da basılmıştır. Uzun yıllar sonra 1952’ye doğru aynı kitabı Mamboury 
yeni bir düzenleme ile önce Fransızca sonra da ingilizce olarak yayınlamış ise de 
yazarın ölümüne doğru “Turistik İstanbul” adıyla basılan bu son eser öncekileri-
nin mükemmeliyetinde değildir.  Mamboury, boş vakitlerinde şehri dolaşarak yol, 
kanalizasyon, yeni yapı inşaatı gibi kazılarda tesadüfen ortaya çıkardığı kalıntıları 
dikkatle not eder ve bunların rölövelerini çizerdi. Bu vesileyle İstanbul’un arke-
olojik haritasına yardımcı olabilecek bazı buluntuları da tespit etmiş ve batıdaki 
yabancı ilim dergilerinde bunları yayınlamıştır. Ayrıca bu çeşit arkeolojik bulun-
tuların bir tarihçesini yaparak üç makale halinde bunları derlemiştir. Bunlardan 
başka İstanbul’un Bizans devri su sarnıçlarına bir katkı olarak Cağaloğlu’nda o 
vakte kadar hiç yayınlanmamış bir sarnıca dair başlı başına bir makale yazmıştır. 
Bu mahzen Çarşıkapı’da belediyeye ait ahşap büyük bir tarihi konağın altında bu-
lunmaktadır.  Mamboury bakanlıkla yaptığı anlaşma gereğince çok büyük çapta 
Fransızca bir Türkiye Rehberi hazırlamak girişimindeydi. Bu planın ilk bölümü ola-
rak Fransızca İstanbul Adaları Rehberi’ni hazırladı ve bu çok güzel basılmış bir cilt 
halinde piyasaya çıkarıldı. 

I. Cihan Harbi yıllarında Almanlar Sultanahmet Meydanı ile Marmara kıyısı ara-
sındaki sahada yakın tarihlerde vuku bulan geniş çaplı bir yangının boşalttığı ara-
zide Bizans İmparatorluğunun Büyük Sarayının kalıntılarını tespite çalışmışlardır. 
Bu çalışmaları idare eden arkeolog Th. Wiegand iyi bir topograf çizimcisi olan 
Mamboury’nin de yardımıyla bu bölgede rastlanan Bizans kalıntılarını tespite 
çalışmıştır. Savaşta tarafsız kalmış İsviçre’nin tebası olduğundan 1918’den sonra 
Mamboury İstanbul’da kalarak bu çalışmaları sürdürmüş ve çoğu toprak altında 
olan kalıntıların planlarının çizimlerini yaparak bunların bütününü 1933’te Wi-
egand ile birlikte “Hipodrom ile Marmara Kıyısı Arasında Büyük Saray” başlığı 
altında hacimli bir cilt olarak Berlin’de yayınlamıştır. Arkasından 1919’dan itibaren 
İstanbul İngiliz ve Fransız kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde bu defa Fransız-
lar Topkapı Sarayı’nın eteğinde eskiden Gülhane bahçesi denilen yerde bulunan 
askeri depolara el koyarak buralara Fransız ordusuna ait mühimmatı ve askerleri 
yerleştirmişlerdir. Bu depoların altında Bizans dönemine ait büyük bir sarnıç ve 
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mahzenlerin bulunduğu görüldüğünde Bizans tarihine büyük bir hayranlığı olan 
Fransız işgal ordusu başkomutanı bunların Fransa’dan arkeolog R. Demangel ta-
rafından incelenmesini istemiş ve yine Mamboury’nin yardımıyla bu kalıntıların 
planları ve rölöveleri çıkarılmıştır. Meydana gelen eser her ikisinin de imzasıyla 
birlikte “İstanbul’un Birinci Bölgesi Manganlar Mahallesi” başlığı altında 1939’da 
Paris’te büyük boyda bir cilt halinde yayınlanarak tam II. Dünya Savaşı arifesinde 
piyasaya çıkarılmıştır.

Cumhuriyet döneminde Almanların ve Fransızların bu çalışmaları dışında İngilizler 
de geri kalmak istemediklerinden St.Casson ve D.Talbot-Rice başkanlığında Sul-
tanahmet meydanında eski hipodromun kalıntılarını bulmak üzere araştırmalar 
yapmaya girişmişler, fakat bu sondaj ve çalışmalar bölgenin arkeolojisi ile ilgi-
li bazı bilgiler sağlamakla beraber doyurucu bir sonuca ulaşamamıştır. 1928–29 
yıllarında Oxford’da iki fasikül halinde ingilizce olarak basılan bu çalışmaların 
ikincisinde Beyazıt meydanının bir kenarında bulunan Osmanlı döneminin önem-
li eserlerinden Simkeşhane’nin (Sırmakeş Hanı) avlusunda yaptıkları kazıda geç 
Roma çağına ait dev ölçüde mermer bir takım kalıntılar meydana çıkarmışlardır. 
Şehrin büyük meydanlarından birinin girişini süsleyen büyük ölçüde bir anıtın ka-
lıntıları olduğu anlaşılan bu parçaların yardımıyla İngiliz arkeologları, bunun üç 
gözlü zafer takı biçiminde şehrin ana caddesini süsleyen bir giriş olduğunu iddia 
etmişlerdir. Ancak uzun bir süre sonra onların bu restitüsyonlarının hatalı olduğu 
Simkeşhane binası kısmen yıkıldıktan ve meydana çıkan parçaların diğer kısımları 
da bulunduktan sonra anlaşılmıştır. 

İngilizler 1930’lu yıllarda yine Mamboury’nin uyarısıyla bu defa büyük imparator-
luk sarayının kalıntılarını aramak işini üstlendiler. İngiltere’de Walker Trust adında 
bir vakıf tarafından desteklenen bu çalışmaların başında Prof. Baxter vardı. Ancak 
heyet Mamboury’yi bertaraf etmiş ve çalışmaları kendi seçtikleri mimar topog-
rafla yürütmüşlerdir. Bu çalışmaların en müspet tarafı Sultan Ahmet Camii’inin 
Marmara tarafında, külliyenin çarşısı yani arastasının olduğu yerde yapılan kazı-
da tahminlere göre M.S. III. veya IV. yüzyıla ait olan çok büyük ölçüde bir taban 
mozaiğinin bulunmasıdır. Önce yerinde korunan bu muhteşem mozaik çok son-
raları yerinden sökülerek mozaik müzesi adıyla kurulan bir başka yere taşınmıştır. 
İngilizler önce bu mozaikleri de tanıtan büyük boyda bir kitap yapmışlar sonra 
çevredeki yapıları da içine alan ikinci bir cilt D. Talbot-Rice’ın başkanlığında 1950’li 
yılların sonuna doğru “Büyük Saray” adıyla yayınlanmıştır. 

ABD’liler ise 1930’lardan itibaren Ayasofya ile ilgilenmeye başlamışlardır. Bu 
önemli tarihi eserin tarihçesi ve mimarisini inceleyen önemli bir kitap E.H.Swift 
tarafından hazırlanarak “Ayasofya” adıyla 1940 yılında Newyork’ta basılmıştır. Ol-
dukça büyük boyda çok güzel baskılı bu eser II. Dünya Harbi’nin kargaşası içerisin-
de kimse farkına varmadan unutulup gitmiştir. Diğer taraftan Amerika’nın Bizans 
araştırmaları merkezi olan Washington’daki Dumborton Oaks Enstitüsü tarafın-
dan Ayasofya’da vaktiyle Salzenberg tarafından kopyaları çıkarılmış olan figürlü 
mozaiklerin temizlenerek üzerlerinin açılması için çalışmalara başlanmıştır. Th. 
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Whittemore (1871–1950) başkanlığında çeşitli uzmanların idaresinde 1932 yılla-
rından itibaren başlayan bu çalışmalar yürütülmüş ve önceleri dış holde iken 1935 
yılında Ayasofya’nın camilikten çıkarılıp müze haline getirilmesiyle ana mekâna 
da kaydırılmıştır.1933–35 yılları arasında bu raporlar Amerika’da İngilizce olarak 
yayınlanmışlardır. 

Alman arkeoloji enstitülerinin İstanbul şubesi de 1930’lı yıllarda kuruldu. Bu ilim 
müessesesinin ilk yayınlarından biri K.O. Dalman tarafından Bozdoğan kemeri ile 
diğer Bizans su tesisleri hakkında hazırlanan bir eser 1933’te bu enstitü yayınları 
arasında bastırılmıştır. Alman ekibi bundan sonra İstanbul’un kara tarafı surları ile 
Ayasofya üzerinde çalışmalara başlamıştır. 

Vaktiyle Alman Bard tarafından İstanbul hakkında yazılan genel kitabın Fransızca 
baskısı olduğunu belirtmiştik. Ünlü sanat şehirleri başlıklı dizide çıkan bu kitapla-
rın yenisini aynı kitapevi tekrar basmamış, bu defa tanınmış Bizans tarihçisi Sor-
bon profesörlerinden Ch. Diehl’e (1859–1944) havale etmiştir. “İstanbul” başlığı 
altında çıkan bu kitap şehrin gerek Bizans devrini ve eserlerini gerek Türk devri 
eserlerini toplu bir şekilde okuyucuya sunmuştur. 1935 yılında basılan bu kitap çok 
sayıda resimle de süslenmiştir. 

Alman Arkeoloji Enstitü’sü üyelerinden A.M. Schneider (1896–1952) önce 
İstanbul’un Bizans devrindeki topografyasına dair Mortdmann’ın kitabını bir de-
receye kadar aşan yeni bir eser vermeye gayret etmiş ve “Bizans” başlığıyla ça-
lışmasını 1936’da basmıştır. Esas gayesi kitabın alt başlığında da belirtildiği gibi 
şehrin Bizans eserlerinin ve buluntularının yerlerini gösteren bir topografya ha-
ritasının okuyucuyla buluşturulmasıdır. Kitabın metin kısmında da bu haritanın 
açıklamaları verilmiştir. Yazar 1935’te Ayasofya hakkında anonim olarak Müze-
ler Genel Müdürlüğü adına küçük bir rehber bastırdıktan başka bu yayına dair 
büyük bir monografyayı da almanca olarak 1939’da Berlin’de yayınlamıştır. Ay-
rıca Ayasofya’nın batı cephesi önünde yapılan kazı neticesinde elde edilen bu-
luntular hakkında da bir kitabı 1941’de Berlin’de neşretmiştir. Fakat Schneider’in 
en büyük çalışması İstanbul’un kara tarafı surları hakkında olmuştur. Uzun yıllar 
önce Van Millingen’in İngilizce kitabında yayınlanmış olan surlar önce bir Alman 
arkeolog mimar F. Krischen tarafından 1938’de Berlin’de basılan bir kitap ha-
linde İstanbul’un kara tarafı surlarının çizimleri ve rölöveleri yeni baştan ortaya 
konulmuştur. Bu çalışmanın arkasından yüksek mimar B.Meyer-Plath ile birlikte 
Schneider, surların ve kapılarının bugünkü durumlarını incelemeye başlamış ve 
bunu bölüm bölüm fotoğraflayarak büyük bir eser meydana getirmiştir. Alman 
arkeoloji enstitülerinin yayını olarak 1943 yılında basılan bu büyük boy önemli 
eser maalesef II. Dünya Savaşı kargaşası içinde pek fazla tanınmamış ve baskıdan 
yeni çıkmış nüshaları da Berlin’e yapılan son hücumlarda enstitü ile birlikte ya-
nıp mahvolmuştur. İstanbul’daki Alman enstitü üyelerinden Bayan Gerda Bruns, 
eski hipodrom yani Sultanahmet Meydanı hakkında bir ilmi araştırma ile birlik-
te meydanın ortasında yükselen, Mısır firavunlarından III. Tutmozis için dikilitaşa 
dair; taş ve bunun İstanbul’a dikilişini belirten kabartmalarla süslü mermer kaidesi 
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hakkında etraflı bir araştırma yapmıştır. Bahsi geçen eser 1935’de Almanca olarak 
İstanbul’da basılmıştır.

İstanbul’un geç Roma dönemine ait önemli anıtlarından biri olan ve İmparator 
Arkadius adına V. yüzyılın ilk yıllarında dikilen dışı kabartmalarla süslü dev ölçü-
deki anıt hakkında etraflı bir araştırma da yine Almanlardan J. Kollwitz tarafından 
1941’de Berlin’de yayınlanmıştır. Bu anıt 1715 yıllarına doğru yıktırılmış bugün 
sadece kaidesi şekilsiz bir parça halinde Cerrahpaşa’da bir sokak içinde görülebilir. 
Roma’daki iki anıtın tam bir benzeri olan bu eser hakkında ayrıca İtalyanca olarak 
da bir başka çalışma yayınlanmıştır. 

Bundan başka İstanbul içinde Almanlar Sultanahmet Meydanı kenarında yeni adli-
ye sarayı binası yapılırken bulunan “Aya Euphemia” kilise ve martyrionunun kalın-
tılarının temizlenerek incelenmesini sağlamışlar ve yıkık duvarlarında hala duran 
fresko resimleri incelemişlerdir. Çekilen renkli resimler ile birlikte büyük bir kitap 
halinde Schneider yayına hazırlamış ve kitabın baskısına geçilmişken 1944 yılında 
Berlin’in havadan ve karadan yapılan atışlar neticesinde basılan her şey klişeleriyle 
birlikte tamamen yok olmuştur. Uzun yıllar sonra yine Alman arkeoloji enstitüsü, 
başka üyelerin yardımlarıyla renkli resimlerden yoksun olarak bu bina hakkındaki 
bilgileri yeni bir kitap olarak yayınlamıştır. Schneider savaş yıllarından ölümüne 
kadar geçen süre içerisinde İstanbul’un dokusu içindeki eski eserleri belirten tarihi 
topografya çalışmalarına başlamıştı. Bunların ilki Ayvansaray’dan Sarayburnu’na 
kadar uzanan Haliç’e paralel bölgede olup burada bulunan gerek Bizans gerek 
Osmanlı eserleri harita üzerinde işaretlenerek haklarında kısa açıklamalar yapıl-
mıştır. Schneider bu konuyu devam ettirerek ikinci çalışmasını Eğrikapı ile Ayvan-
saray arasındaki, Bizans çağında, vaktiyle Papadopoulos’un da üzerinde durduğu, 
Blakhernai (Vılaherne) olarak adlandırılan bölgeye ayırmıştır. Üçüncü çalışma ise 
Yedikule ve dolayları ile ilgilidir. Her üç çalışma da makaleler halinde yayınlanmış-
tır. Schneider’in 1952’de ölümünden sonra bu yoldaki araştırmaları yine Alman 
Enstitü üyelerinden W. Müller-Wiener devam ettirmiş ve daha sonra türkçeye de 
çevrilecek olan kitabı “İstanbul Tarihi Topografyası” adıyla neşredilmiştir. 

Alman arkeolog mimar K. Wulzinger, I. Dünya Harbi yıllarında Şam’daki V. Osmanlı 
Ordusunda görev almış ve Cemal Paşa idaresinde Suriye’de kurulan Eski Eserler En-
cümeni çerçevesi içinde “İslami Eserleriyle Şam” (Damascus) adlı büyük bir kitaba 
imza atmıştır. Almanya’da bir teknik üniversitesinin mimarlık tarihi öğretim üyesi 
olan bu araştırmacı Türk sanatı ile olan ilişkisini kesmemiş Anadolu’daki bazı Türk 
eserleri üzerine de çalışmalar yapmış, batı Anadolu’da başta Seyyiz Gazi Türbesi ve 
tekkesi olmak üzere üç bektaşi tekkesi hakkında bir kitaptan başka Milas’ta Firuz 
Bey Camii hakkında da bir araştırma yayınlamıştır. İstanbul’da da çeşitli Bizans 
eserlerine dair 1925’te basılan İstanbul’un Bizans Dönemine ait Mimari Eserleri 
adlı kitabında notlar halinde bilgiler vermiştir. Bunlar bilhassa Gülhane bölgesi, 
Binbirdirek Sarnıcı, Tekfur Sarayı vs. hakkındadır. Bu ilim adamının en tuhaf tarafı 
inanılmaz bir takım hipotezler yaratması ve bunları çok güzel çizimler ile takdim 
etmesidir. 1930’larda bir dergide yayınladığı uzun bir makalede inanılması müm-
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kün olmayan bir hipotez ortaya atarak Fatih Camii’nin tam Bizansın Havariun 
Kilisesi’nin temelleri üzerine oturtulmuş olduğunu iddia etmiştir. Her bakımdan 
inanılması çok zor olan bu görüşün en geçerli sebebi kilise ile camiinin aynı yöne 
doğru inşa edilmiş olabilmelerine imkan olmadığıdır. Bu hipotezin inanılmaz ol-
duğunu ifade etmek üzere A. Saim Ülgen Vakıflar Dergisi’nin 1938’de basılan bi-
rinci cildinde çok etraflı bir makale ile cevaplamıştır. 

I. Dünya Harbi’nden önceki yıllarda İstanbul’da Fransa hükümetini temsil eden bü-
yükelçi Bompard’ın İstanbul’u seven ve Türk dostu gibi görünen eşi bazı çalışmalar 
yapmış ve bu arada bazı türk eserlerinin kurtarılması için girişimlerde bulunmuş-
tur. Fakat Madam Bompard’ın en önemli çalışması İstanbul Boğazı’ndaki en eski 
yalı olan Kanlıca’aki Amcazade Hüseyin Paşa yalısının hala ayakta duran selamlık 
kısmıdır. XVII.yüzyılın sonlarında yapılan ve hala daha göz kamaştırıcı ihtişamını 
ve türke özel yalı zevkinin inceliğini temsil eden bu eserin bazı rölöveleri fotoğrafı 
ile birlikte büyük boyda bir eser hazırlatılmış ve başına Pierre Loti’nin hazırladığı 
bir önsöz de konularak eski el yazma türk kitaplarını taklit eden bir cilt içinde, 
bu bir metre boyundaki albüm, savaşın ilk yılı içinde Paris’te Köprülüler Yalısı adı 
altında Fransızca olarak yayınlanmıştır.  

Anadolu’daki Türk sanatı üzerine büyük boy iki cilt bir kitap yazmış olan A. Gabri-
el (1883–1972), Türk mimarlık tarihiyle ilgilenerek 1926 yıllarına doğru İstanbul’un 
camilerini sanat bakımından inceleyen oldukça büyük bir araştırma yayınlamıştır. 
Fransa tarafından 1927’de Paris’te basılan yayınlar “Syria” başlıklı derginin yedin-
ci cildinde çıkan bu makalede Gabriel İstanbul camilerinin başlıcalarını ele ala-
rak bunları planları bakımından çeşitli tiplere göre gruplandırmaktadır. Böylece 
ilk defa olarak Osmanlı devri İstanbul’undaki camiler Osmanlı sanat tarihi içinde 
farklı tipler halinde sınıflandırılmış bulunmaktadır. Camiler hakkında kısa bilgiler 
verilirken bazı tarih hataları da yapılmış olduğu bugün artık görülebilmektedir. 
Bundan sonra Gabriel, İstanbul’daki Osmanlı hisarları ile meşgul olmuştur. Kendin-
den önce İngiliz S. Toy “Boğaziçi hisarları” adıyla 1930 yılında yayınlanan büyük 
bir makalesinde Boğaziçi kalelerini incelemiş ve bazı hipotezler öne sürmüştür. 
Bununla beraber Yedikule Hisarı hakkında bir dergide çıkmış kısa bir makalesini 
de ifade etmek gerekir. Alman mimarlardan H.Högg ise Boğaziçi ve Çanakkale 
Boğazı’ndaki Türk kalelerini bir doktora konusu olarak ele almış ve bu çalışması 
Dresten’de 1932 yılında yayınlanmış ise de bu kitap ilmi açıdan doyurucu olmak-
tan uzaktır. Bu arada Halil Ethem Eldem de Yedikule hisarları hakkında bol resimli 
bir çalışmayı 1932’de neşretmiştir. Gabriel yeni rölöve çizimleri ile Boğaziçi’ndeki 
iki hisarı ve ayrıca Yedikule Hisarını Türk-Osmanlı kaleleri olarak yeni baştan ta-
nıtmıştır. I. Dünya Harbi’nden sonra Rusya’da yeni kurulan sovyet rejimi 1925’lere 
doğru Bizans sanatı uzmanı iki ilim adamını Türkiye’ye göndermiş ve bunlar Bizans 
eserlerinin yoğun olduğu yerlerde incelemeler yaparak gördüklerine dair makale-
ler yayınlamışlardır. Mimarlık tarihiyle uğraşan N. Brounoff ile duvar resimleri üze-
rine ihtisas yapan A. Alpatoff beraberce bilhassa avrupanın çeşitli merkezlerinde 
sanat tarihi dergilerinde Fransızca veya Almanca olmak üzere çok sayıda makaleler 
yayınlamışlardır. Bu dergilerin koleksiyonunda kalan bu dağınık makaleler bildiği-
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miz kadarıyla toplanmamıştır. Fakat yayınlandıkları kadarında görüldüğüne göre 
bu iki ilim adamı İstanbul’daki bütün Bizans eserlerinin hiçbirini ihmal etmeksizin 
teker teker görmüşler incelemişler ve tespitlerini bu dağınık makalelerde ortaya 
koymuşlardır. Aynı yıllarda Rus asıllı olduğu anlaşılan bir fotoğrafçı da İstanbul’un 
bütün tarihi eserlerinin içinden ve dışından büyük boyda fotoğraflarını çekmiş, 
bunları büyük ciltler halinde albüm haline sokmuşlar. Ayrıca bir Rus tarafından 
da resimleri olan eserler hakkında daktilo ile açıklamalar yazılarak hepsi bir arada 
ciltlenmiştir. Bu fotoğrafçının böylece meydana getirdiği İstanbul’un eserlerinin 
bol fotoğraflı albümleri dünyanın çeşitli üniversite ve kütüphanelerine satılmıştır. 
İşin garip tarafı bu değerli albümlerden tek bir nüshasının bir Türk kütüphanesine 
girmemiş olmasıdır. 

Fransız asıllı Assomptionn tarikatı rahiplerinin XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
Kadıköy’de Cem sokağında bir enstitü kurduklarını yukarıda belirtmiştik. Burada 
çalışan rahipler Osmanlı Devletindeki hıristiyan kiliselerinin durumları hakkında 
makalelerden başka Bizans tarihi hakkında da çalışmalar yapıyorlardı. Fakat daha 
kuruluştan itibaren bir gelenek halinde bu rahipler arasından birkaçı vardı ki, bun-
lar İstanbul’un Bizans dönemindeki eserleri ve tarihi topografyası üzerinde çalış-
malar yürütmekteydiler. Bu rahiplerin en ünlüsü Pargoire idi. Bizans kaynaklarının 
yardımıyla İstanbul içinde ve çevresindeki yerleşim yerlerinde Bizans tarihi ile ilgili 
kalıntıları veyahut evvelce varlığı kabul edilen dini binalara dair bilgileri makaleler 
halinde yayınlamıştır. Sonraları bu tür çalışmaları R. Janin sürdürür. Şehrin için-
deki Bizans kiliseleri Boğaziçi’nin iki yakasındaki çeşitli dini Bizans tesisleri Mar-
mara adaları ve Üsküdar- Kadıköy varoşlarındaki eserler hakkında pek çok sayıda 
makaleyi bu enstitünün “echos d’orient” başlıklı dergisinde yayınlamıştı. Janin 
bütün bir ömrü dolduran çalışmaların sonunda “Bizans İstanbul’u ve Şehrin Ta-
rihi Topografyası” adıyla bütün eski Bizans semt ve mahallelerinin adları üzerine 
düzenlenmiş bir kitabı 1950’de yayınladı. Aynı eseri bazı ilavelerle 1955’de ikinci 
kez bastı. Ancak bu araştırmacı rahibin çok heybetli bir kitabı “Bizans İmparato-
runun Dini Coğrafyası” başlıklı tasarlanan dizinin bir cildi olarak çıktı. Bu İstanbul 
patrikliğinin merkezindeki ve Bizans devrine ait kilise ve manastırlara dair Bizans 
kaynaklarından derlenmiş bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş alfabetik mu-
azzam bir eserdir. Bu da iki defa basıldı. Aslında Janin bu konuyu devam ettirmiş 
ve İzmit körfezinin kuzey kenarını da incelemeye çalışmıştır. Ancak ölümü ile bu 
ikinci cilt yarım kalmış ve başkası tarafından da devam ettirilmemiştir. 

Cumhuriyet devrinde artık pek sesleri çıkmayan İstanbul Rumlarından Nomidis, 
1935’lerden sonra amatör olarak Bizans araştırmalarına girişerek üst üste Grekçe 
kitaplar yayınlamaya başlamıştır. Bunlarda esas adını değil; adının baş harflerin-
de oluşan “MİSN” şeklinde bir takma ad kullanmıştır. Bu kitapları İstanbul’daki 
Balıklı Rum Manastırı (Zoodokos Pigi), Ayasofya’nın bezeme motifleri mozaikleri, 
Fener semtinin eski adı olan Petrion ve bugün oradaki patrikhane hakkındadır. 
Esas mesleği kereste tüccarlığı olan iyi bir topograf ve desinatör bu kişi 1940 yılın-
da Yüksekkaldırım’da sahaf dükkânı açmıştır. Fakat dükkânda pek oturmaz araş-
tırmaları için şehirde dolaşırdı. Nomidis aynı yıllarda, uzun süre önce, yukarıda da 
bahsi geçtiği gibi,  Demetriades adındaki bir Rum’un hazırladığı İstanbul’un kara 
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tarafı surlarının bir haritasını çizmiştir. Bu haritanın ilgi çekici tarafı, surlarda ve 
kulelerin üzerinde rastlanan eski Bizans kitabelerinin, desen şeklinde kopyalarını 
da koymuş olmasıdır. Diğer bir yayın ise şehrin içindeki Bizans eserlerinin kalıntıla-
rının yerlerini gösteren bir tarihi topografya haritasıdır. Ayrıca Nomidis amatör bir 
araştırmacı ile birlikte kiliseden camiye çevrilmiş olan Vefa’daki Molla Gürani ya 
da Kilise Camii’nin giriş bölümündeki kubbelerde bulunan mozaikleri araştırmış-
tır. Fakat bunlara dair yazdığı makale İstanbul’da Katolik kilisesinin yayınladığı ve 
bulunması adeta imkânsız bir dergide çıkmıştır. Nomidis’in kendi adını kullandığı 
son yayını, Schneider ile birlikte hazırladıkları “Galata” başlıklı kitabı olmuştur. 
Galata’da surlar içinde bulunan bütün eski eserlerin yerlerinin işaretlendiği bü-
yük bir harita ile birlikte bu eserler hakkında açıklamalardan oluşan kısa bir bilgi 
ve bibliyografya verilmiştir. Böylece bu çalışma Schneider’in sur içindeki İstanbul 
hakkında yaptığı araştırmaların bir devamını teşkil eder. Fakat bu kitabın da ta-
lihsizliği, Almanya ile Türkiye’nin siyasi ilişkilerinin kesildiği 1944 Ağustos’undan 
sonra basımının tamamlanmış olmasıdır.  

Bu son dönemde Türklerden Mehmed Ziya Bey (1866 ?-1930) önemli bir isimdir. 
Her tarihi olay için tören yaptırdığından kendisine “İhtifalci” lakabı takılmıştır. 
Esasen milli eğitimci olan Ziya Bey pek çok eser yazmış ve aynı zamanda İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde toplantılar yapan İstanbul’un Eski Eserlerini Koruma Encü-
meni üyeliğinde bulunmuştur. Çeşitli yayınları arasında İstanbul’un önemli Bizans 
eseri olan Kariye Camii ve içindeki mozaiklere dair eski harflerle küçük bir kitap 
bastırdıktan başka (Kariye Camii Şerifi, 1908), mensubu olduğu Mevlevi tarikatı-
nın önemli merkezlerinden biri olan Yenikapı Mevlevihanesi’ne dair de 1913’te 
bir kitap yayınlamıştır. Fakat onu büyük çapta bir eser hazırlamaya sürükleyen 
İstanbul içindeki araştırmalarıdır. Büyük ve kalın bir cilt olarak bastırdığı “İstanbul 
ve Boğaziçi” başlığındaki kitabının birinci cildini 1920’de yayınlamış ve burada 
İstanbul’un Bizans dönemindeki tarihi topografyasına ait bulduğu notları biraz 
plansız bir şekilde bir araya getirmeye çalışmıştır. Kısacası bu öyle bir kitaptır ki 
aranan pek çok şeyi bulmak mümkün olmazken, aramadığınız birçok bilgiyi de bu 
kitabın sayfaları içinde bulabilirsiniz. M. Ziya Bey elindeki zengin malzemeyle bu 
önemli kitabının ikinci cildini Cumhuriyet döneminde 1928’e doğru bastırmaya 
başlamış fakat 1928’de harf inkılâbının başlamasıyla eski yazıyla başlanmış olan 
ikinci cilt yarım kalmıştır. Ziya Bey bundan sonra bu kitabı 1930 yılında da vefat 
ettiğinden tamamlayamamıştır. Bu oldukça hacimli eser yeni harflerle 2003 yılında 
bir heyet tarafından hazırlanarak Bika adlı bir şirketçe tekrar yayınlanmıştır. 

Müzeler müdürü Halil Ethem Eldem (1861–1938) İstanbul camilerine dair 1933’te 
bastırdığı bir kitapta, başta gelen camiler hakkında kısa bilgilerle birlikte iyi çekil-
miş fotoğraflarını da koymak suretiyle bunları tanıtmıştır. İlmi bir çalışma olma-
makla beraber İstanbul camileri hakkında halka toplu bilgi veren tek eser olarak 
uzun süre değerini korumuştur. Bu kitabın “Camilerimiz” adıyla çıkan ve bir yıl 
sonra basılan fransızca baskısında ise bazı ilaveler yapılmış olduğu görülür. Bu bas-
kı ve tercüme de Mamboury tarafından yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen hisarlar-
la ilgili çalışmasından başka üçüncü kitabı ise Türkçe ve Fransızca olarak basılan 
Topkapı Sarayı’na dairdir.
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Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti’nin son günlerinden itibaren halka açıldıktan son-
ra ilgi uyandırmış ve daha Osmanlı devrinde Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası 
(TOEM)’de Abdurrahman Şeref Bey tarafından içinde tefrika halinde pek çok sayı 
halinde yayınlanmıştır. Bu önemli makale dizisinin bugüne kadar bir kitap halinde 
yeni harflere çevrilip basılmamış olması talihsizliktir. Ancak müzeler müdürlüğü-
nün yayını olarak 1933’te temiz bir baskı halinde türkçe, bir yıl sonra da ingilizce 
bir rehberin yayınlandığı görülür. Sarayın yalnız gezilebilen kısımlarını anlatan bu 
rehberin kim tarafından hazırlandığı belirtilmemiştir. Ancak eski müze müdürü 
Tahsin Öz (1887–1973) çeşitli vesilelerle bu güzel rehberin kendi kaleminden çık-
tığını defalarca söylemiştir. Ayrıca Topkapı Sarayı’na büyük bir ilgi duyan İngiliz 
N.M.Penzer 1936 yıllarında “Harem” adlı ingilizce bir kitap yayınlamıştır. Bu ki-
tabın ilgi çekici bir tarafı da, metin dışı, büyükçe, Topkapı Sarayı’nın bir planına 
sahip bulunmasıdır. Ancak 2000 yılında küçük boyda basılan bu türkçe baskıda 
orijinalinde olan saray planı konulmamıştır. 

Sarayın koleksiyonları arasında bulunan Çin porselenleri –ki zenginlik bakımından 
dünyada ikinci olduğu söylenir- E. Zimmermann tarafından Türkçe ve Almanca 
büyük bir cilt halinde 1930’da basılmıştır. İstanbul müzesinde şaheserler dizisinin 
ikinci cildi olan bu büyük kitaptan sonra, bu dizinin üçüncü kitabı olarak da sara-
yın büyük avlusu içinde, ayrı bir eser olan Çinili Köşk ve buradaki o zaman teşhir 
edilen İslami eserlere dair bir büyük kitap da yine türkçe ve almanca olarak ünlü 
İslam sanatı uzmanı E. Kühnel (1882–1964) tarafından hazırlanarak 1938’de basıl-
mıştır. 

 Halil Ethem Bey’in desteğiyle, uzun yıllardan beri batılı ilim adamlarının merakını 
çekip, saray kütüphanesinde bulunan ve bazılarınca Bizans sarayından ganimet 
olarak kaldığı tahmin edilen el yazması yahut çok eski baskı hıristiyan kitapları da 
Alman uzmanlardan A.Deissman tarafından 1933 yılında almanca olarak “Sarayda 
Araştırmalar ve Buluntular” başlığı altında bir cilt halinde yayınlanmıştır. Topkapı 
Saray arşivinde saklanan çeşitli dönemlere ait belgeler de 1935’lerden sonra tas-
nif edilmeye girişilerek bunlar hakkında bir katalog meydana getirilmek istenmiş 
anonim olarak çıkan bu katoloğun iki cildi basılmakla beraber devamı maalesef 
hazırlanamamıştır.

Osmanlı döneminin son yıllarında İstanbul’un sosyal hayatını renkli tasvirler halinde 
anlatan bir Türk yazarı Sermet Muhtar Alus (1887–1952) olmuştur. Askeri Müze’nin 
müdürlüğünü yapan babası Topçu Ahmet Muhtar Paşa idi. Şehzadebaşı’ndaki 
konaklarında ve Göztepe’deki köşkünde yaşayan Muhtar XIX. yüzyıl sonları XX. 
yüzyıl başlarında İstanbul halkının çeşitli özelliklerini yüzlerce makalesinde ve ro-
manlarında anlatmıştır. Bu arada İstanbul’un kaybolan konakları hakkında da “İs-
tanbul Kazan Ben Kepçe” başlığı altında yazdığı makalelerle kısa bilgiler vermiştir.  
Son yıllarda Sermet Muhtar’ın eserleri bir yayınevi tarafından basılmaktadır.

İstanbul’un sosyal hayatına dair araştırmalar yapan ve tarihi kitaplarında da çeşitli 
derlemeler toplayarak bu konuyu genişleten bir yazar da R. Ekrem Koçu (1905–
1975) olmuştur. Gazetede çıkmış yüzlerce makaleleri dışında 1944 yılında bu derle-
diği bilgileri ortaya koyacak büyük bir İstanbul Ansiklopedisi yayınlamaya girişmiş, 



56

Türkiye Yazarlar Birliği

ancak formalar halinde yayınlanan bu eserin dördüncü cildin ortalarında yayını 
durmuştur. Koçu, büyük bir aralıktan sonra aynı ansiklopedisini değişik ölçülerde 
olmak üzere yeni baştan yayınlamaya girişmiş ve bu ikinci deneme de “Gökçınar 
Mehmed” maddesiyle on ikinci cildin ortalarında kesintiye uğramıştır. 

İstanbul’un çeşitli efsaneleri ve halk söylentileri Schrader tarafından derlenerek 
Tübingen’de 1917 yılında almanca olarak yayınlanmıştır. Uzun yıllar sonra H. Rus-
sack tarafından ise yine İstanbul’un efsane ve rivayetleri Almanca olarak bir cilt 
halinde 1940’lı yıllarda basılmıştır. Bu efsane ve söylentilerin bir kısmı da Mehmet 
Halit Bayrı (1896–1958) tarafından derlenerek yine bu defa türkçe olarak bir cilt 
içinde toplanmıştır. Fakat Bayrı’nın İstanbul folkloruna dair pek çok araştırması 
olmuştur. Bunların da İstanbul’da yayınlanan “Halk Bilgisi Haberleri” başlıklı bir 
dergide basıldıkları bilinmektedir. Ne yazık ki bu makaleler derginin sahifelerin-
de kaybolmuş kitap haline getirilememiştir. Bununla beraber “İstanbul Folkloru” 
başlığı altında basılmış küçük bir kitabı vardır.  

Türk yazarları arasında Ahmet Refik Altınay (1880–1937) Başbakanlık Arşivi’nde 
yaptığı çalışmalarda İstanbul’un tarihi ve eski eserleri ile çeşitli belgeleri toplaya-
rak bunları XVI. asırdan XIX. yüzyıla kadar ayrı ayrı fasiküller halinde “İstanbul Ha-
yatı” başlığı altında yayınlamıştır. Bu, İstanbul üzerinde çalışanlara çok büyük yar-
dım sağlayan bir eser olmakla birlikte devamı yapılamamıştır. Bu çok faydalı arşiv 
belgeleri derlemesinin bir eksik tarafı da yayınlanan metinlerin binlerce belgeye 
sahip bulunan arşivde hangi numaralarda olduklarının belirtilmemiş olmalarıdır. 
A.Refik tarafından yayınlanan belgeler şehrin tarihi, eski vakıf eserleri, sosyal ha-
yatı, çarşı ve esnafın durumu ve azınlıklar gibi konulara değinilmiştir. İstanbul’un 
Lale Devri denilen ve XVIII. yüzyılda zevk ve eğlence yaşamını anlatan bir kitabı da 
“Lale Devri” adıyla yayınlanmış, 1930’lu yıllarda tekrar yeni harflerle basılmıştır. 

Geçimini günlük gazeteler ile haftalık dergilerde yazdığı yazılarla sürdüren ta-
rih ve eski eserlere dair oldukça kapsamlı bilgisi olan İ.Hakkı Konyalı (1896-1984) 
İstanbul’un çeşitli konuları üzerinde birçok makalenin sahibi olmakla beraber bazı 
hadiseleri yüzünden üzerine ismini koymadığı “İstanbul Abideleri” (1940) başlığı 
altında Yedigün yayınları arasından oldukça faydalı bir kitap yayınlamıştır. Ortalık 
durulduktan sonra bu kitabın kendi eseri olduğunu çeşitli vesilelerle belirtmiştir.

Yerli yazarlardan İstanbul’a dair önemsiz küçük bir kitabı “İstanbul ve Eski Eserle-
ri” adıyla lise talebesiyken kendi hesabına bastıran Ali Saim Ülgen (1913–63) sonra 
kendini yetiştirerek yüksek mimar olmuş ve bir süre Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
sonra da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün baş mimarı olarak görev almıştır. Ancak 
İstanbul hakkındaki çocukluk döneminde yazdığı kitabının dışında yukarıda bahsi 
geçen “Fatih Camii” makalesinden başka yayını yoktur. Fakat görevi sırasında top-
ladığı pek çok sayıdaki rölöveler çok büyük boyda iki albüm halinde ölümünden 
çok sonra Ankara’da TTK tarafından yakın tarihlerde bastırılmıştır. Ancak bunlarla 
beraber bir açıklama kitabı yapılmamıştır. Saim Ülgen’in Fatih Camii hakkındaki 
makalesinin ayrı basımının sonuna bir Bizans sarnıcının ilavesi ile “Fatih Camii ve 
Bizans Sarnıcı” başlığı altında ayrıca kitap halinde yayınlandığı bilinir. Bunun dı-
şında bir de 1938’de ilk defa Fatih Sultan II. Mehmed’e ait bazı vakfiyelerin yayın-
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lanmasıyla birlikte “Fatih Devrinde İstanbul”  adıyla bir de kitap hazırlamıştır.

Fetih’ten sonraki İstanbul’da etnik yerleşim ve yeni kurulan Türk semtlerinin sı-
nırları, bu arada Türkleşen İstanbul’da kurulan yeni vakıfların yerleri 1938 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Fatih Sultan II. Mehmed’in Vak-
fiyeleri” başlıklı bir kitabın basılması ile açığa çıkmıştır. Daha önce Alman Arkeo-
loji Enstitüsü Fatih Sultan Mehmed’in iki vakfiyesini faksimile olarak yayınlamıştı. 
Kullanımı zor olan bu yayının karşısında Latin harfleriyle ve bir de indeks ile zen-
ginleştirilen yeni baskı araştırmacılara büyük kolaylık sağlamıştır.

Bu vakfiyelerden başka İstanbul’un tarihi su tesisleri hakkında bol resimli ve önem-
li bir kitap da, su işlerinde müdür olarak çalışan Sadi Nazım Nirven tarafından “İs-
tanbul suları” adıyla 1946’da yayınlanmıştır.

İstanbul’un bir parçası olan Galata uzun süre hıristiyan bir yerleşim yeri karakterini 
korumuştur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ve birçoğu yerli hıristiyan halk-
la kaynaşan ve böylece Türklerin “Tatlısu Frenkleri” batılıların “Levanten” adını 
verdiği bir zümrenin doğmasına yol açmışlardır. Galata XIII. yüzyıldan itibaren 
İtalya’nın Cenova şehrinin bir kolonisi ve ticaret yolunun ana merkezlerinde biri 
konumuna gelmiştir. Cenova hâkimiyeti sırasında bölgenin çevresine inşa edilen 
sur duvarlarına ve bunların kapılarının üstlerine Cenova’nın armaları konulmuş-
tur. Daha XIX. yüzyılda bunlar hakkında yayınlar yapıldığı görülür. Galata’da Ce-
nova hâkimiyetinin tarihçesi C. Desimoni tarafından derlenerek erişilmesi çok güç, 
“Giornale Ligustica” adlı bir İtalyan dergisinde 1876 yılında iki ayrı makale halinde 
yayınlanmıştır. 

Sur duvarlarındaki armalar ise çok daha önceleri L.Sauli tarafından 1831 yılında 
iki cilt olarak Torino’da basılan bir kitapla tanıtılmıştır. Yine Galata’daki Cenova 
tarihçesi hakkında L.T.Belgrano tarafından Cenova’da 1888’de basılan bir kitapla 
ortaya konmuştur.

Kırım Harbi’nden sonra İstanbul’un batılı bir şehir gibi imarı tasarlandığında be-
lediye bölgeleri düşünülmüş ve altıncı bölge (daire) Galata ile Beyoğlu olmuştur. 
Bütün belediye meclisi üyeleri hıristiyanlardan oluşan bu bölgede alınan kararlar 
doğrultusunda surlar yıktırılmış yerlerine kargir apartmanlar yaptırılmıştır. Bu iş-
lerden sonra toplanan mermer üzerine işlenmiş Cenova armalarından kurtarılan 
bir kısmının önce Galata kulesinde korunmaları düşünülmüş fakat sonra bu karar-
dan vazgeçilerek İstanbul arkeoloji müzesine taşınmıştır. Bu surlar ve armalar hak-
kında sonraları J.Gottwald tarafından hazırlanan bir makale İstanbul’daki Alman 
Gezinti Cemiyeti’nin Bosphorus adındaki yıllığının 1907 senesine ait bir fasikülü-
nün tamamını kapsamaktadır. 

Galata ve Beyoğlu’ndaki hıristiyanlığın tarihçesi ise Fransız konsolosluğunda gö-
revli M. Belin tarafından 1894’te Paris’te bir cilt halinde yayınlanmış ve burada, 
Galata ve Beyoğlu’nun bütün kiliseleri ve Katolik halkının tarih içindeki durumları 
ortaya konulmuştur. 

Daha Bizans devrindeki şehrin içinde olan sonra Galata’ya kayan Venediklilerin 
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iskânı ve bunların temsilcilik binası hakkında, İstanbul’da İtalyan başkonsolosu 
olarak bulunan, T. Bertelé tarafından “İstanbul’da Venedik Sarayı” başlığı altında 
çok büyük ve mükellef baskılı bir cilt kitap 1932’de basılmıştır. Şimdi şu sırada bu 
kitabın türkçesi M. Şakiroğlu tarafından yapılmış ise de henüz satışa çıkmamıştır. 

Galata’da Latinlerin başkilisesi San Domeniko, fetihten sonra camiye dönüştürül-
müş ve bir süre sonra da Arap Camii adıyla tanına gelmiştir. Mihrap kısmının ve 
bugün minare olarak kullanılan eski çan kulesinin mimarisinde XIII. yüzyılın gotik 
üslubunun yapı özellikleri gayet açık surette görülebilir. Araplar tarafından Bizans 
kuşatıldığında yaptırılmış bir cami olduğu hiçbir esasa dayanmadığı gibi bilhassa o 
devirde yapılmış bir caminin bundan sonra yüzyıllarca bölgeye hâkim olan Bizans-
lılarca yıktırılmamasına ihtimal verilemez. 

1910 yıllarına doğru restorasyonu yapılmak üzere caminin çatısı ve çürümüş 
olan içindeki ahşap döşeme kaldırıldığında tabanının Cenova dönemine ait mer-
mer mezar taşları ile kaplı olduğu görülmüştür. 1912 yılında İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ne taşınan ve sayıları yüzü aşkın olan bu taşların üzerlerinde ölen kişilerin 
adları yazılı bulunmaktadır. Cenovalılara ait olan bu taşlardaki ölüm tarihleri XIII 
ila XV. yüzyıllar arasında değişir. Konu ile ilgili olarak İstanbullu Levantenlerden 
E. Dalleggio taşların hepsinin resimlerini çekerek bir kitap derlemiş ve bu eseri 
“Arap Camiinin Mezar Taşları” adıyla İtalyanca olarak 1942’de Cenova’da yayınla-
mıştır. Savaş şartlarına rağmen temiz ve itinalı basılan bu kitabın belirli bir miktarı 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmişken 1939–45 yıllarında II. Dünya Savaşı 
sırasında Cenova şehri bombalandığında depolarda mevcut olan bütün nüshaları 
yanmıştır. 

E.Dalleggio d’Alessio, Galata’nın Cenova hatıraları üzerine birçok araştırmalar 
yapmıştır. Buradaki araştırmalardan bazılarına dair makaleleri Fransızca yazdıktan 
başka gençlik arkadaşı olan ve kendisi gibi fotoğraf çekme meraklısı S. Muhtar’ın 
yardımıyla askeri müzedeki Haçlı Seferleri zamanından kalma silahlara dair de ça-
lışmalar yapmıştır.

Galata’nın kiliseleri hakkında ayrı ayrı monografyalar yayınlandığı gibi musevi 
tarihçilerden Avram Galanti (1873–1961) buradaki havralara dair de yayınlar yap-
mıştır.

 Galata’nın topografyasını inceleyen bir eser de yukarıda adı geçen Schneider ve 
Nomidis’in kitabıdır. Buranın kozmopolit halkı ve buradaki yerleşim hususunda 
uzun yıllar Türkiye’de bulunmuş sarayın hizmetinde çalışmış son halife Abdülme-
cid Efendi’nin yakın dostu olmuş Fransız B.Bareilles (?- 1933 ?), tam I. Dünya Harbi 
yılları içinde “İstanbul’un Frenk ve Levanten Mahalleleri” başlığı altındaki kitabını 
1918 yılında Fransa’da yayınlamıştır. Bu yazarın Osmanlı idaresinde büyük güvene 
sahip oluşuna ve öğretmen olarak çalıştığı Tıbbiye Mektebi’nde öğrenciler tara-
fından çok sevilmesine karşılık bu kitabından başlayarak İstiklal Savaşı’nın sonuna 
kadar yayınladığı çeşitli kitaplarla Türklere karşı büyük bir hınç ve düşmanlık his-
siyle dolu olması şaşırtıcıdır. Bu şahsın Türkiye’deki hatıraları birkaç yıl önce oğlu 
tarafından Paris’te bastırıldı ve aynı yıl içinde Türkçe’ye çevrildi.
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Galata’nın devamı olan Beyoğlu ise ancak XIX. yüzyılda gelişmiş ve yerleşmeye 
açılmış bir bölgedir. Genellikle yabancı elçilikler buralarda arazi sahibi olup elçilik 
binalarını buraya yaptırmışlardır. Levanten zenginler de küçük çapta birer saray 
ihtişamına sahip kargir konaklar inşa ettirmişlerdir. Bir zamanlar Belçika elçiliği 
şimdi başkonsolosluk olan Taksim’de Sıraselviler başındaki bina bir Rum zenginin 
evidir. Aynı şekilde Galatasaray Lisesi’nin karşısında mermer cepheli, bir vakitler 
Beyoğlu Postanesi olan yapı da yine varlıklı bir Rum’un evidir. Yakın tarihe gelin-
ceye kadar ABD elçiliği ve sonra Başkonsolosluğu olan bina ise Corpi adında bir 
Levanten zenginin özel konağı olarak yapılmıştır. 

Beyoğlu’nun ünlü bir yazarı da Sait Duhani’dir (1886–1969). Aslen  hıristiyan Lüb-
nanlı olan ve bir Fransız gibi yetiştirilen bu zat giyinişiyle, mükemmel fransızca 
bilgisiyle, kültürüyle, Beyoğlu’nun eski Osmanlı devleti zamanından kalmış son 
Levanteni olarak günümüze kadar yaşadı. Tam bir Fransız entelektüeli olan Duha-
ni, yazdığı Fransızca kitaplar ile Beyoğlu’nun sosyal hayatını anlatmaya gayret et-
miştir. Fransızca bir kitabı “Beyoğlu’nun Pera Olduğu Yıllar” adıyla yayınlanmıştır. 
Bu küçük fakat kaybolmuş Beyoğlu medeniyetini, burada yaşayan insanların özel 
hayatlarına da dokunarak,  “Eski İnsanlar ve Eski Evler”  adlı çalışması ile ayrıntılı 
olarak anlatmış ve bu kitap 1947’de okuyucusu ile buluşmuştur.

İstanbul’un tarihinde en önemli olay hiç şüphe yok ki 1453 yılında şehrin Osman-
lı ordusu tarafından kuşatılması ve fethidir. Böylece İstanbul Türk topraklarına 
katılmıştır. Bu olay ile ilgili olarak XIX.yüzyıl içlerinde küçük boyda bir kitap al-
manca olarak A. D. Mordtmann (1811–1879) tarafından yazılmış ve 1858 yılında 
yayınlanmıştır. Türklerin ekmeğini yemesine rağmen Türklere pek sıcak bakmayan 
Mordtmann’ın bu küçük kitabı Grekçeye de çevrilerek bilhassa İstanbul Rumları-
nın devamlı okudukları bir başucu eseri olmuştur. İstanbul’un bu önemli olayının 
Türkçe olarak yeniden işlenmesi ancak yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Adına 
“Topçu” sözcüğü eklenerek adaşı sadrazam A. Muhtar Paşa’dan ayırt edilen Ah-
met Muhtar Paşa (1861–1926) bu hususta hacimli bir kitap meydana getirmiştir. 
“A’yad-ı Mefahir-i Milliye-i Osmaniye’den Osmanlılığın Avrupa’da Tarzı Teessü-
sü yahud Feth-i Celil-i Kostantiniyye” şeklinde oldukça girift ve uzun bir başlığı 
olan 1898 tarihli bu kitap, fetih olayını ilk defa bir Türkün kalemiyle Türklere 
anlatıyordu. XX. yüzyılın başlarında Fransız tarihçi G. Schlumberger (1844–1929) 
İstanbul’un kuşatılması ve fethine dair bir çalışma yaparak bu konudaki eserini 
Paris’te I. Dünya Savaşı’nın arifesinde 1914 yılında yayınladı. Başlığı “İstanbul’un 
Kuşatılması, Fethi ve Yağmalanması” şeklindedir. Başlıktan da anlaşılacağı gibi 
yazar Türklerin böyle bir işi başarmalarından dolayı pek hoşnut olmadığını açıkça 
göstermektedir. Fakat bu eser bir ilim adamı tarafından yazıldığı için Türkiye’de 
akis uyandırmış ve öğrenimini Fransa’da yaptığından bu dili iyi bilen M. Nahid 
tarafından aynı yıl içinde “İstanbul’un Muhasarası ve Zaptı: 1453 sene-i miladiye-
sinde” başlığı altında İstanbul’da basılmıştır. Fransızca başlığın burada biraz daha 
hafifletilmiş olduğu dikkati çeker. Eserin yazardan izin alınmaksızın Türkçeye 
çevrilmiş olması da Schlumberger’i hayli kızdırmış olduğu, hatıralarındaki satır-
larından öğrenilmektedir. Bu önemli tarihi olay maalesef bütün yerli ve yabancı 
kaynakların incelenmesi ile ciddi ve objektif bir biçimde yeni baştan hala ortaya 
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konulabilmiş değildir. Fethin 500. yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan birkaç eser 
ise beklendiği kadar mükemmel sayılamaz. Ali Rıza Sağman tarafından yazılan 
“İstanbul’un Fethi” başlıklı iki cilt halindeki çalışma, boşluğu dolduracak bir bü-
tünlükte değildir. 1951’de basılan “İstanbul Hendekleri” başlıklı küçük çalışma ise 
bu fetih kitabının zeyli olup; kuşatma ve fetih sırasında surların dibindeki hendek-
lerde su bulunup bulunmadığı yönündeki tartışmaya açıklık getirerek bunlarda su 
olduğu yolunda görüş bildirmiştir. 

XVIII.yüzyıldan itibaren tarihi İstanbul’un haritaları da yayınlanmaya başlamıştır. 
Bunlar ayrıca bir inceleme konusu olabilir. Ancak iki haritadan bu yazımızı bitirir-
ken burada kısaca bahsetmeyi gerekli görüyoruz. Bunların ilki yukarıda da bahsi 
geçtiği üzere  Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun öğrencileri tarafından 1847’de taş 
basması olarak İstanbul’un içindeki bütün cami ve mescitlerin yerini gösteren hari-
talardır. Mevcut sayıları son derece de nadir olan bu harita İstanbul’un Sultan Ab-
dülmecit devrindeki dokusunu ve cami ve mescitleri adları ile belirten çok önemli 
bir belgedir. Diğer bir harita ise 1870’li yıllarda Viyana’da düzenlenen uluslararası 
büyük sergi dolayısıyle basılan bir İstanbul haritasıdır ki bunda şehrin bütün sokak 
dokusu ve belli başlı Türk eserlerinin yerleri işaretlenmiştir. Bu değerli belge de 
hangi tarihe doğru basıldığı belirtilmeksizin 1958’de Ekrem Hakkı Ayverdi tara-
fından yeni harflerle basıldığı gibi aynı harita daha büyük ölçekli olarak tekrar 
basılmıştır.

Bu çeşitli dillerdeki yayınların dışında tarihi İstanbul’un çeşitli tekniklerde çok sa-
yıda gravürleri de yapılarak yayınlanmıştır. Ancak bu kitaplar buradaki yazımızın 
çerçevesi dışında bırakılmıştır. Ancak bir önemli isme dokunmadan geçemeyece-
ğim. Kanuni Sultan Süleyman yıllarında İstanbul’a gelerek Galata ve Hasköy sırt-
larında şehrin Sarayburnu’ndan Ayvansaray’a kadar muhteşem bir panoramasını 
çizmiş olan Kuzey Almanya’da Flensburg’lu Melchior Lorichs (veya Lorck)’un bu 
resmi önemli bir belgedir. Bu harika resim ilk defa Alman, tarihi coğrafya uzmanı 
E. Oberhummer tarafından 1902 yılında büyük bir albüm halinde yayınlanmıştır. 
Yeni aldığımız habere göre bu kitap kuzey memleketlerin birinde yayınlanmıştır. 

Türk devrinde İstanbul’un tarihi ve eski eserleri hakkında başlıca kitaplar yazmış 
olanlara dair toplu bir bakışı bu yazımızla özetlemiş bulunuyoruz. Bu, İstanbul 
hakkındaki bütün yayınların bir bibliyografyası değildir. Burada sadece ana ya-
yınlara işaret edilmiştir. Bu hususta A. Müfid Mansel’in Türkiye’nin Arkeoloji, 
Apigrafi ve Tarihi Coğrafyası için Bibliyografya adlı kitabına bakılabilir. Henüz 
İstanbul’un tam bir bibliyografyası yapılamamıştır. Çok yıl önce Eminönü halk 
evinin yayınladığı Yeni Türk Dergisi’nde tefrika halinde yayınlanmasına girişilen 
bir İstanbul bibliyografyası ise tamamlanmadan kalmıştır. Bunlar da İstanbul’un 
ne kadar zengin bir konu kaynağı olduğunu açıkça gösterir. Ayrıca bu yazımıza 
konu olan çalışmaların tarihleri yukarıda da belirttiğimiz gibi, fetihten sonra, XVI. 
yüzyıldan başlayıp 1950 yılıyla bitirilmektedir. Konuşma metnimizin basılması için 
zaman çok kısıtlı olduğundan, burada bahisleri geçen yayınların orijinal adlarını 
dip not halinde vermemiz mümkün olamadı. Belki ileride bir fırsat düştüğünde bu 
eksikliği gidermeye çalışırız. 
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Şehir ve Medeniyet

Suphi Saatçi1 

Şehir ve kent kavramları

Arapça kökenli Medine kelimesinin şehir anlamına geldiğini düşünürsek, medeni-
yetin de şehir kelimesinden doğduğu kolaylıkla tahmin edilebilir. Böylece medenî 
kelimesinin de şehirli, uygar anlamına geldiğini ayrıca açıklamaya gerek kalmaz. 
Bu itibarla medeniyetin doğuş yatağının şehir olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bu-
nun diğer bir anlamı ise medeniyetin kırsalda oluşmayacağıdır. 

Osmanlı döneminin yazılı ve sözlü kültüründe şehir, metropol yani anakent kar-
şılığında algılanmaktadır. Daha küçük yerleşmelere ise kasaba denilmiştir. Arkaik 
Türkçeye Soğdca’dan giren kent kelimesi de, aslında kasaba ve köy gibi daha kü-
çük yerleşmeleri ifade ediyor. Taşkent, Semerkant, Yarkent adları ile bilinen en 
eski Türk şehirleri, bu anlamda kullanılmış, daha sonra şehir adları olarak yerleş-
miştir. Kent günümüzde ise yanlışlıkla şehir karşılığında kullanılmaktadır. Osmanlı 
aydınları da İstanbul, Bursa, Şam, Bağdat ve Edirne gibi büyük yerleşmeleri şehir 
diye tanımlarken, Tokat, Kastamonu, Safranbolu gibi yerleşmeler kasaba olarak 
adlandırılmıştır. 

Evliya Çelebi de ünlü Seyahatnamesinde Şehr-i İslambol, Şehr-i Burusa, Şehr-i Edir-
ne, Şehr-i Konya, Şehr-i Bağdat, Şehr-i Şam gibi başlıkları kullanırken, küçük yer-
leşmeleri Kasaba-i Tokad, Kasaba-i İznik, Kasaba-i Filibe olarak zikretmiştir. 

Şehir tarihi mi, medeniyet tarihi mi?

Medeniyetler şehirde inkişaf eder. Şehir medeniyetinde ve kültüründe gözlenen 
gelişmeler, aslında hayat kalitesinin yüksekliğini belirler. Yaşama standardının 
yükselmesi, toplumun refah ve mutluluğunu arttırır. Medeniyet üç ana sacayağı 
üzerinde yükselir: Mimarî, musiki ve yemek kültürü. 

Gelişmiş ve ileri düzeyde biçimlenmiş şehir hayatında herkes, çok gelişmiş bir mi-
marî mekân ve doku içinde yaşamayı arzular. Mimarî mekân, tezyinat, süsleme, 
mobilya ve dekor şehrin belirlenmesine ve simgeleşmesine yol açar. Şehrin simge-
sel anıtları, şehrin kimliğini ve derinliğini belgeler. Notre Dam Paris’tir, Sen Pietro 
Roma,  Süleymaniye de İstanbul’dur. 

1  Prof. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi. 
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Musiki ve buna bağlı edebî sanatlar, şehir kültür ve sanatının ürünü olarak doğar. 
Dünyanın en büyük şehir merkezleri, büyük kültür ve sanat eserlerini ortaya çı-
karır. William Shakspeare (1564–1616) İngiliz edebiyatını, Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) Alman sanatını simgeler. Buhurizade Mustafa Itri (1640-1712), İsmail 
Dede Efendi (1778–1846), Türk musiki sanatını zirveleri sayılır.

Rönesans sanatının ressamı, heykeltıraş, mimar ve şairi olan Michelangelo Buo-
narroti (1475-1564) İtalyan sanatının evrensel bir simgesidir. Osmanlı mimarisinin 
klasik çağının büyük sanatçısı Mimar Sinan (1500 ?-1588) da Türk kültür ve sanat 
tarihinin ölümsüz temsilcisidir. Bütün bu büyük isimler, medeniyet ve kültür orta-
mının geliştiği şehirlerde doğmuştur.  

Medeniyetin sağladığı konforlu hayatın içinde, gelişmiş bir yemek kültürü de var-
dır. Dünyadaki büyük medeniyetlerin vardıkları uç noktalar iyi bir mimarî, kaliteli 
yemek ve hayatın artı konforu olan musikidir.  

Türk şehri üzerine gözlemler 

Türk şehrinin fiziksel görünüşünün 3 önemli öğesi vardır. Kale, minare ve şehrin 
fonunu oluşturan geleneksel evler, şehir siluetini tanımlar. Türk toplumu şehir 
içindeki hayatı iç ve dış kalelerin dışına taşırmıştır. Türk toplumu tarih boyunca 
kale inşaatına önem vermemiş, esasen kale içine tıkılmayı hiçbir zaman benimse-
memiştir. 

Türkler, Anadolu’ya geldikten sonra da, yerleştikleri şehirlerde kaleler önemini 
kaybetmiştir. Böylece Anadolu şehirlerinin sur dışındaki gelişimi Türklerle başla-
mıştır. Selçukluların Anadolu da sağladığı güven ortamı, hem şehirlerin gdlişimini 
hızlandırmış, hem de ticareti, zenginliği ve refahı arttırmıştır. Anadolu’nun tIcaret 
yolları üzerinde 100’ü aşkın kervansarayın inşası, bu ticaret ağınıj ne kadar önem 
kazandığını gösterir.    

Türk şehir dokusu, özgün varlığı ile ileri bir medeniyetin tanıkları kabul edilmek-
tedir. Bugün hâlâ varlığını sürdüren ve üstün nitelikli yanları ile Türk şehrini süs-
leyen geleneksel evler, rasyonel bir mimarî tasarımın ürünü olarak büyük değer 
taşırlar. Akılcı, faydacı ve rantabl yanı ile Türk evi, estetik yanı ile de kendine has 
bir görünüşe sahiptir. Bölgeden bölgeye iklim ve mahallî malzeme değişikliğine 
göre de biçimlenen Türk evi, zengin varyasyonlar oluşturur. Bu yanı ile Türk konut 
mimarîsi yeterince keşfedilmiş sayılamaz. Zengin bir medeniyetin varlığını sergi-
leyen Türk evinin heyecan verici estetik yanı, henüz bilimsel bir analiz konusu 
olmamıştır.     

Eski Ankara evleri, Safranbolu ve Beypazarı gibi Orta Anadolu’da yer alan orta 
ölçekli yerleşmelerde özellikli geleneksel evlerin varlığı biliniyor. Erzurum’da, 
Diyarbakır’da, Şanlıurfa ve Mardin’de karşılaşılan taş mimarî ile oluşan doku, ge-
leneksel Türk evinin ulaştığı estetik çizgiyi belirler. Ayrıca Kastamonu, Amasya ve 
Tokat gibi kentlerde, konut mimarîsinin oluşturduğu geleneksel şehir dokularını 
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hâlâ yaşatan yerleşmeler var. Diğer yandan Anadolu’nun kuzey şeridinde yer alan 
Karadeniz kuşağı, bölgenin iklim koşullarına ve yerel malzemesine göre biçim-
lenmiş evleri barındırır. Ahşap mimarînin estetiğini de yansıtan Karadeniz evleri, 
geleneksel konut mimarîmizin zengin çeşitlerini dile getirir.

Türk şehir dokusunun kendine has özellikleri vardır. Türk şehrinin geleneksel ölçe-
ği,  yürünerek algılanmaya elverişlidir. Motorlu araçlarla 100–120 km. hızla geçi-
len bu şehri algılamak mümkün değildir. Türk şehrinin geleneksel dokuları birçok 
yerde, ne yazık ki zaman zaman otomotiv sanayinin kurbanı olmuştur. Oysa gele-
neksel şehir yapıları motorlu araçlara göre biçimlenmemiştir. Dolayısıyla bu doku-
ları, içlerine araç sokmadan yaşatmak ve yaşatacak tasarım yaklaşımları gerekir.  

Kent dokuları yüzyıllar boyunca oluşur ve bunlar insan ömrünü aşan zaman dilim-
leri içinde giderek zenginleşir. Bu bakımdan uzun yıllar içinde oluşan geleneksel 
şehir dokularını yaşatmak, geçmiş dönem medeniyetinin ürünü olan varlıkları ko-
rumak anlamına gelir. 

İstanbul şehrinin tarihî çekirdeği

Londra, Paris, Roma, Viyana ve Berlin gibi dünyanın belli başlı şehirlerinin tarihî 
merkezleri, en soylu, en pahalı yerler oldukları için, son derece konforlu iskân 
alanlarıdır. Buralarda elektrik, doğal gaz, su gibi günlük ihtiyaçlar için verilen hiz-
metlerin bedeli yüksek ve pahalı, vergi oranları da iki mislidir. Bu yöntemle tarihî 
merkezlerdeki nüfus yoğunluğu kontrol altına alınmış, böylece varlıklı ve nüfuzlu 
kimselerin barınmasına izin verilmiştir. 

Buna karşılık eski dünyanın merkezi olan ve kentin gerçek kimliğini yansıtan 
İstanbul’un tarihî yarımadası, şehrin simgesi olarak gerçek kimliğini yansıtır. 
İstanbul’da Fatih ve Eminönü’nden oluşan bugünkü tarihî yarımada, binlerce yıl-
lık geçmişe sahiptir. Bir zamanlar Osmanlı aristokratının, ileri gelen devlet adam-
larının gözde semti olan Süleymaniye semti, yaşama standardı düşük insanların 
yerleşmesi sonucu düzeysiz hâle gelmiştir. Buradaki en gözde konaklar bekâr oda-
larına dönüşmüş, seyyar satıcıların ve hamalların barınağı, kimsesiz çocukların ve 
yurtsuz insanların sığınağı olmuştur. Burada yaşayanlar kimselerde koruma bilinci, 
dokusal değerlilik bakışı olmadığı için de giderek kalite düşmüştür.  

Bunun gibi Sultanahmet, Kadırga, Kocamustafapaşa ve Samatya semtleri de dar 
gelirli vatandaşların yaşadığı yerler olmuştur. Bunun gibi binlerce yıllık tarih bi-
rikiminin ürünleri olarak büyük değer taşıyan Sultanahmet, Beyazıt, Topkapı ve 
Aksaray gibi semtler de, büyük değer kaybetmişlerdir. Tarihî Yarımada’da zengin 
ve yüksek gelirli insanların yaşadığı prestijli semtler niteliksiz hâle gelmişlerdir. 

İstanbul’da yayalaşma arterleri çoğaldıkça canlanma da artmakta ve güzelleşen 
mekânların değerleri de yükselmektedir. Beyoğlu, Pera, İstiklâl caddesi, yayalar 
için yürüme arterleri hâline dönüşünce, şehir mekânları algılanır hâle gelmekte-
dir. Böylece hem esnaf hem de yayalar daha rahat bir ortama kavuşmaktadırlar. 
İzmir’de, Ankara’da araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan sokaklar ve yollar in-
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sanlar için daha bir cazibe merkezi olmuştur.  Yürüyen insan alış veriş yapmakta, 
etrafında yürüyenleri gördükçe yürümeye devam etmektedir. Motorlu araçlarla 
dolaşanların yaşadıkları şehirdeki mekânların tadını çıkarmaları mümkün olma-
maktadır.   
  

Şehir tarihi yazıcılığı

Şehir tarihi, aslında insanoğlunun birikimi ile yükselen medeniyetin tarihi anlamı-
na geliyor. Bu bakımdan şehir tarihi yazıcılığının görev ve sorumluluğu hem bü-
yük, hem de zordur. Şehir kültürü, tarih, gelenek, yaşama biçimi, mimarî, edebiyat 
ve folklor gibi birçok bilim alanı ile hemhal olmadan şehir tarihi yazmak mümkün 
değildir. 

Şehir tarihi yazıcılığı maddî kültür varlıkları yanında manevî kültür dünyasını da 
kapsamalıdır. Şehrin fiziksel dokusu, dinî ve sivil yapılar, şehir mobilyaları, şehirle-
rin dilini ve kimliğini oluşturur. Türk şehir modelinin fiziksel yanını kavramadan, 
şehir içinde yaşayan toplumun özelliklerini bilmeden, sağlıklı bir şehir tarihi yaz-
mak mümkün olmaz. Bunun yanı sıra şehrin sosyal ve kültürel profilini de vermek 
büyük önem taşır.   

Şehir tarihi yazıcıları yaşanmış zamanların da kesitini vermek durumundadır. Şe-
hirdeki mekânlar birer canlı organizma olarak ele alınmalıdır. Nitekim sokaklar ve 
yollar, anıları ve dilleri olan organik elemanlardır. Usta edebiyatçıların ele aldıkları 
şehir monografilerine, edebî tad ve lezzet veren çalışmalara gösterilen ilgi gün-
den güne artmaktadır. 

Sinan ve İstanbul

Her toplumun, tarihini inşa ederken değerlendirdiği adlar ve olaylar vardır. Top-
lumsal varoluşun ve bir ortaklık bilincinin simgeleri olan bu kahramanlar üstlen-
dikleri rolle şehirlerin hafızasına yerleşir ve onu temsil ederler. Türk kültür ve sa-
nat tarihinin simge kişiliklerden biri de Sinan’dır. Mezar taşına “Geçdi bu demde 
cihandan pir-i mimaran Sinan” olarak yazılan bu değerin günümüze kadar uzan-
ması şaşırtıcı değildir.

Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü döneminin mimarı olarak Sinan çok sayıda, 
büyük ve anıtsal yapı tasarlayıp inşa etti. Hâlâ kentlerimizi biçimlendiren, hayatı-
mıza yön veren bu yapıların mimari kaliteleri bilimsel çalışmaların başlıca konuları 
arasında yer almaktadır. 

Sinan, günümüz mimarına mimari mirasa bakışı ve değerlendirme kriterleri açı-
sından önemli mesajlar ileten bir usta ve bir öğretici. Onun tarihi mimari mirasa 
bakışı, öğrenme ve mimari bellek dağarı oluşturma becerisi, bütün meslek adam-
larına verilen işaretlerle dolu görünüyor. Onun tarihi anıtlardan, dolaştığı Osman-
lı coğrafyasındaki bütün çevre biçimleniş modellerinden, örgütleme tiplerinden 
kendine dersler çıkarttığını kaydetmek gerek. 
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Sinan, tarihi örnekleri yinelemek değil yenilemek için gözleyen bir mesleki bakışı 
örnekler. Gördüğü mimari çevreyi tasarımını tetikleyen uyaranlar olarak algıladı-
ğını sezdirir. Eserleri bir arama ve denemeler külliyatı gibidir. Mimarlık tarihinde 
bu gözlemci ve yorumlayıcı irade ile öne geçer ve yol gösterir. 

Sinan, biçimleri sürdürerek veya kopyalayarak değil, onları deneme ve aramalarını 
tetikleyen olgular olarak kavrayışı temelinde örnek almak gerekir. Sinan’ın, geç-
mişi, hayal gücünü harekete geçiren, kendini aramayı ve tasarımcılığı özendiren 
bir kavram ve olgu olarak kavrayışı, mimarlığımızın geçmişe özenti yanılgısından 
uzak durmasını ve geleceğe açılmasını işaret ediyor.

Bu bakımdan şehir tarihi yazanlar Sinan’a ve İstanbul’a daha çok şey borçludurlar. 
Böyle bir simge Batının dağarında olsaydı, onun için kütüphaneler dolusu kitaplar 
yığılmış olurdu. Edebiyatçılar ve sanatçılar iki muhteşem simge karşısında yarış 
içinde olurlardı. Sinan ve İstanbul gibi iki ana tema, şehir tarihi yazanlar için çok 
büyük cazibe merkezleridir. Bilindiği gibi büyük eserler, büyük olaylar ve büyük 
insanlar üzerine yazılmış olanlardır. 

Sinan, Batıda olsaydı onun hakkında kim bilir ne senfoniler, ne oratoryolar, ne 
müzikaller ve ne biçim operalar bestelenirdi. Ne muhteşem filmler, TV dizileri, ne 
unutulmaz tiyatro eserleri yazılırdı. Edebiyat ve sanat dünyası nice hikâyeler ve 
nice romanlarla bereketlenirdi. 

Sinan Sokollu Mehmed Paşa için Drina nehri üzerinde olan Vişegrad’da 11 gözlü 
bir köprü inşa etmiştir. Sinan için sıradan bir eser olan bu köprü Yugoslav yazar İvo 
Andriç (1892-1975) tarafından roman konusu olmuştur. Drina Köprüsü, şüphe yok 
ki, geçtiğimiz yüzyılın en büyük romanlarından biri sayılır. 1961’de İvo Andriç’e 
layık görülen Nobel Ödülü, edebiyat dünyasında, özel olarak bu kitaba verilmiş 
gibi kabul edildi. 

Sinan’ın bu basit yapısı edebiyatçı ve sanatçı duyarlılığına esin kaynağı olurken, 
Süleymaniyeler ve Selimiyeler,  şehir monografisi veya şehir kültürü üzerine de-
nemeler, hikâyeler veya roman yazanlar için esin kaynağı olmakta yetersiz (!) kal-
mışlardır. 

Batılı gezginler ve İstanbul

Osmanlı döneminde İstanbul’a gelen Batılı gezginlerin gözlemleri ve bir dünya 
şehri olarak Osmanlı İstanbul’u hakkında yazdıkları, insanı gerçekten heyecan-
landırıyor. Bu şehri bizim yazarlarımız, sanatçılarımız ve edebiyatçılarımız neden 
görüp yazamıyorlar. Her semti ayrı bir dile sahip olan bu nadide kent, neden ede-
biyatımıza şaheserler kazandıramıyor. 

Dünyanın en pitoresk peyzajına sahip Boğaziçi’nin sürprizli perspektifleri yürek-
lerimizi hoplatırken, bu artistik güzellikler edebiyatımıza bir türlü yansımıyor. 
İstanbul’a 1874 yılında gelen İtalyan Edmondo De Amicis, gemileri kente yakla-
şırken, sabahın erken saatlerinde kaptan tarafından güverteye çıkartılan yolcular 
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arasında bulunuyor. İstanbul’u ilk kez gören Amicis, hayatının bu anını şöyle an-
latıyor:

“Krallar, prensler, Krezüs�, dünyanın kudretli ve zengin insanları, o anda hepinize 
acıdım; gemide bulunduğum yer sizin bütün hazinelerinize bedeldi ve İstanbul’a 
bir bakışımı bile bir imparatorluğa değişmezdim.

Bir dakika… Bir dakika daha… Sarayburnu’nu geçiyoruz… Son derece büyük, ışık 
içinde bir saha, sonsuz şeyler ve renkler görür gibiyim… Burunu geçtik… İşte İstan-
bul! Muazzam İstanbul, ulu İstanbul! Yaradana hamdolsun, yaratılmışa şan! Böyle 
bir güzelliği rüyamda bile görmemiştim!”3

İstanbul gibi bir şehir, Sinan gibi büyük bir simge varken, şehir kültürü tarihçileri 
ve edebiyatçılar bunu yazmaz da, neyle uğraşırlar acaba, bilmem ki… 

2 Krezüs Lidya krallarından. Eski çağda Anadolu’da kurulmuş Lidya Devletinin Mermnod ailesinden 
gelen son kralıdır. Alyettes’in oğlu olup, Milattan önce 595–526 yıllarında yaşadığı tahmin edilmek-
tedir. 

3 Edmondo De Amicis, İstanbul (1874), çeviren: Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Ankara, 2006,  s. 15.
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Yazdığım Şehir 
Yaşadığım Şehirdir

Ömer Erdem1

Şehri yaşarız ancak yazarak idrak ederiz. Yaşamak, güncel bir şeydir yazmaksa 
tarihe yönelik. Hatta, tarihin kendisi. Yaşamanın cazibesini reddetmiyorum ancak 
bir şehir belki asıl yazıldığı zaman kurulur benim gözümde. Dahası yazıla yazı-
la sürekli kurulur şehirler. Belki burada, yaşamakla yazmak arasına biraz mesafe 
koymalı ve yaşamayı biraz görmeye benzetmeliyim. Işığın altındaki görüntüler ge-
nelin hükümleri altındayken yazının devreye girmesiyle birlikte mekan da yazının 
özgürlük alanına girer. Mekanın özgürleşmesi sonsuz algı ve anlatıma imkan ver-
mesindedir. Burada ilkin kendi içimde çelişkiye düştüğümün farkındayım. Çünkü 
benim şehirlerim önce görselliğin diliyle konuşur. Görsel tablolar halinde yaşama-
ya başlarım bir şehri. Buna ister etkilenmek diyelim ister tanımaya çalışmak. Sine-
matografik algının baskısından bir türlü kurtaramam kendimi. Kurgu akışı birbiri-
ni etkileyen görsel parçalar halinde zihnime üşüşür. Orada kuluçkaya yatar. Yazıya 
döneceği zamanı bekler. Ve eğer bu görsellik yazıya dökülmüyorsa, söz gibi, belki 
anlık parlayışlar gösterecektir ancak sonra da hafızanın insafına terk edilecektir. 
Şimdi söyleyin hangi hafıza sonuna kadar sadıktır kendisine? Öyleyse görselliği 
şehrin alfabesine benzetmem hoş görülebilir mi? Yaşamanın yazıya dökülmesinde 
kaçınılmaz bir eşik çünkü benim için bu. Görerek yaşamak da diyebilirim. Yazı, 
zaten sonradan yazdığını gösterecektir. Yazıyla görmek asıl görüştür.

Fotoğraf ve sinemayı, şehre bakış noktası olarak çok önemsiyorum ama alttan alta 
ideolojik de buluyorum. Fotoğraf ve sinema tek taraflı etkileriyle insanın özgür 
bakışını bir süre de olsa ödünç alıyorlar . İnsan daha edilgen konuma düşüyor bu 
durumda. Yazı öyle değil, hem yazar olarak konumlandığınızda öyle değil hem de 
okur olduğunuzda öyle değil. Derler ki Paris yıkılsa Balzac’ın romanlarından yola 
çıkarak şehri yeniden kurabilirsiniz. Şehir hakkında çekilmiş klasik yönetmenlerin 
de filmlerini seyrettim. Barcelona, Roma, Paris vs. Yazının ayrıştırması ile sinema-
tografinin ayrıştırması farklı geliyor bana. Ben yazdığımız zaman şehri daha çoğul 
algıladığımıza inanıyorum. Çoğul algı ferdi devreye sokan onun ruhunu unutma-

1  Şair-Yazar. 
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yan algıdır. Propaganda görselin doğasında vardır ama yazıda ancak parti bülten-
lerine el verir. Yazıyla şehrin propagandasını yapamazsınız ancak yaşatabilirsiniz.

Yazmak istediğim şehirlir vap® Dah# dün Simon”Dağından Antajya!ovasına bak-
tım. Evet bu şehri yazmayı çok isterdim. İçimde bir beş şehir hevesi yok ama Kars 
mesela yazmayı istediğim şehirler arasındadır. Lizbon da öyle. Saberi önemli değil. 
Asıl sebepsiz olanları kökten severiz bağlanırız onlara.  Eğer, biraz da batıdan 
ilhamla romantik şiir konu olarak başlamasaydı bizde şehir, kim bilir ne çarpıcı 
realizmlerle karşılaşırdık. Pek çok konuda olduğu gibi şehirlerimizi yazmak ko-
nusunda da yeverince dikkatli davranmamışız. Evliya Çelebi’yi, Şehrengizlerimizi 
bilmez değilim. Ben genelin iktidarından kurtulmuş ifadeden söz ediyorum. Bu 
bağlamda, Üsküdar’ı yazarken kendime bağlı kalmasına özen gösterdim. Benim 
yaşamadığım ve yazamadığım şehir niye başkaları tarafından okunsun ki…

Neden Üsküdar?

Öteden beri bende Üsküdar diğer İstanbul gibi durur. Sonradan Asaf Halet 
Çelebi’nin kimi yorumlarını okuyunca şaşırmadım. İstanbul olmasaydı Üsküdar 
mutlaka olurdu. Bir de şu var. Üsküdar iktidar kavgasının değil yaşama ve medeni-
yet yarışının merkezi olmuş. O sebepten çoklu duyuşa ve okumaya çok müsait. Ne 
yazık ki dünü hızlı hırpalanmış bir şehir. Geleceği ise pek parlak değil. Yazmak bu 
açıdan bir tür kışkırtıcı etken. Nostalji olarak bakmıyorum ben şehre. Medeniyet 
kavramı da öyle. Biz kavramlarla daha çok uğraşıyoruz oysa yaşamanın pratiği 
daha etkileyici ve yazı bu bağlamda pratik bir şey. Kıyas edebilirsiniz. Hayal ede-
bilirsiniz. Zevk duyabilir ve tartışabilirsiniz. İdrak derecesine çıkmak böyle müm-
kün.

Belki biraz tuhaf karşılanacak ama bizde şehirleri kuran ölümdür biraz. Bir veli, 
hükümdar veya toplum büyüğü sefer veya yolculuk sırasında bir yerde vefat eti-
ğinde, ona duyulan sevgiden dolayı o mekanın etrafında kuruluyor şehir. Bu bana 
kutsallığın ve ticaretin parçalanması açısından son derece insani ve özgün gözükü-
yor. Liman şehirleri, verimli tarım alanlarının çevresine kurulan şehirler var. Orada 
ticaret ve yaşama kolaylıkları kültürden kültüre devralınıyor. Ancak asıl özgünlük 
bunların dışındaki alanlarda gün yüzüne çıkıyor. Dahası şehir fiziki bir yapı olmak-
tan çıkıyor. Göynük Bıçakcı Ömer Dede ve Akşemsettin olmadan da güzel ama. 
Ya ötesi. Şehir öte bir şey olmalı. Şehir öteyle buradan kurduğumuz irtibatın da 
karşılığı.

Eflatun şehirden şairleri kovmuştu. Batı şiiri bu kadim kavganın rövanşını aldı. 
Modern şair ve şiir kentin içinden doğdu. Bizim klasik şiirimiz şehir şiiriydi ancak 
modern şiirimizi taşradan gelenler kurdu ve dönüştürdü. Bugün şehri yitik bir dilin 
içinden yazıyoruz biz ve bugünkü yaşamın ne öznesi şair ne de özü şiirle irtibatlı. 
Soruyorum o halde; gelecek ne kadar medeniyet üretecek bu çizgide?
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Osmanlı Şehir Tarihi 
Yazıcılığında Karşılaşılan 
Zorluklar

Musa Çadırcı1

Son yıllarda ülkemizde bölge ve kent tarihini konu edinen toplantı ve seminerle-
rin sıkça yapılmaya başlanması ile birlikte bu alana ilginin artmış olması sevindirici 
bir gelişmedir. Bu toplantılarda bölge kentlerinin tarihi, değişik yönleriyle ele alın-
makta, ortaya yeni verilere dayalı bilgiler konulmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği-
nin şehir ve şehir tarihi kavramlarını konu edinen bu sempozyumu düzenlemesi 
de takdire şayandır. Emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum.

Sizlere sürenin el verdiği kadarıyla Osmanlı Dönemi Anadolu kentlerinin tarihini 
yazmada karşılaşılan bazı zorlukları aktarmaya çalışacağım. Üzerinde duracağım 
hususlar, bu alanda çalışanların iyi bildikleri konular olmakla birlikte özellikle 
19.yüzyıl şehir tarihi yazarlığına özgü bazı problemleri dile getirmeye çalışaca-
ğım.

Osmanlı Devleti, bilindiği gibi Anadolu’da kendisinden çok önceleri kurulmuş 
kent ve kasabaları alarak egemenliğine geçirmiş, zamanla damgasını vurarak 
birer Osmanlı kenti konumuna getirmeyi başarmıştır. Bu bakımdan Osmanlı ön-
cesi Anadolu kentlerinin konumu, etkinliği, iktisadi ve sosyal yapısı ile Osmanlı 
döneminde geçirdikleri değişimi karşılaştırarak incelemek, araştırmak, Osmanlı 
tarihçileri açısından beraberinde önemli zorlukları gündeme getirmektir. Roma, 
Bizans, Selçuklu, dönemlerinin kentsel doku ve yapısını ayrıntılarıyla bilmek başlı 
başına bir eğitim ve çalışmayı gerektirdiğinden, Osmanlı Devletinin kuruluş devri 
tarihi ile uğraşanlar için bu durum önemli bir zorluk olarak görülmektedir. Öte 
yandan, kent yaşantısını doğrudan etkileyen kurum ve kuruluşlarla ilgili güvenilir 
kaynakların başlangıç ve gelişme döneminin ilk yılları için yetersiz oluşu da göz 
ardı edilmemelidir. Özellikle şer’i ye sicilleri ve diğer arşiv malzemesinin daha çok 
1550’lerden sonrası ile ilgili bilgileri kapsaması, daha doğrusu sözü geçen tarihten 

1  Prof. Dr., Ankara üniversitesi .
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öncesine ait birçok kaynağın zamanla yok olup elimize geçmemiş olması, büyük 
sıkıntı doğurmaktadır.

Çeşitli arşivlerde korunan ancak henüz tasnifi yapılmamış malzemenin bu açığı ne 
kadar kapatacağını tahmin etmek güçtür. Bununla beraber, Fuat Köprülü, Ömer 
Lütfü Barkan, Mustafa Akdağ, Halil İnalcık gibi birçok değerli bilim adamlarımızın 
çalışmaları ve yayınladıkları kaynaklar, günümüzde de değerini ve önemini ko-
rumaktadır. Başlangıçta genel çerçevede ele alınan sorunlar, daha sonra yapılan 
çalışmalarla ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Bu bağlamda özellikle 1970’lerden 
sonra doğrudan doğruya kent ve bölge tarihlerini konu edinen araştırma ve ince-
lemelerin giderek artması sevindirici, umut vericidir.

Bu alanda çalışanların karşılaştıkları güçlüklerin başında ilk dönemler için yeter-
li bilgi ve belgenin bulunmadığını belirtmiştik. Bunun yanı sıra Osmanlı merkez 
ve taşra teşkilatının ayrıntılarıyla incelenmemiş olmasından kaynaklanan ve her 
dönem için geçerli olan zorluklar da vardır. Çoğu, önemini aynı zamanda birer 
yönetim merkezi olmakla kazanan kentlerin bu açıdan değerlendirilebilmeleri için, 
merkez ve taşra yönetiminde görülen gelişme ve değişmelerin iyi bilinmesini ge-
rektirmektedir. 

Beylerbeyi, sarayı, yardımcıları ve kapı halkı ile birlikte eyalet merkezi olan kentler-
de sosyal ve ekonomik hayata damgasını vurmaktadır. Aynı şekilde kadı ve diğer 
mahkeme görevlileri de şehirlerde önemli fonksiyonları olan kimselerdir. Sancak 
merkezi konumunda olan yerlerde ise sancakbeyi, kadı ve diğer görevlilerin etkin-
likleri söz konusudur. Şehir kethüdası, şehir ayanı, mimar başı gibi önemli hizmet-
leri üstlenenler hakkında henüz yeterli bilgimiz vardır diyemiyoruz. Bu kurumların 
işleyişleri, geçirdikleri değişim bilinmeden kentin veya bölgenin tarihini yazmak 
oldukça zor görünmektedir. Ayrıca kent olmanın önkoşulu olan üretim biçimi, es-
naf örgütlenmesi ve vakıf kurumunun Osmanlı düzenindeki yeri ve konumu da 
önem taşımaktadır. Kent tarihi araştırmacısının bu alanlarda temel bilgilerle do-
natılmış olması gerekmektedir. Kısacası, Osmanlı kurum ve kuruluşlarıyla bunların 
geçirdikleri değişiklikleri çok iyi bilmek zorunluluk gibi gözükmektedir. Bu temel 
bilgilerle donatılmamış olanların çeşitli etken ve nedenlerle kent tarihi yazmaya 
yönelmeleri, ister istemez yanılgıya düşmelerinde bir etken ya da zorluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Önemli bir güçlük de kaynakların değerlendirilmesinde görülmektedir. Özellikle 
şer’i ye sicilleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, derlenen bilgilerin değerlendi-
rilmesi ve yorumlanmasında ne yazık ki bu kaynakları ilk kullananların benimse-
dikleri yöntem aynen yinelenmektedir. Dolayısıyla ilk diyebileceğimiz çalışmaların 
ötesine pek geçilmediği görülmektedir. Bunun nedenleri arasında bu tür çalış-
maların daha çok bir lisansüstü çalışma olarak yapılması ve belirli bir süre içinde 
bitirilmek istenmesi başta gelmektedir.

Ayrıca sicillerin sabırla ve dikkatlice okunması, elde edilen bilgilerin diğer kaynak-
larla karşılaştırılarak kullanılması, zaman almakta bu yüzden çoğu kez,  başkala-
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rınca benimsenen yöntem, örnek alınmaktadır. Bu ise konum ve bölge farklılıkla-
rının, o kente ait bazı özelliklerin göz ardı edilmesine yol açmaktadır

II. Mahmut döneminde 1830’da yapılan genel nüfus sayımına dek geçen uzun sü-
rede araştırma konusu yapılan şehrin nüfusunu sağlıklı olarak belirlemede kay-
naklar genelde yetersiz kalmaktadır. Daha çok yabancı bazen de yerli gezginlerin 
gözlemlerine dayanarak yapılan saptamalar, çoğu kez gerçeklerle bağdaşmayan 
abartılı bilgiler niteliğini taşımaktadır. Birçok araştırmacı, doğru bilgi ve kaynak-
lara erişemediğinden yazılanları ardı ardına sıralamakla yetinmektedir. Durum 
bu olunca da dönemlere göre kent yaşantısında nüfus hareketliliği, yeni mahal-
lelerin oluşumu ve benzeri gelişmeleri izleme olanağı bulunmamaktadır. Ayrıca 
merkezin nüfusu ile kentin sancak veya eyalet merkezi olmasından dolayı çevre-
siyle birlikteki nüfusunun zaman zaman birbirine karıştırıldığı da gözlenmektedir. 
Kentlerin nüfusunu sağlıklı olarak belirlemede karşılaşılan zorluk, istatistikî bilgi 
gerektiren diğer alanlar için de geçerlidir. Başlıca esnaf grupları, bunların yıllara 
göre ürettikleri emtia ve benzeri hususlarda elimizde ne yazık ki yeterli, güvenilir 
veri bulunmamaktadır.

Ayan ve eşrafın kent yaşantısında çok önemli bir yerlerinin olduğu bilinmekle bir-
likte, bölgelerinin egemeni durumuna gelerek derebeyleşme eğilimi gösteren bu 
ailelerin tarihteki yerleri ve etkinlikleri konusunda ayrıntılı çalışmalara gereksinim 
duyulmaktadır. Vücuh-ı memleket, ayan ve eşraf, kişizade ve hanedan mensubu 
olarak adlandırılan bu kesimin yanı sıra, tekke ve zaviyelerle, vakıflarda çalışanların 
kent yaşantısındaki etkinlikleri de yeterince bilinmemektedir. Bunlara ilişkin kay-
naklara erişmede araştırıcılar sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Aynı durum, medrese 
yapılanması ve eğitimi için de söz konusudur. Çoğu araştırıcı, bu güçlüklerin üste-
sinden gelme çabasına girmeden bilinen genel bilgileri, bölgeleri ve kentleri için 
yinelemekle yetinmektedirler. 

Bütün bunların ötesinde kent ve bölge tarihi üzerinde çalışmak isteyenlerin birbir-
lerinden habersiz kendi başlarına birçok sorunun üstesinden gelmeye çabaladıkları 
gözlenmekte, işbölümü veya işbirliğine ülkemizde bu alanda da ne yazık ki gidile-
memektedir. Ders yükü, maddi ve manevi şartlar, sabır ve özveri isteyen kapsamlı 
çalışmaların yapılmamasında üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri önünde önemli 
engeller olarak durmaktadır.

Sayın dinleyiciler, bildirimin bu kısmında her dönem için geçerli olabilecek nite-
likteki güçlükler üzerinde durmaya çalıştım. Şimdi ise sizlere Tanzimat’tan sonraki 
evrenin bazı zorluklarına ilişkin bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bilindiği gibi, III. 
Selim’le başlayan ve II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağını kaldırdıktan sonra daha kap-
samlı olarak sürdürdüğü yenileşme ve çağı yakalama çabaları, 1839’da Tanzimat 
Fermanı’nın yayınlanmasıyla yeni bir evreye girmiştir. Fermanın ilanını izleyen ilk 
on yıl içinde başta merkez örgütü olmak üzere bütün Osmanlı kurum ve kuruluş-
larında önceki dönemlere oranla köklü, kalıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bu dü-
zenlemeler, ister istemez kent yaşantısını, toplumsal yapıyı yakından ilgilendirmiş, 
değişmesine ve gelişmesine yol açmıştır. Başta yönetim olmak üzere, yargı, güven-
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liğin sağlanması, vergilendirme, toprak düzeni, çağın gereklerine uygun konuma 
getirilmek istenmiştir. Çok kapsamlı tutulan bu yenileşme ve yeniden yapılandır-
ma olgusu beraberinde çözümü güç sorunlar, sıkıntılar getirmiştir. Bu sorunların 
en çok yaşandığı yerler ise hiç şüphesiz kentler olmuştur.

Bir yandan, Avrupa’da yaşanan ekonomik değişme ve gelişmelerin baskı ve etki-
si öte yanda Fransız Devriminin ortaya koyduğu ulusçuluk anlayışı, İmparatorlu-
ğu derinden etkilemiştir. Oldukça karmaşık sorunlarla birlikte yaygınlaşan yeni 
anlayışa uygun yaşama biçimi de giderek etkinliğini gösterir olmuştu. Böylesi bir 
ortamda geniş halk kitlelerinin ve kentlilerin karşılaştıkları sorunlar, bu sorunları 
giderme çabaları henüz ayrıntılarıyla ele alınıp işlenmemiştir. Kent ve bölge tarihi 
üzerinde çalışmak isteyenlerin Tanzimat döneminde karşılaştıkları en büyük zor-
luk buradan kaynaklanmaktadır.

İkinci bir olgu, yeni kurum ve kuruluşlara ilişkin belgelerin bulunmasında karşılaşı-
lan zorluklardır. Bilindiği gibi halkın yönetime katılmasını sağlamaya yönelik yapı-
landırma çabaları sonucunda kent merkezlerinde oluşturulan meclislerin tutanak-
ları elimize geçmiş değildir. Aynı şekilde Nizamiye mahkemelerinin kurulmasıyla 
birlikte buralarda tutulan defter ve kayıtların da ne olduğu pek bilinmemektedir. 
1840’lı yıllara kadar başlıca başvuru kaynağımız olan şer’i mahkeme defterlerin-
de bu tarihten sonra kent yaşantısını ilgilendiren birçok önemli bilgi ve belgeye 
yer verilmemesi, sicilllere dayalı çalışma yapanların adeta tıkanıp kalmalarına yol 
açmıştır. Bu büyük sıkıntıyı hafifletecek nitelikte görülen Devlet ve vilayet salna-
meleri ile yerel basından yararlanma olgusu, 1870’lerden sonrası için mümkündür. 
Ancak, özellikle vilayet merkezlerinde yayınlanan gazete koleksiyonlarına erişe-
bilmek kolay olmamaktadır. Birçok vilayetin zamanında düzenli olarak çıktığını 
bildiğimiz gazeteleri ne yazık ki günümüze ulaşmamış görünmektedir.

Osmanlı arşivlerinde mevcut kaynakların tasnif edilerek yararlanılabilecek duru-
ma getirilmesinde 19.yüzyıl ve sonrasına ait olanlarına sıra yeni gelmekte oldu-
ğundan, korunmuş günümüze ulaşmış on binlerle ifade edilen belgelerin çok kü-
çük bir kısmından yararlanma olanağına sahibiz. Çoğu düzgün defterler halinde 
tutularak korunan bu dokümanların tasnif edilerek yararlanılabilecek konuma 
getirilmeleri öyle görülüyor ki hayli zaman alacaktır. Özellikle taşra yönetimine 
ilişkin çok önemli bilgileri kapsayan “Ayniyat defterleri” olarak kayıtlara geçmiş 
olan koleksiyonu hatırlatmada yarar görüyorum. Bin’e yakın bu defterler, zama-
nında illere, konulara ve bölgelere göre kaba bir tasnife tabi tutulmuş olmakla 
birlikte, çoğuna sayfa numarası bile verilmediğini belirtmeliyim. Son yıllarda sınır-
lı da olsa bu kaynaktan yararlanılmaya başlanması sevindirici bir gelişime olarak 
görülmektedir.

Vilayet arşivlerimizin araştırıcılara açık olmayışı daha doğrusu, Tanzimat’tan bu 
yana vilayet düzeyinde olup bitenlerin kaydedildikleri kaynakların, resmi yazışma-
ların, vilayet idare meclisleriyle umum meclis tutanaklarının akıbetinin bilinmeme-
sinin bu dönem tarih araştırmaları için önemli bir kayıp olduğunu belirtmeliyim. 
Özellikle vilayet meclislerinin çalışmalarının kaydedildiği defterlerin nerede bu-
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lunduğunu bile saptayamamamız düşündürücüdür. Elimizde bu meclislerin çalış-
malarıyla ilgili ancak merkeze, hükümete sunulmuş kimi kararların özetleri bulun-
maktadır. Yerinde çözümlenen sorunlarla ilgili olarak  yerel basına yansımış sınırlı 
bilgilerle yetinmek durumundayız.Özellikle 1864’ten sonra kurulan vilayet umum 
meclislerinin bayındırlık, eğitim öğretim ve benzeri konularda aldıkları kararlar, 
bölge ve kent tarihi yazıcılığı açısında oldukça önem taşımaktadır. Bu kararların 
çok azına ulaşılmış bulunmaktadır.

Sözünü ettiğimiz vilayet yıllıklarına gelince bunlar basıldıkları için hemen hemen 
bütün vilayetlerin salnameleri günümüze ulaşmış bulunmaktadır. Ne var ki, bu-
ralardaki bilgiler genellikle bir önceki yıl verilenlerin yinelenmesi gibidir. Kaldı 
ki bilgileri derleyenlerin yeterli bilgi düzeyinde olup olmadıkları da salnamelerin 
hazırlanmasına yansımaktadır. Bununla birlikte, Bursa, Aydın, Konya gibi vilayet 
yıllıklarının sağlıklı bir değerlendirmeyle kullanılabilir, işe yarar bilgi kaynağı ol-
duklarını da belirtmeliyim.

Yabancı gezginlerle konsolosluk görevlilerinin anı ve raporlarında bulundukları 
ya da gezip gördükleri yörelerin tarihi ile ilgili bilgiler edinme açısından bu dönem 
oldukça verimlidir. Çoğu basılmış ya da dönemin başlıca süreli yayınlarında yer 
almış bulunan, seyahat notları ile anı niteliği taşıyan eserlerden yeterince yararla-
nıldığını söyleyemiyoruz. Bu kolayca giderilebilecek bir eksiklik olmakla birlikte, 
1840’larda ya da daha sonraları basılmış kitapların temin edilmesi pek kolay ol-
mamaktadır: Ayrıca, kimi araştırmacının yeterli dil bilgisine sahip olmaması da ne 
yazık ki sorun olmaktadır.

19.yüzyıl Anadolu kent tarihi yazımında karşılaşılan diğer önemli bir sorun ise, 
açılan eğitim öğretim kurumlarının arşivlerinin elimizde olmayışıdır. Dolayısıyla, 
rüştiye, idadi ve meslek okullarının kent yaşantısındaki yeri ve önemi konusunda 
ancak genel bilgiler yinelemekle yetinilmektedir. Vakıfların etkinliğini yitirmesiyle 
birlikte ortaya çıkan boşluğun doldurulmasına yönelik çabalara ilişkin verilen de 
yetersiz kalmaktadır.

Posta-telgraf örgütlenmesi, demiryolu yapımı, liman ve rıhtım düzenlemesi, bu 
yüzyılın kent yaşantısını doğrudan ilgilendiren önemli gelişmelerdir. Bu kurum ve 
kuruluşların tarihi, sağlıklı olarak saptanmadan, kent yaşantısındaki önemlerini 
vurgulamak diğer bir güçlüğü oluşturmaktadır.

Ancak başlıcalarını kısaca belirtmeye çalıştığımız bu zorluklar, araştırıcıları yıldır-
mamalıdır. Bütün bunların üstesinden gelebilecek, gelebilen hatırı sayılır genç bi-
lim adamlarımızın yetişmekte olduğunu, umutsuzluğa kapılmanın gereksizliğini 
de ifade etmeliyiz. Özellikle, monografik çalışmalara  öncelik verilmeli, işbölümü 
ve iş birliği yapmanın yolları aranmalıdır. Yapılanlar küçümsenmeden, eksiklikler 
ve yanlışlıklar düzeltilerek, daha sağlıklı verilere ve bilgilere ulaşılmalıdır. Bunun 
için mevcut olanaklar, iyi değerlendirilip yönlendirilerek amaca ulaşılabilir Böylesi 
seminer ve sempozyumların da katkısıyla yöresel tarih araştırmaları artacak, yön-
lendirme ve teşvik etme olanağından yararlanılarak yeni çalışmalar elbette yapı-
lacaktır.
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Bütün bilimsel çalışmalarda uyulması zorunlu kurallara kent tarihi araştırmaların-
da da uymak gerektiğini belirtmeliyim. Ele alınan şehrin tarihte ne denli önemli 
bir konumu olduğunu vurgulamaya çalışırken ölçüyü kaçırmamalıyız. Bölgemizin 
ve kentimizin bütünün bir parçası olduğunu, bütünlüğü bozacak ya da aşacak 
nitelikte özelliklerinin olmayacağını göz ardı etmemeliyiz. Kısacası bilimsel yön-
temle olaylara yaklaşmasını kavradıktan sonra üstesinden gelinmeyecek, başarıl-
mayacak zorluğun olmadığı belirtilerek konuşmamı tamamlıyorum. 

Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.



75

Türkiye Yazarlar Birliği

İlk Matbu Şehir Tarihimiz 
Çerçevesinde Bizde Şehir 
Tarihçiliği

İsmail Hacıfettahoğlu1

“Yer yüzünde tarihi, her cins vak’a itibariyle bizimki kadar zengin olan bir millet 
daha var mıdır bilemiyorum. Fakat, riyazî bir kat’iyet ile biliyorumki milel-i mevcu-
de içinde mâzisini bizim kadar unutmuş hiçbir millet yoktur.”� 

                      
        Ali Şükrü  
     

Giriş

Şehirler insanlara benzerler. Nasıl ki her insanın kendine has ismi, varlığı, hatıraları 
ve kişiliği mevcut ise şehirlerin de isimleri, kimlikleri, acı-tatlı hatıraları ve yılların 
birikimiyle meydana getirdikleri medeniyetleri vardır. Devletlerin ve milletlerin 
tarihleri yazıldığı gibi şehirlerin de tarihleri, çeşitli özelliklerini ortaya koyan mo-
nografileri yazılmaktadır. Batıda çok eskilere dayanan şehir tarihi ve monografisi 
yazma geleneğinin bizim gündemimize girişinin Meşrutiyet’in ilânıyla olduğu söy-
lenebilir. Bunun ilk örneğini de Şâkir Şevket’in yazdığı Trabzon Tarihi oluşturmak-
tadır.

Bu tebliğde, hayatî öneme haiz olduğunu düşündüğüm şehir tarihçiliğimiz hakkın-
da, Fatih’in İstanbul’dan sonra fethettiği ikinci imparatorluk başkenti olan, ‘Küçük 
İstanbul’ diye de anılan bir medeniyet merkezi üzerinden, Trabzon üzerinden bazı 
tesbitlerde bulunmaya çalışacağım. Basılı ilk Türkçe şehir tarihinin müellifi Şâkir 
Şevket hakkında bilgi sunacağım. Tarihçiliği ve eseri hakkında değerlendirmeler-
de bulunacağım.

1  Yazar. 

2 Ali Şükrü,  Varna Müdâfâası, Risale-i Mevkute-i Bahriye, Mart 1333/1917.
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Trabzon ve Trabzon Tarihi

Trabzon, dünü ve bugünü ile büyük bir şehirdir. Tarihin ve tarihçinin gözü ile de, 
sosyoloji ve sosyoloğun ölçüsü ile de büyük bir şehirdir. Bu büyük şehrin asırlar 
boyu süren hayat safhalarında acı-tatlı nice sayfalar vardır. Trabzon, koca şarkın 
ticaret malları ile kültür hamulesinin garba yani batıya, aynı şekilde batının ticari 
malları ve kültürünün doğuya akmasına geçit vermiş, liman olmuş, konak olmuş, 
yol olmuş bir şehirdir.

Çeşitli medeniyetlere merkezlik yapmış, binlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan 
Trabzon’un Türkçe yazılmış bir tarihinin olmaması Şâkir Şevket’i harekete geçire-
rek Trabzon Tarihi’ni yazmaya sevk etmiştir. Uzun ve meşakkatli bir çalışma netice-
sinde, ‘gelecek nesillere bir yadigâr’ olarak bırakmayı amaçladığı eserini tamamla-
mıştır. Kitap, Maarif Nezareti’nin ruhsatı alınarak 17 Şaban 1294/27 Ağustos 1877 
tarihinde İstanbul Umran Matbaası’nda basılarak okuyucularıyla buluşmuştur. 
Eser, özellikle ilim ve sanat çevrelerinde heyecanla karşılanmış, hakkında dönemin 
âlim ve şairleri tarafından övgüler yazılmış, yayınına tarihler düşülmüştür. Kendisi, 
bu yazı ve şiirlerin bir kısmına kitabın sonunda “Takrîzât” başlığı altında yer ver-
miştir. 

Trabzon Tarihi’nin şehir tarihçiliğimizdeki yeri

Şâkir Şevket’in Trabzon Tarihi, bizde Türkçe yazılmış ve yayınlanmış ilk şehir tarihi-
dir.3 Şâkir Şevket Bey’den önce bazı şehirler hakkında tarihler yazılmış ise de bun-
lar yayınlanma imkânı bulamamışlardır.4 Şehir tarihçiliği geleneğini oluşturmada 
öncülük yapan Şâkir Şevket Bey’in bu konudaki cesaret ve gayreti, Binbaşı Hüseyin 
Avni Bey’in Türk Yurdu dergisinde Tirebolulu Alp Arslan mahlasıyla yazdığı Ot 
Göçü başlıklı makalede şöyle ifade ediliyor: 

“Küçük Asya Türkleri arasında il tarihi yazmamak huyunu Trabzonlu Şâkir Şevket 
Bey bir parça bozar gibi olmuştur. Demek bu bey bundan kırk yıl önce hiç yoktan 
bir Trabzon tarihi yazmış ortaya çıkarmıştır.”5

Mükremin Halil Yinanç’ın “Muhtasar olmakla beraber bazı müfit malümatı ha-
vidir”6 dediği Trabzon Tarihi’nin yayınlanmasından tam 37 yıl sonra,  şehir tarihi 
alanında ikinci olarak Hüseyin Hüsameddin tarafından Amasya Tarihi’nin birinci 

3 Turan Akkoyun gibi bazı yazarlar ilk şehir tarihi olarak Hüseyin Hüsameddin’in Trabzon Tarihi’nin 
yayınından yıllar sonra yazdığı Amasya Tarihi’ni göstererek hataya düşmektedirler. Bunun sebebi 
yeterli araştırma yapılmaması olsa gerek. (Bkz. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilâyeti 
Tarihçesi, Afyon 1997, s. XXXIX) 

4 Bu çalışmalar arasında Edirneli Bâdi Efendi’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne adlı Edirne Tarihi ile Amasyalı 
Mustafa Vâzıh Efendi’nin 1239/1824 tarihinde tamamladığı El-Belâbilü’r Reîsiyye fi Riyâzi Mesâili’l-
Amâsiyye adındaki eseri sayılabilir. (Bkz. Halil Edhem, Kayseriye Şehri - Mebani-i İslâmiye ve Kitâbe-
leri, İstanbul 1334, s. b, dipnot: 1)

5 Tirebolulu Alp Arslan, Türk Bayramlarından Ot Göçü, Türk Yurdu, 4 Haziran 1331/17 Haziran 1915, 
Sayı: 7,C.: 8, s. 122-127. Ayrıca bkz; İsmail Hacıfettahoğlu, Sakarya Şehidi Binbaşı Hüseyin Avni Bey/
Tirebolulu Alparslan,  Hayatı - Eserleri, Ankara 1999, s. 159.

6 Mükremin Halil Yinanç, Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Bizde Tarihçilik, Tanzimat, İstanbul 1999, 
c. 2, s.586.
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cildi yayınlanmıştır.7 Uzunçarşılı, 12 ciltlik Amasya Tarihi ile şehir tarihçiliğimizde 
çok önemli bir yer edinen Hüseyin Hüsameddin üzerinde Şâkir Şevket’in yol açtı-
ğı tesiri,“Şâkir Şevket, mahalli tarih için mahkeme-i şeriyye sicillerinden istifade 
hususunda Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin’e tekaddüm etmişti”8 di-
yerek açıklıyor.

Şâkir Şevket’in açtığı, 37 yıllık bir fasıladan sonra Hüseyin Hüsameddin’in geniş-
lettiği, millî tarihimizi tetkik yolunda yürüyen üçüncü kişi, 1334/1918 yılında Kay-
seriye Şehri - Mebani-i İslâmiye ve Kitâbeleri adlı eseriyle Halil Edhem olmuştur. 
Bunları takip eden şehir tarihi çalışmaları arasında; Besim Atalay’ın Maraş Tarihi 
ve Coğrafyası (yazımı 1332/1916 - basımı 1339/1923), İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 
Sivas Şehri (1928) ve Kütahya Şehri (1932), Ali Kemalî’nin Erzincan Tarihi  (1932), 
Abdurrahman Şerif Beygu’nun Erzurum Tarihi (1936) isimli eserleri sayılabilir.

İlk Türkçe şehir tarihi yazan Şakir Şevket kimdir?

Trabzon’un yoğiken elde bir tarih-i mahsusu
Onu te’life mazhar oldı bir zât-ı edib ancak
O zât-ı muhterem kim Hazret-i Şâkir Efendi
Vücuduyla ahâli-i vilâyet fahr eder ancak. 

          Emin Hilmî

Şakir Şevket’in 1877 yılında yayınladığı Trabzon Tarihi adlı eseri, Trabzon’a dair ilk 
Türkçe tarih kitabı olması yanında şehir tarihçiliğimizin de ilk eseridir. Bu vesileyle 
imkânlar ölçüsünde kendisini tanıtmaya çalışacağız.

I - Ailesi, doğumu ve tahsil hayatı

Şâkir Şevket, ticaretle iştigal eden Trabzonlu Durmuşoğulları ailesine mensuptur. 
1847 M./1263 H. yılında Trabzon’un Cami-i Kebir Mahallesi’nde dünyaya geldi. 
Babası Yemenici Mehmed Efendi’dir. Ruslar, 1810 yılında 18 parça gemiden oluşan 
bir donanma ile Akçaabat’ın Sargana mevkiine çıkartma yaptıklarında, Rize’den 
Giresun’a yöre halkı yek-vücud silâha sarılarak işgalcileri hezimete uğratmışlar-
dı. Sargana ve Ahanda mıntıkalarında cereyan eden muharebelere Şâkir Şevket 
Bey’in büyük dedesi ile birlikte dedesi de iştirak etmiş ve büyük dedesi Mehmed 
Ağa bu muharebelerde şehit düşmüştür.9 

7  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Hikmet Matbaa-i İslâmiyesi, Dersaâdet 1330/1914.

8 Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbrahim Edhem Paşa Ailesi ve Halil Edhem Eldem (1861-1938), Halil 
Edhem Hâtıra Kitabı 1948, Ankara, c.: 2, s. 77. Hüseyin Hüsameddin’in Amasya Tarihi Mesut Aydın ve 
Güler Aydın tarafından yayına hazırlanmış ve 2008 yılında Amasya Belediyesi Kültür yayınları arasın-
da 5 cilt halinde neşredilmiştir. 

9  Şâkir Şevket, Trabzon Tarihi, İstanbul 1294, s.247.
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Şâkir Şevket, babasının vefatıyla çok küçük yaşta yetim kaldı.10 Bir yaz mevsimin-
de alış-veriş için Ordu’ya giden babası Mehmed Efendi’nin burada vefatı Trabzon 
Tarihi’nde; “...Pederim merhum Mehmed Efendi ahz ü i’tâ ile Ordu’ya gittiğinde 
mevsîm-i sayfda Çambaşı’na çıkarak avdedinde havasına dayanamamak sebebiyle 
Ordu kasabasında vasıl-ı dar-ül naym olmuşdur.”11 ifadesiyle yer alır.

Şâkir Şevket’in çocukluğu dedesinin himayesi altında geçti. Murat Uraz onun 
“iyi bir tahsil görmüş” olduğunu yazar.12 Ancak, ibtidaî tahsilini tamamladıktan 
hemen sonra çocuk yaşta baba mesleği olan ticarete atılmak zorunda kaldığını 
İbnülemin’den öğreniyoruz. Üvey babası Nuri Efendi’nin yardım ve desteğiyle So-
ğan Pazarı’nda bir attar dükkânı açtı. Dükkânda çalışırken bir taraftan da tahsiline 
devam eden Şâkir Şevket o günün âlimlerinden Hacı Fehmi Efendi’den Arabî ve 
Farisî dersleri okudu.13 1866 yılında henüz 19 yaşında iken, dedesinin de vefatıyla 
daha fazla sorumluluk yüklenmek ve genç yaşta olgunlaşmak durumunda kaldı.

O devrin Trabzon’unda, şehrin yüksek tabakasının geceleri vakit geçirdikleri yerler 
konakların selâmlıklarıydı. Selâmlıklar, kendilerine has adab ve gelenekleri olan 
yerlerdi. Buralarda semtin ileri gelenleri, sözü sohbeti dinlenir zârif adamları top-
lanır, memleketin çeşitli meseleleri üzerinde konuşulur, aileler arasında meydana 
gelen gerginlikler giderilirdi. Bir kısım selâmlıklarda ise ağırlık ilmî ve edebî soh-
betlere verilirdi. Buralar bir nevi akademi işlevi görürdü. Bu tür selâmlıklardan 

10 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1988, C.: 3, s. 1764, Şâkir Şevket Bey 
hakkında birinci elden arşiv bilgilerinin temini maalesef mümkün olamadığından yazılı kaynaklarla 
yetinmek zorunda kaldık. Bu kaynaklardan en önemlisi İbnülemin’in adıgeçen eseridir. Mehaz ola-
rak Hamâmîzâde İhsan’ı aldığı anlaşılan bu eserdeki bilgilerin diğerlerinden daha doğru olduğunu 
düşünüyoruz. Diğer bir eser ise Murat Uraz’ın Türk Edip ve Şairleri adlı eseridir. Murat Uraz, Şâkir 
Şevket Bey’in doğum tarihini 1845 olarak vermekte ve babasının adının Ahmet Ağa olduğunu söyle-
mektedir. Ahmet Ağa adının yanlışlığı ise, bizzat Şâkir Şevket’in babasının adını Mehmed Efendi 
olarak vermesiyle anlaşılıyor. (Bkz. Murat Uraz, Türk Edip ve Şairleri, İstanbul 1939, c. 3, s. 104-105) 
Akçaabat Tarihi yazarı Muzaffer Lermioğlu ise Şâkir Şevket hakkında yeterli bilgi bulamadığından 
yakınarak şöyle diyor:

“ Trabzon Tarihi hakkında ilk tetkik ve tesbiti yapan ve telif eylediği (Trabzon Tarihi) adındaki eserini 
Rumî 1294 tarihinde neşreden Trabzon Cami-i kebir Mahallesi’nden Şâkir Şevket Efendi isminde bir 
zattır.

“ Millettaşlarımızdan Trabzonun ilk tarihini yazan bu zat bu mahallede, Ortahisar Camii karşısında 
ve cadde üzerindeki iki katlı bir evde ikamet ederdi Evinin yerinde ve köşe başında halen bir çeşme 
yapılmıştır. İmaret Kabristanı kaldırılarak bugün Atapark haline getirildiği için mezarını bulmak ve 
vardı ise taşından ölüm tarihini istihraç etmek mümkün olamamıştır. Bir çok araştırma ve soruştu-
rmalarıma rağmen Trabzonlu olan, Trabzonda doğup yine burada Allahın rahmetine karışan, mem-
leket irfanında bir kültür yıldızı gibi parlayıp genç yaşında sönen ve memleketine hayatında kıymetli 
eserini yadigâr bırakan bu zatın soyadı ve ailesi ve hal tercümesi hakkında kâfi bir bilgi elde edeme-
dim.” (Muzaffer Lermioğlu, Akçaabat-Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş-Hicret Hâtıraları, İstan-
bul 1949, s. 45-46) 

 Müellif hakkında günümüz yazarları tarafından kaleme alınan biyografiler çoğunlukla İbnülemin’in 
verdiği bilgilerin birer tekrarı mahiyetindedir. (Bkz. Veysel Usta, Trabzon Tarihi Yazarı Şâkir Şevket 
Bey - Hayatı, Eserleri ve Hakkında Söylenilenler, Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi, Mayıs 1989, Sayı: 38, s. 
8; Murat Yüksel, Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri, Trabzon 1993, c.: 1, s. 131, Aynı yazar, Şâkir 
Şevket’in Trabzon Tarihi’nden Sayfalar ve Şevketnâme-i Osmânî’si, Trabzon 1993, s. 6. Hüseyin Albay-
rak, Trabzon Basın Tarihi, Ankara 1994, s. 361)

11  Şâkir Şevket, age, s. 88, 89.

12  Murat Uraz, age, s. 104.

13  İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age., s. 1764.
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birisi de edebiyat tarihçisi ve fikir adamı Nihad Sami Banarlı’nın dedesi Alem-
dar-zâde Emin Hilmi Efendi’nin14 Ortahisar Saray-ı Atik Mahallesi’ndeki selâmlı-
ğı idi. Emin Hilmi, müretteb divan sahibi tanınmış bir şair olduğu, aynı zamanda 
da Vilâyette önemli memuriyetlerde bulunduğu için selâmlığına Trabzon’un ilim, 
kültür ve sanat alanında temayüz etmiş simaları katılırdı. Şâkir Şevket de çok genç 
yaşta bu halkaya dâhil oldu ve her akşam, aralarında Şair Ziver, Naib Zeynelâbidin 
beylerin de bulunduğu bu değerli zevatın ilmî ve edebî sohbetlerinden istifade 
etti. Hatta tahsilini burada tamamladı denebilir.15

2 - İş ve memuriyet hayatı

Şâkir Şevket Bey’in tahsiliyle birlikte sürdürdüğü ticarî hayatını bir müddet sonra 
terk ederek Trabzon Vilâyeti İdare Meclisi kalemine memur olduğunu İbnülemin 
Mahmut Kemal İnal’dan öğreniyoruz. Çalışkanlığı, bilgisi ve kabiliyeti ile kısa za-
manda temayüz eden ve amirlerinin takdirlerini kazanan Şâkir Şevket, Meclis Baş-
kâtibi Şair Ziver Efendi’nin de delâletiyle Meclis-i İdare-i Vilâyet Kâtib-i sâniliğine 
tayin edildi.16 Bu görevi dolayısıyla adı, Trabzon’da 1869 yılında yayınlanmaya baş-
layan Trabzon Vilâyeti salnâmelerinde yer almaktadır.17 

1876 yılına kadar ikinci kâtipliğini yürüttüğü Meclis’in aynı zamanda tabii azalı-
ğına getirildi.18 Şâkir Şevket bu görevlerini sürdürürken meşguliyetinin çokluğu 
sebebiyle gözlerinden rahatsızlandı ve bu yüzden istifa ederek İstanbul’a gitti. 

İbnülemin, İstanbul gazetelerinde yazarlık yaptığını ve Zabtiye Nezâreti Mektubî 
kaleminde çalıştığını söylüyor.19 Bilahare, ikinci defa Trabzon Valiliğine atanan 
Müşir Ahmed Rasim Paşa liyakatini takdir ettiği Şâkir Şevket Efendi’yi yanına ala-
rak Trabzon’a götürdü ve kendisini Vilâyet gazetesi başyazarlığına ve Mektubî 

14  Emin Hilmi Efendi (1831-1884): Şâkir Şevket’in hayatında çok önemli bir yeri olan ilk Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’nda Trabzon meb’usu, müretteb divan sahibi şair ve yazar Emin Hilmi, Hüseyin Alemdar-
zâde Hacı Mustafa Arif Ağa’nın oğlu, şair İlyas Sami’nin babası, tanınmış yazarlarımızdan edebiyat 
tarihçisi Nihad Sami Banarlı’nın dedesidir. Asıl adı Mehmed Emin olmasına rağmen, şiirlerinde Hilmî 
mahlasını kullandığından daha çok Emin Hilmi adıyla tanınmıştır. Tahsilini Trabzon ve İstanbul’da 
yapan Emin Hilmi 1849 yılında divan kâtibi olarak ilk memuriyetine Trabzon Valiliğinde başladı. Muh-
telif memuriyetlerde ve Trabzon Vilâyet Gazetesi muharrirliği görevlerinde de bulunan Emin Hilmi 
19 Mart 1877’de açılan ilk Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Trabzon Milletvekili olarak girdi. 13 Şubat 
1878’de Meclis kapatılınca kendisine çeşitli vazifeler verildi. Rütbesinin ‘ûlâ sınıf-ı sânîsi’ne yükseltil-
diği Matbaa-i Bahriye Nezareti vazifesinde iken 6 Ekim 1884’de İstanbul’da vefat etti. Kabri Edirne-
kapı dışında dayısı ve hocası Trabzonlu Pîr Efendi’nin kabri yakınındadır. (Emin Hilmi hakkında geniş 
bilgi için; Mustafa Uzun, TDV İslâm Ansiklopedisi, Emin Hilmi maddesi, C. 11, sf.: 115-116, Nihad Sami 
Banarlı, Resimli Türk Edebiyat Tarihi, İstanbul, 1987, C. II, sf.: 1268-1269 bakılabilir.)

15 Trabzon’daki selâmlık geleneği hakkında bilgi için Nesip Yağmurdereli’nin şu yazısına bakılabilir: 
“Eski Yıllarda Trabzon’da İctimaî ve İktisadî Hayat”, İnan Mecmuası, Mart 1946, Sayı: 23, s. 6-7

16  İbnülemin, age., s. 1764.

17  Salnâme-i Vilâyeti Trabzon, def’a 1289/1869 s. 27, Ayrıca bkz. Trabzon Vilâyeti Salnamesi/1869, Ha-
zırlayan: Kudret Emiroğlu, Ankara 1993, Cilt: 1, s. 65.

18  Trabzon Vilâyeti Salnâmesi 1876, Yay. Haz. Kudret Emiroğlu, Ankara 1995, c.: 8, s. 42.

19  İbnülemin, age., s. 1764.
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Kalemi Mümeyyizliğine tayin etti.20 

Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Trabzon Askerî İdadisi’nde hocalık da yaptığını 
söylediği21 Şâkir Şevket Efendi, H.1292/M.1878 yılında çok genç sayılacak bir yaşta 
vefat etti. 31 yıl gibi gibi kısacık bir ömre, kendisini hayırla yadettirecek eserler 
sığdırarak bu dünyadan göçtü.   

İbnülemin,  Şâkir Şevket’in “Trabzon’da Kavak Meydanı’nda Mir Mehmed Türbesi 
ve Kadirî Tekkesi civarındaki kabristana defnolundu.”22 derken, Akçaabat Tarihi 
müellifi Muzaffer Lermioğlu ise annesinin ifadesine dayanarak şöyle diyor: “...ölü-
münde cenazesinin Trabzon halkının mühim bir çoğunluğunun iştirakiyle tevhit 
ve tekbirlerle kaldırıp İmaret Mezarlığı’na defnedildiğini hikâye ederdi.”23 Bugün 
sözü edilen iki mezarlık da kaldırıldığı için, mezarının yerini ve var idiyse mezar 
taşını tesbit etmek mümkün olamamaktadır.

3 - Şahsiyeti

Şâkir Şevket; kültürlü, vatanperver, dindar, geniş ufuklu, vatanına ve milletine 
mensubiyet şuuruyla sımsıkı bağlı, yardım sever bir insandı. Çevresinde sevilip sa-
yılır, genç yaşına rağmen her kesimden yüksek itibar görürdü. Yeni Pulatane Ga-
zetesi sahibi Mahmut Üstün onun bu yönü için şöyle diyor: 

“Rahmetli anılmaya değer, hiç şüphesiz iyi niyetli, memleketin iktisaden kalkın-
masını, halkının refah ve saadetini düşünen hamiyyetli ve müteşebbis bir zat idi. 
Bu evsafta olmakla birlikte amirlerinin iyi gözlerini de üzerine çekmişti.”24  

Muzaffer Lermioğlu da; “Eski ve bitişik komşusu olan vâlidem yalnız ismini ve bir 
kitaphane sahibi olduğunu, ana dili olan türkçeden başka arapça  ve farsçaya vâkıf 
olduğunu, âmmenin hürmetini kazandığını ve hayatını geceli gündüzlü ibadete, 
ilmî tetkik ve tetebbua hasreylediğini... hikaye ederdi”25  demektedir.

4 - Edebî kişiliği

a - Şairliği ve yazarlığı

Şâkir Şevket’in şiirleri bütünüyle günümüze ulaşamadı. İbnülemin Mahmut Kemal 
İnal, bu durumu “Vefatında oğlu yedi yaşında olduğundan babasının nazımları-
nı bittabi muhafaza edemedi, kimin elinde kaldığı anlaşılamadı”26 sözleriyle izah 

20 Salnâmeler dikkate alındığında Şâkir Şevket’in görevinde kesinti ve değişiklik gözükmediğinden ken-
disinin İstanbul’da kalış süresi bir yıldan az olmalı. 

21 Prof.Dr. Fahrettin Kırzıoğlu, Millî Tarihimizde Trabzon Bölgesi, Trabzon Fetih Yıllığı (Haz. İsmail Ha-
cıfettahoğlu-Muhittin Bal), Ankara 1994, s. 111.

22 İbnülemin, age., s. 1764.

23  Muzaffer Lermioğlu, Akçaabat-Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş - Hicret Hâtıraları, İstanbul 
1949, s. 46.

24 Mahmut Üstün, Akçaabat- Akçaabat Tarihi Münasebetiyle, Yeni Pulatane Gazetesi, 28 Mart 1949 
Sayı: 4.

25  Muzaffer Lermioğlu, age. s. 46.

26  İbnülemin, age., s.1764.
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ediyor. Ömer Akbulut ise “Trabzon Şairleri” adlı kitabında merhum Şâkir Şevket’i 
“Tanzimat tarihine tesadüf eden Trabzon şairlerinden” saymakta ve “Şairin ne bir 
gazelini ne de bir kasidesini elde edemedik. Fakat şair olduğunu herkesten duy-
duğumuz gibi divan sahibi Trabzonlu Hilmi divanında Şâkir Şevket’in gazellerine 
nazireler derç ettiğini gördük”27 diyor. 

Şâkir Şevket Bey’in basılmamış şiirleri her ne kadar günümüze gelememiş olsa da 
bu vadide verdiği eserlerden Osmanlı Tarihini manzum olarak anlatan 80 beyitlik 
Şevketnâme-i Osmânî’si ile yazmış olduğu bazı mezar taşı kitâbeleri günümüze ge-
lebilmiştir. Ali Birinci’nin tesbitine göre, Şevketnâme-i Osmânî ilk olarak 1876 yılın-
da Trabzon Vilâyet Matbaası’nda basılmış olup künyesi şöyledir: 

“Şâkir Şevket,  Şevketnâme-i Osmânî, Vilâyet Matbaası, Trabzon 1293, 8 s.”28 Eser’in 
ikinci baskısı ise bir yıl sonra yine kendisi tarafından yayınlanan Trabzon Tarihi’nin 
279-305 sayfaları arasında yer aldı. Eserin tamamının yeni harflerle yayını ise ilk kez 
Murat Yüksel tarafından yapılmıştır.29

Şâkir Şevket merhumun yazdığı mezar taşı kitâbelerinden günümüze ulaşan bir 
tanesini (Mazlumzâde İbrahim Reis’in mezar taşı) Mahmut Goloğlu, iki tanesini ise 
(Şatır-zâde Ali Bey ve Hoca Süleyman’ın kızı Aişe’nin mezar taşları) Murat Yüksel 
yayınlamıştır.30  İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Şâkir Şevket’in Hamâmîzâde İhsan 
Bey’den temin ettiği bir gazelini Son Asır Türk Şairleri adlı eserine almıştır.31 Şâkir 
Şevket Bey’in şairliği hakkında kanaat oluşturması amacıyla günümüze ulaşan bu 
eserleri aktarıyoruz:

Gazel

 Tıfl-ı mehd-i visâl-i yârda oynar yatur

 Bir bebekdir dîde-i yârda oynar yatur

 Âteş-i gamla dil-i üftâdeye gelmez kelâl

 Bir semenderdir kıyâs et nârda oynar yatur

 Kuş tüyünden câme-hâb olsa tenezzül eylemez

 Ol hümâ-bâl evc-i istikbârda oynar yatur

27 Ömer Akbulut, Trabzon Şairleri, Trabzon 1952, s. 59. Yazar aynı ifadeleri Trabzon Meşhurları Bibli-
yografyası adlı kitabında da tekrarlamaktadır. (Bkz. Ömer Akbulut, Trabzon Meşhurları Bibliyograf-
yası, Trabzon 1970, s. 88).

28 Ali Birinci, Trabzon’da Matbuat ve Neşriyat Hayatı, İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildiri-
leri, Samsun 1990, s. 8.

29  Bkz. Murat Yüksel, Şâkir Şevket’in Trabzon Tarihi’nden Sayfalar ve Şevketnâme-i Osmânî’si, Trabzon 
1993. Eserin sahasında yazılmış ender manzumelerden olduğunu belirten Murat Yüksel; “Aruzun 
Hecec bahrinin Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün vezniyle yazılmıştır. Nazım tekniği ve ifade 
gücü yönünden oldukça başarılıdır.” değerlendirmesini yapar. (age. s. 6)

30 Mahmut Goloğlu, Fetihten Kurtuluşa Kadar Trabzon Tarihi, Ankara 1975, s. 286. Murat Yüksel, 
Trabzon’da Türk-İslâm Eserleri ve Kitabeler, Trabzon Valiliği Yayını, İstanbul 1991 c.: 2, s. 162. aynı 
eser, c.: 3, s. 28.

31 bnülemin, age. s. 1764-1765.
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 Rind, meyhâne-i ayş ü tarabda, zâhidân 

 Secdegâh-ı vird ü istiğfârda oynar yatur

 Eyleyüb bâzîçe dil her şeb hayâl-i kâmetin

 Bister-i fikr-i gam-ı dildârda oynar yatur

 Şübhesiz titrer durur levh-i ma’nî her ne dem

 Kilk-i Şevket hokka-i eş’ârda oynar yatur

Şâkir Şevket’in Yazdığı Mezar Taşı Kitâbelerinden

 Mazlum-zâde İbrahim Reis’in Mezar Taşı32

 Olma zinhar nâhudayı kalzem-i fahru gurur

 Geçti ömrün kılar mevc-i ecel âher dunîm

 İşte Mazlum-zâde İbrahim Reis’in ruzigâr

 Mülk-i cismin eyledi müstağrak-ı bahr-ı adîm

 Mürdüm mazlum ve salâh-ı hal ile madum idi

 Etmemiştir kimseyi rencide-i renci elîm

 Hazreti Nuh-i Nebiyyullah ile haşreyleyib

 Dahili kasr-ı cinan ede anı Rabb-ı Kerîm

 Sırr-ı Bismillâh ile Şevket dedim tarihini

 Oldu İbrahim Reis bak dahili dâr-ı naim

Şatır-zâde Ali Bey’in Mezar Taşı33

 Ne rütbe eylesen ta’mîk hissiyyât-ı gerdûnu

 Olur bir hufre-i merg âkibet mahsûl-i her da’vâ

 Trabzon hânedân-ı nâm-dârânından ez-cümle

 Ali Bey olmuş iken nice müddet memleket-ârâ

 Mümeyyiz idi hem Dîvân-ı Temyîz u Vilâyetde

 Sıtabl-ı Âmire olmuşdu hem de pâyesi ammâ

 Olub düldül-süvârı mevt âhir girdi bu kabre

 Sıtabl-ı dûdmânın kıldı mâtem-gâh-ı vâveylâ

 Halûk u sâf-meşreb idi hem a’yân u âhâdı

 Nüfûz u kadrini tedvîrde etmezdi istisnâ

32 Kitâbe Mahmut Goloğlu tarafından tesbit edilerek Trabzon Tarihi’ne alınmıştır. Bak. Mahmut Go-

loğlu, Trabzon Tarihi-Fetihten Kurtuluşa Kadar, Ankara 1975, s. 286.

33  Murat Yüksel, Trabzon’da Türk-İslâm Eserleri ve Kitabeleri, Trabzon Valiliği Yayını, İstanbul 1991, Cilt 

2, s. 162, 163.
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 Bi-hakk-ı nûr-ı çeşm-i Murtezâ rûz-i Kıyâmetde

 Şefi’ olsun ana Zât-ı Habîb-i Hazret-i Mevlâ

 Çıkub dü çeşmden eşk-i elem Şevket dedim târîh

 Şatır-zâde Ali Bey kasr-ı Adn’i eyledi me’vâ

  Sene, fî 23 Zilhicce 1293 (9 Ocak 1877)

Hoca Süleyman’ın Kızı Hâfize Aişe’in Mezar Taşı Kitâbesi34

 Huve’l-Hayyu Lâ-yemût

 Duhter-i Hâce Süleymân-ı reis-i âlimân

 Bildi el hak dehr-i nâ-fercâmda yokduk sebât

 Eyledi azm-i diyâr-ı âhiret eyvâh kim

 Dûdmânın kıldı hep mahrûk-ı nâr-ı müşkilât

 Ola bu merhûmenin yâ Rab bi hakk-ı âişe

 Rûz-i Mahşer’de şefî’i Zât-ı Fahr-i Kâinât

 Söyledim tansîf ile târîh-i fevtin Şevketâ

 Hâfıza Aişe sad vâh eyledi terk-i hayât

 Rızâen lillâhi Te’ale’l-Fâtihâ 

  Fî Sene 1285 n (5 Ramazan 1285/20Aralık 1868)

Şâkir Şevket’in, 3 Nisan 1869 tarihinde yayın hayatına başlayan Trabzon’un ilk ve 
resmî gazetesi Trabzon Vilâyet Gazetesi’nde yazılar yazdığı, başmuharrirlik yaptı-
ğı ve İstanbul’a gidişinde de İstanbul gazetelerinde muharrirlikte bulunduğu bi-
linmektedir.35 Ancak bu yazıların tarafımızdan görülmesi mümkün olamamıştır.  

b - Tarihçiliği

Şâkir Şevket tarihle ilgilenen, özellikle kendi tarihine öğrenmeye gayret eden bir ki-
şidir. Bu yakın ilgi kendisini kısa bir süre içinde “Şevketnâme-i Osmanî” adını verdiği 
ve Osmanlı tarihini manzum olarak anlatan eserini yazmaya kadar götürmüştür. 

1830’lu yıllarda başlayan ve Tanzimat’ın ilânı ile birlikte giderek hızını artıran, 
sonraki yıllarda Pontusçuluk adını alacak Rum ayrılıkçı hareketi Trabzon’da güç-
lü bir durumdaydı. Etniki Eterya adındaki gizli cemiyetin yönlendirmesiyle yazılan, 
tarihî hakikatlerin tahrif edildiği propaganda kitapları bütün ülkede olduğu gibi 

34  Murat Yüksel, age, Cilt: 3, s. 28, 29.

35  İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age., s. 1764.
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Trabzon’da da Rumlara meccanen dağıtılıyordu. Öte yandan, bu yayınlar birbiri ar-
dınca açılan okullarda tarih kitabı olarak okutuluyorlar ve propaganda malzemesi 
olarak kullanılıyorlardı.

Söz konusu kitapların en önemlilerinden birisi, Trabzon Rum Jimnazı (lisesi) tarih 
öğretmeni Bursalı Sava Yuvanidis’in yazdığı ve muhtevası çoğunlukla bir takım ef-
sane ve masallardan ibaret olduğu bilinen “Trabzon Tarihi ve İstatistikleri” adlı ki-
taptı. 1870 yılında İstanbul’da bastırılan bu kitap Rum mekteplerinde ders kitabı 
olarak okutuluyordu.36 Ermenilerin de benzer kitapları bulunmasına rağmen maa-
lesef Trabzon’un gerçek tarihini anlatan Türkçe bir kitap yoktu. Şâkir Şevket’in ta-
rihçiliği bu boşluğu kısmen de olsa doldurmaya matuf bir gayret olarak görülebilir. 
Rahmetli kendisini hayırla yad ettiren tarih çalışmalarına başladığı andaki durumu 
şöyle tesbit ediyor:

“Yalnız şurasını i’tirâf etmemek kâbil değildir ki kütüb-ü tevârihi serâpâ mütâlaa 
edenler her mahallin ve ale-l-husûs bulundukları memleketlerin ahvâl-i târihiyesini 
bilmek efkârıyla bi-t-tab’ mukayyed oldukları halde bu kuyûd dairesinde pekçok 
müşkülâta tesâdüf ederler. Çünkü Devlet-i Âliyye-i Osmaniye’nin zuhûrundan evvel 
şimdi bulunduğumuz Avrupa ve Asya kıt’asındaki memâlikin vukûat-ı târihiyesi Yu-
nan ve Rum ve Ermeni tarihlerinden bir dereceye kadar anlaşılabilüb fakat bundan 
sonra tahaddüs eden ahvâl içün İstanbul Merkez-i vukuât add edilerek herhangi 
kitab açılsa İstanbul’un tâfsilât-ı târihiyesinden başka birşeyden istifâde-i matlübe 
hâsıl olamıyor. Gûyâ, müverrihler sâde İstanbul vukuât ve icraâtını zâbta me’mûr 
olub taşranın ahvâlî ise ez-cümle Trabzon gibi bir şehr-i şehîrin37 fethine dair verilen 
bir-iki satır ma’lûmât ile geçişdirilirse kâfî imiş. Vakıa kâffe-i vukuâtın İstanbul’a 
inhisâr edişi o vakitler şimdiki gibi her mahallde telgraflar gazeteler olmamasıyla 
berâber tâşra hey’et-i tahrîriye-i kadîmesinin müverrihlere yardım edecek sûretde 
olmadıkları eserlerinden istidlâl ve hatta münşiyân-ı kadîmeden38 birisi kömür celbi-
ne dair yazacağı tezkireyi kömür lâfzına bir kâfiye bulmak içün birkaç gün minder 
altında sakladığı rivâyet olunmakda bulunduğu cîhetle vak’a-nüvîsân-ı eslâfın tah-
sîl-i vukûfdaki zarûretlerinden münbâis olmak cihetine zehâb hâsıl olduğu halde 
bir dereceye kadar ma’zûr iseler de erâik-i Fâtih gibi bir pâdişâh-ı mu’azzamın bi-
z-zât teşrîf ile kabza-yı teshîrine aldığı koca bir Trabzon ki İstanbul’un fethinden 
sonra şark imparatorluğu burada teşekkül etmişdi. Böyle bir mahallin yalnız fethine 
dair olsun ma’lûmât-ı mufassala verilmemesi pek de özr kabûl eder mevâddan değil 
ise de artık şimdi kiminle muhâkeme olmalıyız.”39

Şâkir Şevket mevcut durumu bu şekilde tesbit ettikten sonra, zorluklara rağmen yıl-
mamış ve büyük bir azimle Trabzon tarihini araştırmaya ve yazmaya başlamıştır. Bu 

36 Abdullah Günel, bu kitabın 1937-38 yıllarında Trabzon Valiliğince, Trabzon’da arzuhalcılık yapan 
emekli mülkiye kaymakamlarından Yanyalı Ziya Bey’e tercüme ettirildiğini kaydediyor. (Bkz. Abdul-
lah Günel, Trabzon Tarihi Nasıl Yazılmalıdır?, İnan Mecmuası, Ocak 1949, Yeni Seri, Sayı: 48, s. 4).

37 Şehr-i şehîr: Ünlü şehir.

38  Münşiyân-ı kadîmeden: Eskinin iyi kâtiplerinden.

39  Şakir Şevket, Trabzon Tarihi, Yayına Hazırlayan İsmail Hacıfettahoğlu,  Ankara 2001,  s. 42-43.
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yolda çektiği sıkıntıları eserinin giriş bölümünde şu cümlelerle dile getirmektedir:

“İşte fakîr dahî bâlâda beyân olunan efkâr ile mukayyed olduğum cîhetle memleke-
tim olan Trabzon’un ahvâl-i târihiyesini saîr mahallerin vukûâtını bildiğim kadar ol-
sun öğrenmek içün pek çok zahmetlere uğradığım hâlde bizim târihlerimizden istif-
hâm-ı merâm hâsıl olamayub Rum ve Ermeni lisânlarında bulunan târihlere de mü-
racaata mecbûriyet hâsıl olmağla bunlardan aldığım ma’lûmât ile çekdiğim mihen 
ü meşâkkı pîş-i nâzâr-ı insâf ve mütâlaaya alınca barî evlâd ü vatandan benim gibi 
böyle cüst ü cû-yu40 hakîkât dâhiyesine41 düçâr olanlara mümkün mertebe kolaylık 
olmak içün şu dest-res olabildiğim ma’lûmâtı bizim atîk ve cedîd târih kitâblarıyla ve 
kütüb-ü saîre ile tatbîk ve tedkîk ederek ahlâf-ı vatana42 bir yâdigâr takdîmini ârzu 
edüb Trabzon Târihi nâmıyla işbu kitâbı te’lîfe mübâşeret eyledim.”43 

Bizlere yadigâr bıraktığı bu eser ve şehir tarihçiliğimizde açtığı çığır dolaysıyla, biz 
de merhum Şâkir Şevket Bey’i minnet ve şükranla yâd ediyor, kendisine Cenab-ı 
Hakk’tan rahmet niyaz ediyoruz.
 

 “Trabzon Tarihi” üzerine yapılan tartışma ve değerlendirmeler

Trabzon Tarihi yayınlandığında ülke genelinde büyük bir heyecana sebep oldu-
ğunu ve hakkında övgü dolu yazılar ve şiirler yazıldığını belirtmiştik. Uzun yıllar 
Trabzon’un tek tarih kitabı konumunda bulunan eser, yayımından sonra çıkan 
Trabzon Vilâyet salnâmelerinin tarih bölümlerine kaynaklık etmek suretiyle adeta 
resmî bir hüviyet de kazanmıştı. 

Sonraki yıllarda, özellikle de 1918 sonrası Trabzon’la ilgili yeni belgelerin ve bilgi-
lerin ortaya çıkması ve tarihçiliğimizde meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak 
Trabzon tarihinin yeniden yazılması gerektiği söylenmeye ve yazılmaya başlar. Bu 
yolda görüş ileri sürenlerden birisi de tarih ve arkeoloji sahasında uluslararası üne 
sahip bir otorite olan Halil Edhem’dir. Halil Edhem, Trabzon ile ilgili ciddî araştır-
maları bulunan Tarih-i Osmânî Encümeni Trabzon Şubesi âzâsı Hamâmîzâde İhsan 
Bey’e Trabzon Tarihi’ni genişletmek suretiyle yeniden yazma yönündeki teklifini 
şöyle ifade etmiştir: 

“Gerçi merhum Şâkir Şevket Trabzon Tarihi nâmıyle 1294’de pek müfit bir eser telif 
ve neşr etmiş ise de o zamandan beri Trabzon’da bircok tetkikat yapılmış ve yeni 
bir takım malûmat da elde edilmiş olmasına nazaran tarih-i mezkûru tevsîan İhsan 
Bey’in daha mükemmel bir eser vücuda getirmesi arzu olunur.”44 

Kitap, daha ziyade 1930’lu yıllardan sonra tartışılmaya başlandı. Bu dönemin ilk 

40  Cüst ü cû: Arayıp sorma, araştırma.

41  Dâhiye: Afet, belâ, metinde mecazi mânâda sevda.

42  Ahlâf-ı vatan: Vatanın gelecek kuşakları, nesilleri.

43  Şakir Şevket, age., s.43.

44 Halil Edhem, Trabzon’da Osmanlı Kitâbeleri, Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası, 1 Şubat 1334/1918, 
sekizinci sene, Numaro: 48. Ayrıca bkz; Halil Edhem, Trabzon’da Osmanlı Kitâbeleri, Hazırlayan İsmail 
Hacıfettahoğlu, Ttabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2001, s. 49-50.    
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tartışmalarından birini V. Baki Cinemre, Trabzon Halkevi’nin yayın organı olan İnan 
Mecmuası’nda tefrika ettiği “Tarihten Yapraklar-Eski Trabzon’a Dair” serlevhalı 
yazı dizisinde başlattı. Cinemre, Rum ve Yunan tarihlerinin Pontus hülyasını besle-
yen ve Pontuscuların dayanağı olan Trabzon’un kuruluşu ve ortaya çıkışını Grekliğe 
bağlama iddialarında bulunduklarını belirterek; “Rahmetli ve gayretli Şâkir Şevket 
de zaman ve muhitine göre değerli bir eser sayılabilen kitabında kim bilir nerede 
görerek veya kimden dinleyerek aynı davayı gütmüştü”45 diyor. 

Şâkir Şevket’in Trabzon Tarihi’nin bir kısmı İnan Mecmuası’nın 26 Kasım 1946 sa-
yısından itibaren “İnan’ın Tarihî Tefrikası - Trabzon Tarihi” başlığı altında tefrika 
edildi. Tefrikayı yayına hazırlayan Cevdet Alap’ın girişte yer alan takdim yazısından 
bir kısmını konuyla alâkası dolayısıyla aynen aktarıyoruz:

“Trabzon kitaplıklarında Trabzon tarihi diye bir eser ancak Şâkir Şevket’in 1294 
tarihli kitabından başka bir eserin bulunamaması ve bu eserin de çok aranmakta ol-
ması Trabzon için büyük bir eksiklik sayılıyor. Trabzon’un devlet kitaplığında bir Ka-
radeniz Kulübü Kitaplığı’nda da bir cilt olarak bulunan bu tarih kitabının zamanla 
yok olacağı ve hususi ellerde de pek az bulunduğu ve istifade temini de güç olacağı 
dikkate alınarak bu eseri İnan’da tefrika halinde yaymağı faydalı bulduk.

“Bugün Trabzon’un bir çok kaynaklara baş vurularak derli toplu ve Şâkir 
Şevket’inkinden daha geniş malûmatı havi ve esaslı ve doğru vesikalara dayanarak 
yazılmış ve fakat yayınlanmamış birkaç tarih kitabı not halinde mevcuttur. Murat 
Uraz, Hamâmîzâde İhsan, İhsan Nemli, Mahmut Yanbey, Baki, Yeniyol Gazetesi’nde 
tefrikası yapılan Muzaffer Alap’ın tarih kitaplarından ne yazık ki bugünkü nesil 
istifadeden mahrum bulunmaktadır.”46

Akçaabat Tarihi yazarı Muzaffer Lermioğlu ise; Şâkir Şevket’in mehaz sıkıntısı çekti-
ğini, bu sebeple kendisinin de belirttiği gibi Rum ve Ermeni kaynaklarına istemeye-
rek müracaatta bulunduğunu belirterek söyle diyor: 

“Şunu da kaydedelim ki, mumaileyh işbu kitabının mukaddemesinde (Memleketim 
olan Trabzonun ahvali tarihiyesini sair mahallerin vukuatını bildiğim kadar olsun 
öğrenmek için pek çok zahmetlere uğradığım halde bizim tarihlerimizden istifhamı 
meram hâsıl olamayıp Rum ve Ermeni lisanlarında bulunan tarihlere de müracaata 
mecburiyet hâsıl olmakla bunlardan aldığım malûmat ile mihen ve meşak pişi nazarı 
insaf ve mütalâaya alınınca) demek suretiyle mehaz bulmakta çektiği güçlüklerden 
şikâyet ve ayni zamanda gayrimilli eserlerden iktibas zorunda kaldığını belirtmekte 
rumca ve ermeniceye de vâkıf olduğu bu yazısından öğrenilmektedir. Mumaileyhi 
burada hürmet ve rahmetle anmayı bir vecibe bilirim.

Ne kadar şayanı teessürdür ki, aradan yetmiş bir yıl kadar uzun bir müddet geçtiği, 
bu müddet içinde bir çok kıymetli tarihçilerimiz yetiştiği, tarih ilmi bunca inkişafa 
mazhar olduğu halde her hangi biri tarafından Trabzon tarihi diye ikinci ve daha 

45  V.Baki Cinemre, Eski Trabzon’a Dair, İnan Mecmuası, Mayıs 1937, yıl: 1, Sayı: 1, s. 21.

46  Cevdet Alap, İnan’ın Tarihi tefrikası, İnan Mecmuası, Sayı: 26, 26 Kasım 1946, s. 22.
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mütekâmil bir eser neşir sahasına ve âmmenin istifadesine konmamıştır. Bu sebep-
ledir ki, baba ve dedelerimizin hayat ve eserleri gün geçtikçe birer birer nisyan çu-
kuruna gömülmekte, meçhullere bürünüp kaybolmaktadır.”47 

Eski ittihatçılardan gazeteci Mahmut Üstün, Lermioğlu’nun Akçaabat Tarihi üzerine 
yapmış olduğu değerlendirmede sözü Şâkir Şevket ve Trabzon Tarihi’ne getirerek 
şu iddialarda bulunuyor:

“Rahmetli Şâkir Şevket’in devamlı görüştüğü vilâyet tercümanı Nikoki Efendi idi. 
Bu Nikoki Efendi’nin yardımiyle kitabın birinci kısmını meydana getirmiştir ki tama-
miyle yanlıştır.” 

Üstün, değerlendirmelerine şöyle devam ediyor: 

“Evet, Şâkir Şevket iyi niyetle 1294 tarihinde bir Trabzon Tarih’i yazmak istedi. İkinci 
kitabında muvaffak olmuş sayılabilir. Esasen Şâkir Şevket’i rahmetle anmaya vesile 
olan da fetihten sonraya aid malûmatıdır. Mumaileyh şayed; birinci kitabı neşir etse 
de ikincisini yayınlamaya lüzum görmese idi, kaş yapmaya özenirken göz çıkaran 
acemi bir ressam vasfiyle anılacak hele 1919 dan sonra bu vasif telâkkiye göre türlü, 
türlü konulara vesile olabilecekti.”48

Yazısının bir başka bölümünde ise, konu ile ilgili görüşlerini şu cümlelerle tamam-
lıyor:

“Bununla beraber rahmetlininin himmetini küçültmek istemiyorum. Fecri kâzip gibi 
derhal zail olan birinci Meşrutiyet’in ilânında memleketinin hüviyyetini belirtmeye 
yeltenen vilâyetler içinde ilk müteşebbistir. Hareketi takdirlere şayandır. Fakat me-
hazı bozuk olduğu için yarım asır sonra yabancılara benimseme mevzuu olmuştur. 
Saygıyla ismini anar ve rahmetle yad ederim.”49

Trabzon Tarihi tartışmalarına Abdullah Günel de “Trabzon Tarihi Nasıl Yazılabilir?” 
başlığını taşıyan yazısıyla katılmaktadır. Günel, konu ile ilgili o güne kadar yapılan 
çalışmaların ilmi bir değer taşımadığı görüşünü belirterek şu tesbitlerde bulunu-
yor:

“Şâkir Şevket Efendi’nin maruf kitabı, nihayet harcıâlem toplanmış rivayetlerden 
başka bir şey değildir. Böyle olmakla beraber bu dahi büyük bir himmet eseri sayıl-
mağa lâyiktir. Hiç olmazsa ciddi bir hamlenin derli toplu bir mahsûlüdür ve Trabzon 
adına yazılmış Türkçe, hemen biricik kitaptır.

“Fakat nedense, merhum Şâkir Şevket Efendinin bu teşebbüs ve gayreti, ondan 
sonra gelenler için bir örnek olup da yeni bir gayret ve heves uyandıramamış ilim 

47 Muzaffer Lermioğlu, Akçaabat -Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş - Hicret Hâtıraları, İstanbul 
1949, s. 46.

48 Mahmut Üstün, Akçaabat- Akçaabat Tarihi Münasebetiyle, Yeni Pulatane Gazetesi, 28 Mart 1949, 
Sayı: 4.

49 Mahmut Üstün, Yayınlanan Akçaabat-Akçaabat Tarihi Münasebetiyle, Yeni Pulatane Gazetesi, 4 
Nisan 1949, Sayı: 5.
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metoduna uygun bir teşebbüse yol açamamıştır.”50

Trabzon Tarihi ile ilgili olarak tesbit edilebilen diğer değerlendirmeler ise şöyledir:

Kara Murat nâmıyla maruf öğretmen yazarlarımızdan Murat Uraz’ın Türk Edip ve 
Şairleri adlı eserinden;

“Şâkir Şevket; Trabzon tarihi üzerinde tetkiklerde bulunmuş ve (Trabzon Tarihi) 
adile bir de eser neşretmiştir. Metod ve sıhhat itibarile pek sağlam olmasa bile, 
bu eserin o zaman için büyük himmet mahsulü olduğuna şüphe edilemez. Bunu 
Trabzonda yazmış ve İstanbulda bastırmıştır. İkinci cildini yazamadan ölmüştür.51 
(Şevketname) adile bir de matbu uzun manzumesi vardır.”52 

Prof. Dr. Semavi Eyice: 

“En eski mahalli monografya yazılan vilâyetlerden biri de Trabzondur. Şâkir Şevket 
adında bir Trabzonlu, Trabzon Tarihi adıyla yazdığı ufak bir monografyayı daha 
1294 (=1877) de bastırmıştır.”53

Prof. Dr. Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu:

“Anadolu’daki birkaç büyük şehirimiz gibi, yetiştirdiği aydınlarca kendi tarihi yazı-
lan beldelerimizden birisi de Trabzon’dur.

“Trabzon Askerî İdâdi Lisesi hocalarından Fenn-i Târih ve İnşâ’da mâhir Trabzonlu 
Şâkir Şevket Efendi’nin yaz tatilinde İstanbul’da Umrân Matba’ası’nda 17 Şa’bân 
1294 (27 Ağustos 1877) günü basımı biten ‘Trabzon Târihi’ Giresun’dan Batum’a 
kadarki bölgelerin tarihçesini, XIX. yüzyılda basılan Rumca tarihler ile Osmanlı 
kaynaklarından basılı ve eşrâf aileleri elindeki yazılı belgelerden bulabildiklerine 
göre, çağının yeterli bilgisiyle güzelce yazmıştır. I. cildi s. 1-144 ve II. cildi s. 145-278 
arasında olup; kendi adıyla ‘Şevketnâme’ dediği (s. 280-293) Ertuğrul Gâzi’den II. 
Abdülhamid’e kadarki Osmanlı padişahlarını anan 80 beyitli kasidesi ve ‘Takrîzât’ 
(eser ve yazarı üzerine yazılanlar) bölümü (s. 294-305) ile bitmektedir. Bu kitapta 
(s.278) ‘İnşâallâhu Ta’âlâ üçüncü cild olmak üzere ‘ bir eser yazılıp basılacağı be-
lirtilmişse de; bunun ‘93 (1877) Savaş Felâketimiz’ üzerine geri kaldığı anlaşılıyor. 
O’nun bölgedeki kitâbelerden, Çepniler, Muradhanlu, Hamşin, Laz, ve Şehzâde Ya-
vuz Selim’in ‘Turabozan Sancak Beyliği’ (1487-1511) çağının mahallî hâtıralarından 
günümüzden 110 yıl önce basılan bu kitabında bahsetmesi, ileri bir görüş ve araş-
tırma eseri sayılır.”54 

Bu tartışmalar ve değerlendirmelerden sonra ilk Türkçe şehir tarihimiz üzerine şu 
tesbitte bulunmak sanırım yanlış olmaz:  Müellifi Rum ve Ermeni tarihlerinden et-

50 Abdullah Günel, Trabzon Tarihi Nasıl Yazılabilir?, İnan Mecmuası, Ocak 1949, Yeni Seri, Sayı: 48, s. 3

51  Üçüncü cildini olmalı.

52  Murat Uraz , Türk Edip ve Şairleri, İstanbul 1939, c.: 3, s. 104-105.

53  Prof. Dr. Semavi Eyice, Trabzon, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayını, İstanbul 1970, s. 4.

54 Prof. Dr. M.Fahrettin Kırzıoğlu, Millî Tarihimizde Trabzon Bölgesi, Trabzon Fetih Yıllığı, Ankara 
1994, s. 111.
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kilenmiş olsa bile, Trabzon Tarihi gibi sahasında ilk olan bir eserin ortaya çıkışı-
nın zamansız bir taklit değil, olgun bir ihtiyacın karşılanması olarak kabul edilmesi 
gerekir. Nitekim bu yolu açan Şâkir Şevket’ten sonra bu türün, yani şehir tarihçili-
ğinin çok güzel örneklerinin ortaya konuluşu olayın bir ihtiyaç olduğunun en güzel 
göstergesi olsa gerektir. 

Şakir Şevket sonrası Trabzon’da tarihçilik

Batılı seyyahlar, tarihçiler ve antropologlar tarafından Trabzon üzerine çok sayıda 
neşriyat yapılmıştır. Bu ilgi günümüzde de yoğun şekilde devam etmekte, Trabzon 
ve çevresi özellikle de akademik çalışmalara konu edilmektedir. Bize ait çalışma-
lar ise; birkaç güzel örneği hariç tutarsak, sayılarının çokluğu, sayfalarının aşırı ka-
barıklığı, kâğıt ve baskı kalitelerine rağmen boşluğu doldurmaktan maalesef çok 
uzaktırlar. Oysa tarihini bilmek insan için bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı hisseden, yaşadığı 
şehri tanıyamamanın ezikliğini yaşayan çok sayıda insanımızdan birisi de Vefa Baki 
Cinemre’dir. Cinemre bir yazısında;

“Ömrümüzce çiğnediğimiz ve kucağında benliğimizi bulduğumuz öz vatanımızın 
başından geçenleri bilmemek, yalnız bilgisizlik ve yobazca lâkayıtlık değil, bunlar-
dan daha büyük ve şumullü manevî yoksulluktur.”

Dedikten sonra bu durumundan şöyle şikâyet eder:

“Evet sıkılıyorum, çünkü baba yurdumu tanımıyorum, onunla hiç alâkası olmayan 
uzak yabancıların onu bildiği kadar ben bilmiyorum, halbuki üstünde doğdum, 
büyüdüm ve yaşıyorum.”55 

Son yıllarda hakkında en fazla neşriyat yapılan şehirlerimizin ilk sıralarında Trab-
zon gelmektedir. Ancak yapılan bu neşriyata rağmen maziye ait bilgi eksikliğimi-
zin ve ilgisizliğimizin devam ettiği de acı bir gerçek olarak maalesef ortada du-
ruyor. Ali Şükrü Bey’in tesbit ettiği, Vefa Baki Bey’in acı bir şekilde ifade ettiği 
gerçek yayınlanan clitlerce, kilolarca (!) kitaba rağmen geçerliliğini günümüzde 
de korumaktadır. Hatta yapılan bu neşriyat ihtiva ettiği fahiş hatlarla bu sahada, 
maalesef, önemli bir bilgi kirliği de oluşturmaktadır.

Bu hususta birkaç örnek vermek istiyorum:

Birinci örnek bir bankamız tarafından yayımlanan “Bir Tutkudur Trabzon” adlı 
kitaptan… İçinde çok değerli makalelerin de yer aldığı kitapta Trabzon’un Fethi 
“Fatih Sultan Mehmet Trabzon’u Fetheder” başlığı altında şu cümlelerle anlatılı-
yor: 

“Doğu Anadolu’ya egemen olmak üzere iki Türk hükümdarı mücadeleye başlar-
lar. Otlukbeli Savaşı’nı, Uzun Hasan’ı yenilgiye uğratan Fatih Sultan Mehmet kaza-
nır ve bunun sonucunda Trabzon’u Osmanlı İmparatorluğu’na katar.”56 

55 Vefa Baki Cinemre, Ödenecek Bir Borç Daha, Akın Mecmuası, 1 Haziran 1932, s. 2.

56 Bir Tutkudur Trabzon, Hazırlayanlar: İ.G.Kayaoğlu, Ö. Ciravoğlu, C. Akalın, YKB Yayınları, İstanbul 
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Trabzon’u tanıtmak, şehir tarihi hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla 
neşredilen iddialı bir kitapta, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 1461 yılında 
gerçekleştirilen, Anadolu’nun fethini tamamlayan mana itibariyle önem arzeden 
bir fetih bu cümle ile veriliyor. Trabzon’un fethini, Trabzon’un fethinden 12 yıl 
sonra 1473’te meydana gelen Otlukbeli muharebesine bağlayan bu bir cümlelik 
izahın acaba neresi doğru? Bilgi kaynaklarının bu kadar bol olduğu günümüzde, 
böylesine iddialı bir kitapta, böylesine büyük bilgi hataları nasıl yapılır? Eli kalem 
tutan bir insan, tarihine bu kadar ilgisiz ve sorumsuz nasıl olabilir?  

Bir başka örnek Trabzon Belediyesi’nin yayınından… Trabzon Belediyesi tarafın-
dan yayımlanan “Trabzon’un Kurtuluşu” adlı kitapta Trabzon’u kurtaran birliğin 
komutanı Miralay Kâzım Bey’in (Özalp) değiştirilmekle yetinilmeyerek şu acayip 
ifadelere de yer veriliyor:

 “Yeri gelmişken şimdiye kadar hiç anılmayan, gençlere tanıtılmayan Trabzon’un 
kurtarıcısı Hacı Hamdi Paşa’dan bahsetmek istiyorum. (…) Erkan-ı Harp Okulun-
dan yüzbaşı olarak çıktıktan sonra birçok muharebeye katılmış ve uzun müddet 
Trabzon’da fırka komutanlığı yapmıştır. Çok olgun, vakarlı, cesur, vatansever bir 
komutandı. 1967’de vefat etmiştir. Gülbahar Hatun mahallesinde Trabzon Valisi 
Kadri Paşa’nın yanında kendine bir türbe yapılmıştı. Ne var ki, 1937’li yıllardaki ta-
rihi eserleri yıkım barbarlığında o da yıkılmıştır. Fotoğraf kitaplarda vardır. Bugün 
kabri Sülüklü asri Mezarlığına nakledilmiş olarak mevcuttur. Göstermelik kurtu-
luş törenleri O’nu unutturmuştur. Çok yazık. Artık 24 Şubat Zafer Bayramı olarak 
kutlanan Trabzon’un kurtuluşunu bu şuurla kutlayalım.”57 

Bu çok iddialı ve mesnetsiz ifadeler bir resmi yayında yer aldığı için ciddiye alınma-
lı diye düşünüyorum. Kurtarıcılığını bir yana koyalım ve ‘bey’ mi? ‘paşa mı?’ oldu-
ğuna bakalım. Kayıtlara göre Hacı Hamdi Bey erkânı harp miralayı rütbesinden as-
kerlikten ayrılmıştır. Yani miralaylıktan mirlivalığa terfi etmemiş, albaylıktan paşa-
lığa yükselmemiştir. Dolaysıyla o zamanki ünvanı ‘bey’dir. Hamdi Pirselimoğlu’nun 
1967’de vefat ettiği doğru. Ancak, 1967’de vefat eden bir insanın, ‘1937’li yıllarda’ 
(!) yıkılan bir kabristanlığa defnedilmesi, orada türbesinin bulunması, bilahare 
Asri Mezarlığa nakli nasıl mümkün olabiliyor?! Onu bilemem… 

Trabzon Valiliğinin yayını olan, Trabzon valileriyle ilgili bir başka kitapta da Hacı 
Hamdi Bey Trabzon Valisi olarak gösterildikten sonra şu garip cümlelere yer veri-
liyor: 

“24 Şubat 1918’de Trabzon’un ve tüm Doğu Karadeniz Bölgesinin Kurtuluş kuv-
vetleri komutanıdır. (...) Bazı Trabzon tarihi kaynaklarına göre Of muharebelerin-
de de bölgeyi Ruslara karşı müdafaa etmiştir.”58 

Resmi bir yayında bu derece bariz hatalar olması anlaşılır gibi değil. Bir kere Hacı 

1977, s.11.

57 Mustafa Yazıcı, Trabzon’un Kurtuluşunun Önemi ve Gelecek Nesillere Verdiği Dersler, Trabzon’un 
Kurtuluşu, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları N0:10, Trabzon 1995, s. 56-57.

58  Fetihten Günümüze Trabzon Valileri Kronolojik Albümü, Trabzon Valiliği Yayını, Trabzon 2002, s. 
41-42.
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Hamdi Bey Trabzon Valiliğine değil Vali vekilliğine atanmıştır. Yani kendisine 
vekâlet görevi verilmiş, ancak bu göreve fiilen başlamamış veya başlayamamıştır. 
Bilinen o ki, bir göreve fiilen başlanmadan o görevde bulunmuş olunmaz. Diğer 
iki iddia da tamamen hayal ürünü… Hamdi Bey bizzat kendisi birliğin komutasını 
Sürmene Karadere’de, yani Of’un işgalinden sonra aldığını beyan ediyor. Doğu 
Karadeniz Bölgesinin Kurtuluş kuvvetleri komutanı da olsa olsa, o tarihte o bölge-
deki askerî birliklerin bağlı olduğu 2 nci Kafkas Kolordusu’nun Kumandanı Yakup 
Şevki Paşa (Sübaşı) olabilir.

Şehir tarihçiliğimiz neden böyle?

Çok sayıda kitap yazılmasına, araştırma yapılmasına rağmen şehir tarihçiliğimdeki 
boşluğun, eksiklik ve yanlışların azalmamasına bir çok sebep gösterilebilir.  Bunla-
rın başında ehil insan, müktesebat sahibi insan eksikliğimizin, şehirlerimizin hafı-
zalarının, hatıralarının şuursuzca, acımasızca yok edilişi ve millet olarak tarihimize 
gerekli ilgiyi göstermeyişimizin geldiği muhakkaktır.

Şehirlerin hafızaları ve hatıraları; şehirlerin kimlikleri, istikballeri için olduğu kadar 
şehir tarihçilerinin çalışmaları için de olmazsa olmaz öneme haizdirler. Trabzon 
hafıza ve hatıra katliamına uğrayan şehirlerimizden birisidir. Trabzon’un bağrın-
da ne kadar mezarlık varsa, bir iki küçük istisna dışında, hemen hepsi kaldırılmış, 
yerleri park yapılmış veya resmi binalara arsa olmuş. Mermer mezar taşlarından 
önemli bir kısmı mozaik olarak inşaatlarda kullanılmış bir kısmı ise Asri mezarlığın 
bir köşesine yığılmış. Şehrin geçmişine bağlayan bu mekânların hangi anlayışla, 
nasıl bir ruh haliyle yıkıldığını gösteren iki mektuba yer vermek istiyorum.

Trabzon’un en büyük külliyesi Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun’un 
vakfı olan Gülbahar Hatun Külliyesi, diğer adıyla İmaret Külliyesidir. Külliyenin 
etrafında oluşan ve daha çok şehrin ileri gelenleri ile şehirde görev yapan yöne-
ticilerin metfun olduğu İmaret Kabristanlığının kaldırılmasına karar verilir. Kararı 
veren ve uygulayanların önde geleni dönemin kudretli kişilerinden Bölge Valisi 
Tahsin Uzer’dir. Haberi duyan Moskova eski Büyükelçilerinden Galip Kemalî Söy-
lemezoğlu eski dostu, arkadaşı Tahsin Uzer’e mektup yazarak bir ricada bulunur. 
Mektubu şöyle:

Trabzon’da Üçüncü Müfettiş Tahsin Beye

 

Pek muhterem ve aziz kardeşim;

 Bu mektubu size büyük bir teessür ile yazıyorum. İşittiğime nazaran 
Trabzon’da Zağanos köprüsü civarındaki kabristan oradan kaldırılmış veya kaldı-
rılması mukarrer imiş. Orada büyük pederim Söylemezoğlu Mehmet Timur Fenni 
Efendinin kabri vardır. 
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Ailemiz aslen Kiğı kazasının Hınıs köyündendir. Dördüncü Murat devrinde 
Erzurum’a muhaceret etmiş, bilâhara Trabzon’a yerleşmiştir. Büyük babam ise 
Mahmud-ü Adlî ricalinden olup Gümüşhane Eminliğinde bulunmuş âlim, edib, 
şair imiş. Konya valiliğinde vefat eden babam Ali Kemalî Paşa, amcam Kastamonu 
valiliğinde ölen Ethem Pertev Paşa gibi iki büyük adam da yetiştirmiştir. 

 Ölüsüne hürmet etmesini bilmeyen bir milletten dirisine de hayır gelmez. 
Mezarlık kaldırıldı ise acaba merhumun bakiye-i izamı ne oldu? Kabristanın nakli 
mukarrer ise merhumun kabrinin olduğu gibi başka münasip bir mahalle benim 
hesabıma nakline delâletlerini hassaten rica ederim.

 Bu baptaki lütuf ve delâletinize şimdiden teşekkür eder, tebşiratınıza in-
tizar eylerim efendim.

       15 Eylül 1937

           Sabık Moskova Sefiri

      Söylemezoğlu Galip Kemalî

  

Galip Kemalî samimi hitapla başladığı mektubunda, kabristanlıkta metfun dedesi 
ve ailesi hakkında bilgi vererek dostundan dedesi Timur Fenni Efendinin mezarına 
sahip çıkmasını isterken küçük bir sitemde de bulunuyor: “Ölüsüne hürmet etme-
sini bilmeyen bir milletten dirisine de hayır gelmez.”

Bir dosta yazılmış masum bir talebi dile getiren mektuba 8 gün sonra resmî ve 
oldukça sert bir cevap gelir. Şehir tarihçiliğimiz yönünden son derece dikkat çekici 
olan mektubu okuyalım:

 T.C.

Umumi Müfettiş

Hususi Kal

Sayın Bayım;

Diriler arasında yatan bir ölünün başka yere kaldırıldığından endişe ederek yaz-
dığınız mektubu aldım. Bu yazılarınızı bizzat Trabzonluların düşüncesine aykırı 
bulduğumdan onların telâkki ve inkişaf emellerine bu yüzden hail olmamak için 
büyük vatana hayat veren Büyükler Büyüğüne de takdim ettim.59

59 Tahsin Uzer’in bu ifadesi ve kendisi hakkında benzer girişimlere Söylemezoğlu “Başımıza Gelenler” 
adlı eserinde; “Beni, Atatürk nazarında bir takım hasud ve ahlaksız kimbilir kimler “saltanatçı” diye 
kötülediler. Bana yüzünü göstermediler. Beni otuz sene emek verdiğim mesleğimden ve memleket 
ve millete, en zaide ümidi muvaffakiyetle hizmet edebileceğim bu parlak devirde naçiz hizmet ve 
tecrübelerimden mahrum ettiler” cümleleriyle sitem etmektedir. (Bkz.: Galip Kemali Söylemezoğlu, 
Başımıza Gelenler - Yakın Bir Mazinin Hatıraları/Mondrosdan Mudanyaya 1918-1922, İstanbul 1939, 
s. 303)
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Mezarlık henüz kaldırılmamıştır. Fakat, o mezarlığın dibinde beşyüz mektep ev-
lâdının gül gibi çehrelerini gam ve kasvet veren insan enkazı ile sarartmak ve bu 
yavrucakları daha bu bahar yaşlarında ölü düşüncelerine karıştırmak istemiyoruz. 
Onun için icmai ümmetle, yani memleket kararı ile bu İmaret Mezarlığını kaldı-
racağız. Aynı zamanda bu İmaret Mezarlığı güzel Trabzon’un tam göbeğinde, 
Soğuksu’yu ve diğer sayfiyeleri şehre bağlayan büyük yolun iki tarafındadır. En 
sathî bir nazar bile bu şekilde yeis ve keder yuvasına tahammül edemez.

Buralarda yatanlara mensup olanların İmaret Mezarlığında bulunan kemikleri di-
ledikleri gibi hürmetle ve merasimle kaldırabileceklerini bir aydan beri gazeteyle 
ilân etmekteyiz.

Her sabah gözlerini bir hayata, Türk milletinin nurlu istikbalini hazırlamak için 
canlılığa açmasını istediğimiz vatan evlâtlarının ölülerle baş başa yaşamasına ta-
hammülümüz olmayacak bir devirdeyiz. İleri milletler arasında olduğumuz için 
onlar gibi biz de ölülere hürmet etmesini pekâlâ biliriz. Şehrin kenarında, yaşa-
yanlardan, yaşamak isteyenlerden uzakta, etrafı sarılı güzel bir mezarlık yaptık. 
İçerisini de çiçekle, ağaçla bezeyeceğiz. Evinin bahçesine mezar taşı dikmenin ve 
ona her gün bakarak ağlamanın ölüye hürmet eseri olduğunu iddia edecek kadar 
kara ve dar düşünmeyiz. Atatürk dünyası gülen ve ağlamasını sevmeyen bir hayat 
dünyasıdır.

Şahsî, hasis menfaati uğrunda birçok aile yuvası yıkan, haksız yere asil Türk kardeş 
ve evlât kanı akıtan bir adamın mezarı üzerinde senelerce duran taşları kaldırdık. 
Belki de bunun akisleri kulaklarınıza çarptığı için o uzun mektubu yazmağa lüzum 
gördünüz. İnkılâp güneşi doğduğundan beri bu memleket, âbideleri, kendisine 
iyilik edenler ve refahı halleri uğrunda çalışanlar için dikilecek ve kendi fenalıkla-
rını isteyenleri ayırt edecek kadar hayatiyet davasını anlamıştır. Böyle bir halkın, 
kendi beldelerinin imarı için vereceği kararlara hürmet etmekte isabet olacağını 
arzeder, saygılarımı sunarım.

         23/9/1937

       Tahsin Uzer60

Umumî Müfettiş Tahsin Uzer’in cevabî mektubunda ortaya çıkan ruh halini ilgili 
sahanın uzmanlarına havale ederken, bu ruh haline sahip yönetici ve yetkililer 
tarafından tarihimizle irtibatımızın kesilmesi için her türlü yola başvurulduğu, şe-
hirlerimizin ve insanımızın hafızalarının silinmeye ve hatıralarının yok edilmeye 
çalışıldığını bir kez daha belirtmek istiyorum.   

Neler yapılmalı

Şehir tarihçiliğimizin gelişmesine birkaç teklif :

1 – Mazilerinden, hatıralarından uzaklaştırılan, hafızaları silinen şehirlerimizin sili-

60  İş – Aylık Felsefe, Ahlâk ve İçtimaiyat Mecmuası, İstanbul 1946, Cilt: XII, Sayı: 63-64, s. 28-30.
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nen hafızaları geriye kazandırılmaya çalışılmalı. Bu hususta üniversitelerimizle mül-
ki ve mahalli yöneticilerimiz iş birliği içinde çalışmalıdır.

2 – Üniversitelerimiz ülkemizin tarihini kısa zamanda ortaya çıkartmak için şehir ta-
rihçiliğimizle ilgili konularda mezuniyet, master ve doktora tezi yaptırmaya ağırlık 
vermeli, tezlerin seviyeleri dünya standartlarının altına düşmemeli. Özellikle master 
ve doktora yapacaklara ilgili şehrin mülki veya mahalli idaresinden, dernek, vakıf 
gibi sivil toplum kuruluşlarından burs temin edilmeli, çalışmalarına destek sağlan-
malı. 

3 – Her şehrimizde mevcut kitabeler, belgeler, tarihi değere haiz kültür varlıkları 
ciddi bir şekilde tesbit edilerek koruma altına alınmalı ve araştırmacıların hizmetine 
sunulmalı.

4 – Şehirlerimize aid eski tarihler, tahrir ve öşür defterleri, nüfus istatistikleri, şer’iye 
sicilleri gibi belgeler, salname ve diğer peryodikler çoğaltılarak konuyla alakalı ki-
şilerin istifadesine sunulmalı. Bu çerçevede yurtdışında yapılan yayınlar da tesbit 
edilerek temin edilmeli her şehire aid bu tür dokümanın, arşiv belgeleriyle birlikte, 
harita, gravür, fotoğraf vs dahil oluşturulacak araştırma merkezlerinde toplanmalı. 
Bibliyografyalar hazırlanılmalı. 

5 – Şehirle alakalı kişilerin, özellikle de yöneticilerin mutlaka bulundukları şehrin 
tarihini öğrenmeleri ve önemsemeleri sağlanmalı. Nasıl ki bir doktor hastasını mua-
yene etmezden önce hikâyesini dinler. Ateşli ve bulaşıcı hastalık geçirdi mi, aşılarını 
oldu mu, akraba evliliği var mı, ailede aynı şikâyeti olan veya aynı hastalığa sahip 
var mı vs öğrenmeye çalıştıktan sonra muayene ve tetkiklerini yapıyor, teşhis ko-
yuyor ve tedaviye geçiyorsa, şehirle ilgili bir mimar, belediye yöneticisi veya mülki 
amir de yönettiği şehri önce mutlaka tanımalı, şehrin geçmişini öğrenmelidir. 

6 – Şehirlerimizle ilgili harita eksikliği had safhadadır. Haritacılık askerî bir faaliyet 
olmaktan çıkartılarak siviller de harita yapmalı ve basmalıdır. Özellikle eski harita-
ların tıpkı basımları yapılmalı ve ilgilerin istifadesine sunulmalıdır.

7 – Türk Tarih Kurumu tarafından yürütülen şehirlerimizin tarihleriyle alakalı proje-
lerin hızlandırılması ve bütün şehirlerimizi kapsaması faydalı olacaktır.

Sonuç

Dünü bilmeden bugünü anlamamız, yarını isabetle planlamamız mümkün olmaya-
cağı gerçeğinden hareketle şehirlerimizin dört başı mamur tarihlerinin bir an önce 
ortaya çıkması bir zarurettir. Bugüne kadar yapılanları yeterli görmek, kifayetsiz 
kişilerin muhteva olarak hafif ve zayıf, hacim ağır ve güçlü çalışmalarıyla boşluğun 
giderildiğini düşünmek zaman zaman bizleri yanıltmaktadır. Şifahi kültürlerin yok 
olmaya yüz tuttuğu günümüzde bu sahadaki ilmi çalışmalara ülkemizin ve insanı-
mızın her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir gerçektir. 

Geçmişimize baktığımızda vatanımızın tarihine dair bilgisizliğimizden çok sıkıntılar 
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çektiğimiz, bilgisi olanlara karşı kayıplara uğradığımız görülecektir. Lozan müzake-
releri esnasında Misakı Milli içinde yer alan Musul ve çevresi TBMM gizli celsesinde 
tartışılırken Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, İngilizlerin “Bizi bizden daha iyi bil-
diklerini” söyledikten sonra konuşmasını şu acı gerçeği belirterek sürdürür:

“Efendiler, bizim haleti ruhiyemizi pek iyi bilen, ziyadesiyle bilen insanlardır. (…) 
Binaenaleyh bizim memleketin ruhunu, ananatını bizden çok iyi bilir. Efendiler 
yalnız Musul hakkında, Bağdat hakkında benim bildiğim 800’er sahifelik on cilt 
kadar ellerinde kitap vardır. Bizim elimizde bir cilt yoktur.” (TBMM Gizli Celse 
Zabıtları- 5.3.1923)

Bilindiği gibi Lozan görüşmeleri neticesi hakkında ‘bir cilt’ dahi kitabımız olmayan 
bölge vatanımızdan koparıldı ve 10 cilt kitabı olanların istediği bir şekil aldı.

Tarihi tekerrür ettirmemek, bu acı gerçekleri yeniden yaşamamak için tarihimize 
dört elle sarılmamız, yoğun bir çalışma ile geçmişteki muazzam boşluğu kapat-
malıyız.  
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St. Petersburg’da
Zamanlar ve Mekânlar

Mustafa Armağan1

Bir şehirle konuşmak

“Şu Jozef Brodskiy’nin çocukluğunda kaldığı ev mi? Bilmez olur muyum hiç?”

Moika Kanalının kenarında uzanan yemyeşil, ıssız parktayım. Aynı bankta oturur-
ken tanıştığım üniversite öğrencisi Maşa (Marina isminin kısaltılmış hali), soruma 
aynen bu coşkuyla, yüzünde sevimli gülücükler açtırarak karşılık veriyor, St. St. 
Petersburg’da yaşadığım şaşkınlıklara bir yenisini ekliyordu. Bu genç yaşta, üstelik 
edebiyat filan değil, işletme okuyan bir gencin yaşadığı şehre karşı bu hassasiyeti 
ve “kendi” şehri hakkında bir yabancıyla konuşmaktan duyduğu haz, görülmeye 
değer şeydi doğrusu.

En güzeli de, şehrine sahip çıkma ve onu tanıma bilincinin genç St. St. Peters-
burglularda hâlâ yaşıyor olmasıydı. Sonradan şehirlerine yönelik bu yaygın ilginin 
sebeplerinden birini öğreniyorum: Okullarda zorunlu bir ders olarak “St. St. Pe-
tersburg dersi” (tabiatıyla Moskova’da da “Moskova dersi”) okutuluyormuş.

St. St. Petersburg’daki sayılı günlerim hızla eriyip hafızamın katlarının arasına bir 
sis gibi sızdıkça anladım ki, o genç kızın sözleri bir tesadüf eseri değil; ve yine an-
ladım ki, bu şehir, sadece binalarıyla değil, sâkinleriyle de; sadece geçmişiyle değil, 
yaşayan, kanlı canlı bugünüyle de “konuşma”ya başlamıştır benimle.

Şehir hakkında konuşmak için sayılamayacak kadar çok yol denenmiştir bugüne 
kadar. Çünkü şehir, “medeniyet” dediğimiz, bu dünyada var olma ve var kalma 
maceramızın ruhu, hatta bir bakıma kendisidir. Şehir hakkında telif edilmiş bü-
tün o Devlet’lerin (Eflatun), Erdemli Şehir’lerin (Farabi), Ada’ların (Aldous Huxley) 
şehirler hakkında konuşmakla yetinmeyerek, ‘şehirle konuşma girişimleri’ olarak 
değerlendirilmesi daha doğru olur.

Roland Barthes, “Şehir, sakinleriyle konuşur; biz, içinde bulunduğumuz şehri ko-

1     Araştırmacı -Yazar
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nuşuruz; bunu da orada yaşayarak, orada dolaşarak, onu temaşa ederek yaparız” 
derken şehrin bizimle nasıl konuşacağına dair ipuçları sunuyordu. Sigmund Freud 
ise insan ruhunun tecrübe galerileri ile bir şehrin hafızası arasındaki o yaman ana-
lojiyi yakalamayı başarmıştı.

Bütün bunlar bizi, şehrin fizikî dünyaya aksetmiş olan insanın dünyası, insanın 
dünyasının ise ete kemiğe bürünmüş şehirler olduğu yolundaki “derunî” kavrayı-
şın önüne bırakır ister istemez.

Bir şehirde bizi elimizden tutup dolaştıran bir ‘ruh’, içimizde de onun karşılığı 
olan bir ‘şehir imajı’ olduğu düşüncesini yeni şehirlere uyarlamanın imkânlarını 
zorlamalıyız. 

St. St. Petersburg’u bu çerçevede anlatmaya başlamadan önce Rusya’yı ve Rusları 
biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Rusya’yı ne kadar tanıyoruz?

Rusya’yı tanıyor muyuz? Votka, Katerina ve bavul ticareti. Tabii bir de bütün Rus 
kadınlarının alnına haksız yere yapıştırdığımız “Nataşa” lekesi. Belki komünizm ve 
Osmanlıları sürekli yenilgiye uğratan ve fethettiği topraklarda sürekli “mezâlim” 
yapan acımasız bir halk geliyor aklımıza. Ya sonra? Sonrası derin bir sessizlik...

Oysa yanı başımızdaki bu “büyük” dünyaya bu kadar bigâne mi kalmalıydık? Düş-
manımız bile olsa, hatta belki de sırf bu yüzden Rusya’yı daha içeriden ve derinden 
tanımalı değil miydik? Düşünecek olursak, “Deli” Petroların, Rasputinlerin, Kateri-
naların olduğu kadar Dostoyevskilerin, Çaykovskilerin, Kandinskilerin de yetiştiği 
toprak olmuştur burası. Ve 15. yüzyıldan itibaren de “bizim”le son derece yakın-
dan ilişkili bir tarihten söz etmiş oluyoruz “Rus tarihi” deyince.

Rusya’yı tanımadığımız gibi Rus insanını da tanımıyoruz yeterince. Hala kafamızda 
o buz gibi “Moskof” imajı, olanca canlılığıyla ayakta. Oysa Rus insanının görünüş-
teki o lakayd ve biraz ilgisiz havasına aldanmayın sakın; onları yakından tanıyınca 
fikrinizin ne kadar tek taraflı inşa edilmiş olduğuna siz de şaşıracaksınız. 

Geneli itibariyle Rus insanı sevecendir, yardımseverdir ve hatta dünyasına nüfuz 
etmeyi başarırsanız, epeyce sıcaktır da. Belki kültür ve yaşayış tarzı olarak bize 
“Batılı” gibi görünür ama ruh dünyası, hala epeyce Doğulu renklere ev sahipliği 
yapar. (Unutmayalım ki, Aydınlanma döneminde bile “Doğu Despotizmi” denilin-
ce bizden çok Rusya gelirdi Avrupalıların aklına; size şaşırtıcı gelecek belki ama bu 
yüzden “Avrupa’nın düşmanı” imajını, Batıya açıldığı 18. yüzyıla kadar bizimle or-
tak bir kader olarak paylaşmıştır Ruslar.) Dillerini ve saç, ten ve göz renklerindeki 
farklılığı saymazsak, aslında bize bir Avrupalıdan çok daha fazla benzer taraflara 
sahiptir Rus insanı. Hatta hakkında ne düşünmüş olursak olalım, Sovyetler Birliği 
dönemi, Rus insanının karakterindeki bazı “Doğulu” motiflerin muhafaza edilme-
sine yaramıştır dersek mübalağa yapmış olmayız. 
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Giderek aramızdaki bu benzerlik, ruh akrabalığıyla sınırlı kalmaz, modern dünya, 
yani Avrupa karşısında alınan tavırlardaki ortaklığa da yansır garip bir şekilde.  
Modernleşme süreçlerimiz arasındaki ortak noktalar azımsanacak gibi değildir. 
Nitekim Meşrutiyet, Rusya’da 1906’da, bizde ise 1908’de ilan edilmiştir. Çarlık 
Rusya’sı Meşrutiyet’ten 11 yıl (1917), Osmanlı Devleti de yine aşağı yukarı fiilen 
yine aynı süre içinde (1919) tarihe veda etmiştir. 

Ruslar, Sovyetler Birliği tecrübesi ile başka türden bir imparatorluğu devam ettirmiş 
olsalar da, iki büyük devletin sonları birbirine epeyce benzemiştir. Ancak tarihleri-
mizin sonu kadar erken safhaları da genelde sandığımızdan daha samimi ve yakın 
ilişkilere sahne olmuştur. Daha Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde, 
Altınordu Devleti’ne karşı o zamanki adıyla Moskova Prensliği’ni (“Moskof[lular]”, 
‘Moskovalılar’ demektir ve biraz garip gelecek belki size ama Ruslar o zamanlar 
henüz “Rus” olduklarının farkında değillerdir! “Rusya” adını almaları modernleş-
me adımlarını attıkları 18. yüzyıla rastlar!) destekleyenler Osmanlılar olmuştur. 
Daha sonra da Osmanlı Devleti’ne bağlı bulunan Kırım Hanlığı’nın yardımları ve 
ittifakıyla genişlemesini gerçekleştirebilmiştir Ruslar. Anlaşılan, Osmanlılar o za-
manlar bu kuzey komşumuzu bir tehdit fazla ciddiye almamışlardır.

Aramızdaki ilk ciddi denilebilecek savaşın 1711’de Prut’ta meydana geldiğini ve bu 
savaşta da Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa’nın komutasındaki Osmanlı ordusunun 
Deli Petro ve eşi Katerina dahil olmak üzere Rus ordusunu külliyen imha edebile-
cek bir askerî başarı gösterdiğini söylersem, Osmanlıların o zamanlar gösterdikleri 
bu “lâkayd” tavrın sebebi anlaşılır sanırım. Daha sonra 1724’de İran topraklarının 
paylaşılması hususunda ufak bir gerginlik yaşanmış ama bu da hemen anlaşmay-
la sonuçlanmıştır. Bu görüşmeler sırasında Rusların Sultan III. Ahmed’in tepesini 
attırdığı anlaşılıyor21. Gerçekte Osmanlıların Ruslar karşısında peşpeşe yenilgilere 
uğradığı süreç, 18. yüzyılın sonlarında, yani 1767-68’lerde başlar ve “93 Harbi” 
dediğimiz 1877-78’de doruk noktasına ulaşır. 

Bu tarihten sonra II. Abdülhamid’in “denge oyunları” sayesinde kısmen istikrar 
kazanan Osmanlı-Rus ilişkileri, I. Dünya Savaşı’nda iki devletin hasım ittifaklar için-
de yer almasıyla yeniden alevlenir. Ancak Çanakkale’deki efsanevî direnişimizle, 
İngilizlerin iç karışıklıklardan bunalmış olan Rusya’ya yardım etme ve böylece Müt-
tefiklerin birleşme emellerine set çekmiş olmamız muhtemelen Churchill’in de de-
diği gibi dünya tarihinin gidişatını değiştirmiştir. Böylece Çanakkale’yi geçemeyen 
İngilizler, ülkesinde zor günler geçiren Çar II. Nikola’ya yardım ellerini uzatama-
mış, dolayısıyla Bolşevik Devrimi’nin patlak vermesine mani olamamışlardır. 1917 
Ekim Devrimi sonrasında Lenin Rusya’sı Batı ittifakından koparken, işgali altında 
bulunan Osmanlı topraklarından da çekilme kararı almış ve bizi o kritik yıllarda bir 
de Rusya’ya karşı savaşma külfetinden kurtararak rahat bir nefes aldırmıştır.

Bu karmaşık ilişkiler yumağı, Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın deyişiy-
le “arkamızı kuzey komşumuza dayayarak” emperyalizme karşı mücadele etme 

2  Bkz. M. Münir Aktepe, 1720-1724 Osmanlı-İran Münâsebetleri..., İstanbul 1970, s. 27.
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şansımızı artırmıştır. Nitekim Ruslarla imzalanan 1921 Ankara Anlaşması, bu barış 
döneminin en önemli eseri olmuştur.

Görüldüğü gibi ilginç mi ilginç bir ilişkiler tarihimiz var Rusya’yla: İttifaklar, savaş-
lar, barışlar, istilalar, etkileme ve etkilenmeler tarihidir bu bir bakıma... 1854-56 
Kırım Savaşı gibi İngiltere ve Fransa ile ittifak kurarak Rusları durdurma çabala-
rımıza karşılık Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın isyanına misilleme olarak Beykoz’a 
kadar çağırdığımız Rus orduları; 1917’de İstanbul’a akın eden ve “Haraşolar” adını 
taktığımız aristokrat Beyaz Ruslara karşılık Puşkin’in anne tarafından büyük dede-
si Habeşistanlı bir prensin oğlu Abram Hannibal’ın Osmanlı Sarayı’ndan geçtikten 
sonra Rusya’ya gitmiş olması; ve 1709’da Büyük Petro’ya isyan eden Don Kazakla-
rından Pugaçev’in Osmanlı Devleti’ne sığınması, buna karşılık kültürümüz açısın-
dan çok büyük bir önem taşıyan Dimitri Kantemir’in Petro’nun hizmetine girmiş 
olması ve daha pek çok karmaşık boyut açılır önümüze bu renkli ortak tarihin 
ayrıntılarına eğildiğimizde...

Hala devam eden bu yoğun ilişkiler bizi Rusya ile bir “ortak kader”in eşiğine bırak-
mış durumda bugün: Muhtemelen –kimin önce gireceği belli olmamakla birlikte- 
önümüzdeki on yıllarda Rusya ile Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği gibi askerî ve 
siyasî ittifak ve birliklerin içerisinde, tarihten getirdikleri ortak kaderi yeni epizod-
larda sürdürmeye devam edecek gibi görünüyorlar.

Bataklıkta açan çiçek

Puşkin nedense bir türlü Dostoyevski’nin şöhretine ulaşamamıştır ülkemizde. Oysa 
Rus edebiyatının Büyük Petro’sudur o. Bunun ne kadar kritik bir şey olduğunu 
anlamak isteyenler Rusya Tarihi’nin Petro öncesi ile sonrasındaki çarpıcı değişim-
leri dikkatle incelemelidirler. Her şeyden önce Petro ile birlikte Rusya, Asya’daki 
step imparatorluklarından biri olarak kalmayacağını, bir cihan devleti olacağını 
haykırmaya başlıyordu. Puşkin de Rus edebiyatının, yerel ölçeklerden kurtarılıp 
hem Rus, hem de evrensel olan bir düzleme nasıl oturtulacağını göstererek bir 
bakıma Petro’nun siyaset alanında yaptığını edebiyatta gerçekleştirmiş dâhidir. 
Bu iki dehanın neredeyse 100 yıl arayla aynı topraklarda buluşması (Petro 1725’te 
ölmüştür, Puşkin ise 1837’de), Rus kültürünün gideceği yeni istikameti görülmeye 
değer iki patlamayla yakalaması anlamına geliyordu. 

Puşkin, “Bronz Atlı” adlı şiirinde Büyük Petro’yu, St. St. Petersburg’un kurulacağı 
bi rfigür Fin Körfezi’nin vahşi kıyılarına dalıp gitmiş olarak resmeder. Kudurmuş 
dalgaların dövdüğü bu ıssız kıyılarda bir adam, fırtınalar içerisinde “tek başına” 
durmakta ve uzaklara, çok uzaklara bakmaktadır. Kafasında düşünceler cirit at-
maktadır. Dört bir yanını azgın dalgaların müthiş uğultusu kaplamıştır. Sislerin ar-
dına gizlenmiş bir güneş ile güneşin ışıklarının aydınlatmaya yetmediği esrarengiz 
bir ormanın dekoru önünde “o”, şunları düşünmektedir:



100

Türkiye Yazarlar Birliği

Buradan gözdağı vereceğiz artık İsveçliye.

Kibirli düşmanımızın korkulu rüyası kent

Burada kurulacak.

Tabiatın takdiri

Avrupa’ya buradan pencere açmak.   

Avrupa’ya Baltık Körfezi’nden bir pencere açması lazımdır Petro’nun. Ama nasıl? 
Burası bataklık buğularına boğulmuş, dayanılmaz bir rutubetin kemikleri sızlat-
tığı, gıda ve su ihtiyacını çok uzaklardan karşılaması gereken, yerleşim yerlerine 
uzak, ıssız ve ücra bir yerdir gerçi. Ve çelikten bir ‘irade’ gereklidir bütün bu çetin 
zorlukları aşmak için ve bu irade, Petro’da fazlasıyla vardır.

Burada yenilmesi gereken sadece tabiattaki bataklıklar ve olumsuz hava şartları 
değil, aynı zamanda cehalet bataklığıdır da. Uyuşukluktur. Batıya açılma konu-
sundaki korku ve tereddüttür. Bunların da yenilmesi gerekirdi ki, bu bölgede ku-
rulacak şehrin yeni vizyonu, o yıllarda Petro’nun Asyalılığı ve köhnemişliği temsil 
ettiğine inandığı Moskova’yı andırmasın ve her haliyle, yeni ve güçlü bir cihan 
devletini olanca görkemiyle taçlandırsın.

Puşkin’in şiirine göre, Bu derin düşünceleri müteakip derhal bataklıkların üzerine 
yeni bir şehir kurulması emrini verir Petro ve o ilk sağlam taş, şehrin temeline ko-
nulduktan sonra şehir günden güne değil, neredeyse saatten saate bir çiçek gibi 
büyür, gelişir ve açar:

Yüz yıl geçti aradan ve bu genç şehir

Bu güzellikler ve harikalar ülkesi

Karanlık ormanlar ve çamurlar arasından

Gururlu, görkemli, yükseldikçe yükseldi.

...

Ve bu küçük başkentin önünde Moskova

Saygıyla eğiyor başını.

Rusların ünlü düşünürü Belinskiy’nin deyişiyle kadim bir “Doğu şehri”nin özellik-
lerini taşıyan Moskova’nın karşısında modern bir “Batı şehri” olarak boy atan St. 
St. Petersburg, genç olmanın da avantajıyla daha Petro’nun sağlığında inanılması 
güç bir gelişme göstermiştir. Şehrin çekirdeği sayılabilecek yatırımların çoğu bu 
çeyrek asır bile sürmeyen bu inşa seferberliği sırasında şekillenmiştir bile. Ne var 
ki, genç şehir, asıl büyük hamleyi yapmak için İkinci veya Rusların deyişiyle “Bü-
yük” Katerina devrini beklemesi gerekmiştir. İrade, St. Petersburg’un arkasındadır 
artık. Çarlıktan İmparatorluğa geçen modern Rusya, bu yeni başkentini kurarken, 
bir yandan da kendisini kuracaktır. Böylece, Puşkin’in öldüğü yıl yayınlanan bir 
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yazıda denildiği gibi, işler, “Moskova Rusya için gereklidir, St. Petersburg için ise 
Rusya gereklidir” noktasına varmıştır.

Çar I. Petro’nun sevgili şehri St. Petersburg, Rusya’nın gerçekten de “Avrupa’ya 
açılan penceresi” olmuş ve modern Rusya, bu bataklıklar üzerine kurulan şehirden 
Avrupa’ya yönelmiştir. Bu yıl (2003) 17 Mayıs’ta görkemli törenlerle 300. kuruluş 
yıldönümünü kutlayan St. Petersburg, kendisi de bir St. Petersburglu olan Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğiyle 21. yüzyıl Rusya’sının müstakbel baş-
kenti olmaya hazırlanıyor.

Gölgesiz bir şehirdeki sessiz gölgeler

Birden Az (Less than One) adlı şiir kitabıyla Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Jozef 
Brodskiy’i hatırlatmama gerek var mı? Hani şu Maşa’nın heyecanla evini tarif et-
tiği St. Petersburglu şair. İşte o Brodskiy’nin St. Petersburg’un unutulmaz Beyaz 
Geceler’i hakkında yazdığı nefis satırları beraber okumaya ne dersiniz?

Beyaz Geceler, şehirdeki en büyülü vakitlerdir. Düşünün ki sabahın ikisinde ışık 
yakmadan kitap okuyabilir veya yazı yazabiliyorsunuz. Düşünün ki gölgelerden 
soyunmuş binalar ve altın kaplı damları narin bir Çin porseleni gibi görünür bu ge-
celerde... Uyumanız ne mümkün, çünkü ışık hiç eksilmez, çünkü rüyalarınız bile bu 
gerçekten daha renkli değildir. İnsan gölge bırakmaz arkasında Beyaz Geceler’de, 
su nasıl arkasında gölge bırakmıyorsa tıpkı öyle.

Yılın en uzun günleri olan Haziran başlarından Temmuz ortalarına kadar yaşa-
nan Beyaz Geceler, dünyada en görkemli bir şekilde St. Petersburg’da yaşanır. 
Dostoyevski’nin o ünlü uzun hikâyesinden hatırlarsınız, Beyaz Geceler’de gece ya-
rılarına kadar sürer aydınlık. Yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan şehrin cıvıltısı, 
sabaha kadar kesilmez. Deniz veya nehir kenarlarında birbirine yaslanmış oturan 
hüzünlü çiftler, denizin üzerinden tüten sütlü buğuyu tek başına seyreden yaşlı 
gözler, ellerinde içki şişeleriyle eğlence gemilerine doluşmuş çılgın gençler, grup-
lar halinde şarkı söyleyerek gezen mahzun yüzlü öğrenciler, meşhur köprülerin 
üzerinden ebrulu sulara süzülen martılar, Baltık Denizi kıyısında sabahın ikisinde 
hala batıp batmamakta tereddüt eden güneşin üzerlerine serptiği portakal rengi 
ışıkta suya atlayanlar...

Gogol’ün dediği gibi, şeytan sanki herşeyi gerçek dışı bir ışık altında olduğundan 
çok başka türlü göstermek istercesine yakmıştır lambalarını Beyaz Geceler’de. Bir 
“düşçü” olup çıkarsınız sonuçta. Fantastik renklere bürünmüş bir şehrin yollarında 
gölgenizi ararsınız arkanızda. Oysa gölgenizi, geldiğiniz ülkede bırakmışsınızdır. 
Beyaz Geceler’in pasaportunda gölgeniz için ayrılmış bir hane bulunmamaktadır 
ne yazık ki!

Ne var ki, bu şehirde her adım başı pek çok gölgenin sizinle beraber gezdiğini 
hissetmemeniz kabil değildir. Yaşamıyor gibi yapıp da yaşayan ve sık sık karşınıza 
çıkan aşina gölgelerdir bunlar. 
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Kimler mi?

Mesela hiç beklenmedik bir anda Anna Ahmatova’nın Müzesi’ne ya da ünlü 
romancı Nabokov’un evine denk gelirsiniz. Bestelerini zevkle yudumladığınız 
Rimsky-Korsakov çıkıverir karşınıza birden. Genç Dostoyevski’nin ilk eserini bir 
dostuna gönderdikten sonra gelecek cevabı heyecanla beklediği ufak tefek evin 
önünde bulursunuz kendinizi sonra. Kuntskamera adlı müzede kavanozlar içinde 
yüzyıllarca sizi bekleyen bebeklerle göz göze geliverirsiniz günün birinde. Rusların 
“Cinci Hocası” Rasputin’in öldürüldüğü Yusupov Sarayı’nın önünden geçerken ku-
lağınıza, Moika nehrinin Puşkin’in evinin önünden geçerken kaptığı yumuşak şiir 
sesleri çalınır. Hüzünlü şair Yesenin’in intihar ettiği (bazılarına göre Bolşeviklerce 
öldürüldüğü) binanın önünden sola baktığınızda St. İsaak Katedrali’nin kubbesi-
ne salkımlanmış, ellerinde kitap ve anahtar, kendi aralarında konuşan heykellere 
rastlarsınız.

Her adım başı geçmişteki büyük ruhların gölgeleri çıkar karşınıza ve 300 yıllık -bu 
aslında pek çok şehir için kısa sayılabilecek ama son derece yoğun ve renkli- tarihin 
dönemeçlerinden ne kadar sık sarkmakta olduğunuzu farkedersiniz.

St. Petersburg’da “flanör” olmak

Baudelaire, modern Paris’in sokaklarında aylak aylak dolaşan ve vitrinlerin önüne 
müthiş bir iştahla yaklaştıktan sonra usanıp aradığını bir başka vitrinde bulacağı 
ümidiyle hemen oradan uzaklaşan bir tip çizmiş ve bu tipe “flaneur” adını ver-
mişti. Benjamin de metropollerin kahramanı olarak resmetmişti bu flanörü. Bizde 
de Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur adlı romanında Mümtaz’a buna yakın bir rol 
atfetmiş ve onun çarşıda bir “hayalet gemi” gibi gezdiğini söylemiştir ama galiba 
Baudelaire’in etkisinden kurtulamamıştır.

Benim de 2 hafta kadar süren St. Petersburg seyahatim, bir bakıma böyle amaçsız-
ca sokakları, caddeleri, köprüleri, müzeleri, binaları, bahçeleri, parkları adımlaya-
rak ve “Acaba gözlerim bu şehirden daha ne kopartabilir?” endişesiyle dolu geçti. 
Bazan kendimi adımlarımın rotasına teslim ettiğim olurdu. Etrafıma baka baka, 
adeta Hz. Âdem’in dünyaya indirildiği zamanki saflığıyla her gördüğüne hayret 
eden bir ruh haleti içinde şehrin görüntülerini bir bulamaç haline getirir, içerdim.

Bazan adımlarım beni Liteyni Caddesi’nin olağanüstü bir mimari üslup çeşitliliği 
arzeden bina cephelerinin önüne sürükler, tepeden tırnağa seyrederdim bu garip 
üslup kompozisyonlarını. Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan ve Neo-Yunan mimarileri-
nin çeşitli devirlerine ait üslupların neredeyse göğüs göğüse çarpıştığı bu meşhur 
caddede dikkatimi devasa bir binanın kapılarından birindeki motif çelmelerdi. Bu, 
bu motifler Osmanlı işi değil miydi? Neredeyse Bursa’daki Yeşil Camii’nin ahşap 
kapılarından birinden alınma bu motifin Baltık denizi kıyısındaki bir şehirde ne işi 
olabilirdi?

Sonra gözlerim araştırma alanını daha da genişletti. Pencerelerin üzerindeki Arap-
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ça harfler dikkatimden kaçmıyor. Daha iyi görmek için karşı caddeye geçiyor ve bi-
nanın Osmanlı da dahil olmak üzere pür Oryantal üslubu ile göz göze geliyorum. 
Endülüs var burada, Mağrip var, benim için daha önemli olanı ise Osmanlı var. İyi 
de kimindir bu bina? Neden St. Petersburg’un genel mimari görünümüne yabancı 
olarak Doğu-İslam-Mağrip motifleri kullanılmıştı bu binada? Ya şu demirden ya-
pılma giriş kapısındaki “La İlahe İllallah” yazısı ne arıyordu burada?

Sonunda çözüyorum meseleyi: Burası aslında Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon’u 
fethettikten sonra yanında İstanbul’a getirdiği ve sonradan dış işlerinde tercüman 
olarak çalışan soylu Rum ailelerinden Muruzilerden Dimitri Muruzi’nin evi çıktı. 
Muruziler, Osmanlı Devleti’ne bağlı olarak 1777-1807 arasında Boğdan’da (Moldo-
va), 1793-1801 arasında da Eflak’ta (Romanya) “Fenerli Beyler” olarak hükümdar-
lık yapmış bir sülale olup 1821 Yunan İsyanı’ndan sonra Ruslara iltica etmişlerdir. 
İyi yetişmiş ve kültürlü bir ailenin mensubu olan Dimitri Muruzi (soyadı Rusya’da 
değişerek Merezovskiy olmuştur), eşi ünlü Rus kadın şairi ve yazarı Zinaida Gippius 
(rivayete göre daima bembeyaz giysileri ve muhteşem ziynetleriyle Liteyni cad-
desinde yürüyüşü olay olurmuş) ile birlikte St. Petersburg’da bu evi yaptırmışlar. 
Hatırlamak lazımdır ki, Osmanlı’ya ihanet etmiş “Osmanlılar” dahi Osmanlı kültür 
dairesinden çıkamamışlardır. Dimitri de Rusya’daki hayatında İstanbul’u özlemiş 
ve özlemini, yaptırdığı bu buram buram İslam ve Osmanlı kokan binayı yaptırarak 
gidermeye çalışmıştır. Nitekim adaşı olan bir başka “hain” Dimitri Kantemir de, 
Rusya’daki hayatında iyiden iyiye İstanbul nostaljisine gömülmüş ve Osmanlı tarihi 
ve kültürüyle, bu arada musikisiyle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırarak bir parça da 
olsa İstanbul’a olan özlemini dindirmeye çalışmıştır.

Az daha söylemeyi unutacaktım. Bu ev, hani Maşa’nın bahsettiği Brodskiy’nin ço-
cukluğunda uzun yıllar kaldığı evdir aynı zamanda!

Demek St. Petersburg’da da peşimi bırakmayacaktı Osmanlı! Eh, büyük bir tarihin 
evladı olmak kolay mı?

Kilise bahçesinde Sultan Mahmud’un topları!

Dimitri Merezovskiy-Zinaida Gippius çiftinin, içinde konser salonları da olan ve bir 
ara Rus nihilistleriyle din adamlarının bir araya gelerek derin tartışmalar yaptıkları 
bu renkli evi fotoğraf makinamla daha iyi görüntüleyebilmek için epeyce gerile-
mem gerekiyor. Farkına varmadan bir kilisenin bahçesine kadar geldiğimi farke-
diyorum sonra. Buraya kadar gelmişken bari kiliseyi de ziyaret edeyim diyorum. 
Fakat o da ne? Kilisenin bahçesi, asker gibi dizilmiş toplarla çevrili! 

Ne işi olabilir bir kilisenin bahçesinde bu topların? dememe kalmıyor, toplardan 
birinin üzerinden bir şey gülümsüyor sanki bana. Gülümseyen şeyin ne olduğuna 
bakmak için iyice yaklaşıyorum yanlarına. Gördüklerim karşısında hayretim iyiden 
iyiye artıyor. Bunlar düpedüz Osmanlı topları! Hem de II. Mahmud’un tuğrasını ve 
mahlasını (Adlî) taşıyorlar göğüslerinde.
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Okşuyorum onları teker teker. Elimdeki İngilizce rehber kitap, Probrezenskiy Ki-
lisesi olduğunu söylüyor adının. 1741’de Büyük Petro’nun kızı Çariçe Elizabeth’in 
yaptırdığı bina 1825’de yanıyor ve yeniden yapılırken 1827-28 savaşlarında Os-
manlılardan ele geçirdikleri toplar St. Petersburg’a getirilerek kilisenin bahçesine 
üçerli sıra halinde dikiliyor. Osmanlı ustalarının bazan üzerlerine beyitler yazdık-
ları ve notlar düştükleri bu toplar herşeye rağmen St. Petersburg’daki yadigârları-
mız. Her gün çan sesleriyle irkilse de bedenleri, en azından korunmuş ve bugüne 
gelmiş olmaları bir teselli kaynağı olmalı değil mi bizim için?

“Neye niyet, neye kısmet” derler ya, doğruymuş! Düşmana dünyayı dar etmek için 
dökülen bu kara yağız toplar, bağlam ve işlev değiştirerek günün birinde böyle 
dekoratif unsurlar haline gelebiliyor demek ki.

Tıpkı yukarıda sözünü ettiğim Kuntskamera’da parlak projektörlerin altında ser-
gilenen bir Osmanlı palasının üzerine, yapan ustanın yazdığı şu sözlerin yarattığı 
yakıcı çelişki gibi:

Darbesinden bu bıçağın cümle düşimân

İntikam alur adûdan sanki Müslimân.

Şehir benimle konuşmaya başlamıştır bir kere! Susturmak ne mümkün!

Nevski Caddesi ve...

St. Petersburg’a gidip de Nevski’den bahsetmemek mümkün mü? Şehrin en mer-
kezi ve en görkemli caddesi olan Nevski yaklaşık 3.5 km. uzunluğunda. Nevski üze-
rinde çeşitli köprüler, saraylar, önemli binalar, kafeler, kitapçılar, müzeler, parklar, 
anıtlar, tiyatrolar, sinemalar, konser salonları, mağazalar geçit resmi yapar yürür-
ken. Hele dört ayağında bir sahnenin devamı olan dört ayrı heykelle bir adamın 
atla mücadelesinin temsil edildiği Aniçkov Köprüsü, tek kelimeyle muhteşemdir.

Galiba St. Petersburg’un bu en namlı caddesi, Gogol’ün o ölümsüz satırlarından 
daha iyi anlatılamamıştır:

Hiçbir adres defteri, danışma bürosu böylesi bir sağlam bilgi sağlayamaz. İşte böy-
le her şeye gücü yeten bir yerdir Nevski Caddesi! Aynı zamanda her garibanın 
gezme zevkini tattığı bir caddedir. Yaya kaldırımları ne denli süpürülüp paklansa 
da, pek çok kişinin ayak izi kalmıştır orada. Gövdesinin ağırlığı altında granit par-
kelerin çatlayıvereceğini sandığımız emekli bir askerin hantal çizmesi olsun, hep 
başını güneşe çeviren ay çiçekleri gibi gözlerini mağaza vitrinlerinden ayırmadan 
yürüyen gencecik bir bayanın minyatür türünden minnacık pabucu olsun, yüreği 
umutlarla dolu bir asteğmenin ucu yerde sürünen sivri kılıcı olsun, hepsi de kaldı-
rımlar üstünde güçlülüğün ya da güçsüzlüğün izlerini bırakırlar.

Gogol, Nevski Caddesi’nde gün boyu sürekli değişen görüntülerin bir çeşit hayal 
oyunu gibi aktığını anlattığı ünlü hikâyesi “Nevskiy Prospekt”de, gerçekten de 
müthiş bir gerçekçilik ve kılı kırka yaran bir titizlikle o günlerin dünyasına sokmayı 
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başarır bizi. Bütün bu akan görüntülerin, aldatıcılığına dikkatimizi çeker ve St. 
Petersburg’da hayal ile gerçeğin, rüya ile uyanıklığın, geçmiş ile bugünün, hatta 
sevgi ile nefretin bile birbirine karıştığı bir labirentten bahseder.

Bu şehrin damarlarında müzik akar, edebiyat, kültür ve sanat akar. Mimari akar. 
Şöyle de diyebiliriz: Taştan, topraktan yapılmış şu önümüzde duran maddî şehir 
kadar onun sanatın sonsuz denizine akseden görüntüsü de şehre ait değil midir? 
Bu denizde şehrin bütün bir hayatını, sesleri, hülyalı bakışları, rüyaları, ağıtları, 
sevinçleri, düş kırıklıklarını, zafer naralarını yansımış bulmaz mıyız? Bütün bir Rus 
edebiyatı, bize bu zengin birikimin en nadide meyvelerini sunmaz mı?

Ya Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ının gariban kahramanı, Nevski’den her 
geçişinde belkemiğinde hissettiği o dayanılmaz ve yakıcı sızıyı anlatırken bizi içe-
risine soktuğu Öteki St. Petersburg? Bu St. Petersburg’u gözlemlemek için sade 
Dostoyevski’nin romanlarını okumak yetmez, şehrin parlaklık ve uğultusundan 
uzak köşeleri de seçmeniz gerekir. Ancak oralarda bir başka St. Petersburg’un na-
bız atışlarını duymanız mümkündür.

Yine de biz, bir başka St. Petersburg romancısına, Andrey Bely’ye kulak vererek 
kapatalım St. Petersburg hakkındaki bu yazıyı. Çünkü meramımı en iyi anlataca-
ğını tahmin ettiğim pasaj, onun 1916 gibi oldukça erken bir tarihte, postmodern 
romanın öncüsü kabul edilebilecek St. Petersburg adlı kitabında bulunuyor:

Güzün bir St. Petersburg caddesi, insanı içinden vurur; o, iliğinize, kemiğinize 
kadar sizi ürpertir. Ondan ayrılıp da odanıza girdiğinizde, cadde, tıpkı bir ateş 
gibi akmaya devam eder damarlarınızda... St. Petersburg caddeleri, tartışılmaz bir 
özelliğe sahiptir: yolcuları gölgelere dönüştürürler...

St. Petersburg, kendisinden ayrılalı iki ay olmasına rağmen benim de damarlarım-
da hala gürül gürül akmaya devam ediyor.

Şehirler böyledir işte. Ancak dilini çözebilirseniz konuşurlar sizinle. Dinleyecek bi-
rini bulduklarında da, hani o muhatapsızlıktan bunalan ihtiyarlar gibi, asla sus-
mazlar.

Ne demişti Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir’de: “Bir başkent her zaman başkent-
tir. Ne kadar susturulmak istenirse istensin, o yine konuşur.”       
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XIX. Yüzyılda 
Çorum Sancağında 
İdari ve Mülki Yapı

Adem Kara1

Çorum sancağının Osmanlı egemenliğine girmesi

Şehrin Osmanlı öncesi devri yeterince bilinmemesine rağmen Çorum yöresinin 
tarihinin antik dönemlere kadar indiği bilinmektedir. Bölgede yapılan kazılarda, 
yerleşmelerin Kalkolitik dönemde (M.Ö. 4000-3000) başladığı ve Tunç çağında 
(M.Ö. 3000-1200) yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 

Kızılırmak ve Yeşilırmak vadilerinde XI. yüzyıl ortalarından sonra Türk gazilerinin 
akınları başlamıştır. 1054, 1057, 1058 yıllarında yapılan bu ilk akınlar yerleşme 
amacı taşımamış olsa da Amasya, Çankırı, Kastamonu yörelerinde yaşayan halkı 
etkilemiş ve bunlar kendi yerleşmelerini terk ederek sur ya da kalesi olan kentlere 
sığınmaya başlamışlardır. Danişmendnâme’ye göre Alparslan ümerâsından Emir 
Danişmend Ahmed Gazi, 1071 Malazgirt savaşına katıldıktan sonra bu yörenin 
fethine memur edilmiştir. Ahmed Gazi, 1071’de Sivas, Kayseri ve Malatya’yı, 1073 
tarihinde de Tokat ve Zile’yi almış ve buradan da Niksar, Amasya, Çorum, Çankırı, 
İskilip ve Elbistan’a ilerlemiştir. Amasya’nın fethi için 1075 tarihi verilmektedir. 
Çorum’un Amasya’dan sonra aynı yılın yazı ya da sonbaharında fethedildiği ileri 
sürülmektedir2.

Çorum yöresinin fethi konusundaki ikinci görüş, bu bölgenin Emir Danişmend 
Ahmed Gazi tarafından fethinin imkânsız olduğu gerekçesiyle Emir Tutak ya da 
Emir Artuk tarafından fethedildiği yönündedir. Melihşah’ın ümerâsından olan bu 
iki kişinin 1072’den başlamak üzere bütün Orta Anadolu’yu fethettikleri ve Emir 
Artuk’un Emir Danişmend Gazi’ye atfedilen bölgeyi fethettikten sonra yine fütu-
hat için Bağdat’a tayin edildiği ve Ahmed Gazi’nin bundan sonra bu bölgeye emir 
tayin edildiği şeklindedir3.

1  Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

2  Mükremin Halil Yınanç, “Danişmendliler”, İ.A, c. 3, İst. 1945, s. 468.

3 Ömer Bakırer, “Bizans Danişmend Selçuklu ve Beylikler Dönemlerinde Çorum”, 5. Hitit Festivali 
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Çorum ve yöresi, 1360’larda yeni bir yönetim değişikliği ile bu kez de Amasya 
hükümdarı Şadgeldi Paşa’nın beyliğine bağlanmıştır. Alaaddin Eratna Bey’in ölü-
münden sonra Eratna Beyliğinin zayıflamasından yararlanarak Amasya bölgesi 
umumî valisi Hacı Kutluşah istiklalini ilan ederek Amasya, Tokat ve Canik illerini 
içine alan bağımsız Amasya Beyliğini kurmuştur. 1360’ta Kutluşah’ın ölümü üzeri-
ne yerine geçen Şadgeldi Paşa ise Çorum, İskilip ve Osmancık yörelerini de alarak 
beyliğini genişletmiştir4. 

Kadı Burhaneddin Devleti’nin sona ermesiyle ona bağlı bütün yöreler, bu arada 
Çorum da kesinlikle Osmanlı egemenliği altına girdi. Çorum yöresi Amasya’da 
bulunan Şehzade Çelebi Mehmed’in yönetimine bağlıydı. Timur’un Anadolu se-
ferinden sonra, Çelebi Mehmed yöreyi egemenliği altında tutmak için, bağım-
sız davranmaya başlayan birçok Türkmen beyi ile çarpışmak zorunda kaldı. Bu 
durum, onun Osmanlı Devleti’nin birliğini sağlamasından (1413) sonra da sürdü. 
Çorum’da Kızıl Koca-Oğulları’nın, Osmancık’ta Koca Kaya hâkimi Haydar Bey’in 
egemenliklerine karşı harekete geçen II. Murad, Lala Yörgüç Paşa’yı bunların üs-
tüne gönderdi. Uzun süren mücadelelerden sonra Yörgüç Paşa yörede merkezi 
egemenliği yeniden kurdu (1427)5.

XVI. yüzyılda Çorum pek çok açıdan aynı dönemin diğer Orta Anadolu kentle-
rinde görülen seviyede gelişme göstermiştir. Çorum’un diğer Anadolu kentleriyle 
ortak özelliği, denizden kopuk olmasıdır. Trabzon ve Sinop ile büyük bir ihtimalle 
Antakya bir de XVII. yüzyılda mantar gibi büyüyen İzmir’in dışında, XVI. ve XVII. 
yüzyılın Anadolu’sunda hiçbir kent denize dönük değildir. Üstelik bu dönem bo-
yunca, Anadolu’nun karayolu sistemi içinde Çorum hiç bir zaman önemli noktada 
bulunmamıştır6.

Osmanlı idaresine girinceye kadar düzenli bir gelişme gösteremeyen Çorum, Os-
manlı idaresi döneminde nüfus, fizikî yapı ve ekonomik yönden gelişmiştir. Burası 
önceleri bir kale-şehir durumundaydı. Hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bi-
linmeyen Çorum Kalesi,  Danişmend veya Selçuklu yapısı olarak değerlendirilir. 

Şehrin merkez olduğu aynı adı taşıyan sancağın Osmanlı idarî teşkilatındaki ilk 
dönemleri tam olarak bilinmemektedir. 1456 yılında idarî kademedeki yeri vilâyet 
olarak belirtilmiştir7. Ancak bu dönemde vilayet anlamı nahiye kelimesine yakın 
sayılmaktadır. Bu bakımdan Çorum’un XV. yüzyılın ikinci yarısında sancak statü-
sünde olup olmadığı konusunda bir belirginlik yoktur. 

1521’de Rum (Sivas) eyaletine bağlı sancak statüsünde görülmektedir. Bu tarih-
te sancak beş kazadan oluşmaktaydı. Bunlar Çorumlu, İskilip, Osmancık, Demirli 

Komitesi Çorum Tarihi, Tarihsiz, s. 60.

4     Ömer Bakırer, “A.g.m.”,s. 62.

5    “Çorum”, Yurt Ans., c.III, İstanbul Anadolu yayınları 1982, s.2034.

6  Suraiya Faroqhi, “Fatih Döneminden Evliya Çelebi Seyahatine Kadar Çorum”, 5. Hitit Festivali Komi-
tesi Çorum Tarihi, Tarihsiz, s. 106- 107.

7  BA, MAD, nr. 354, s. 122.
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Karahisarı ve Katar’dı. 1576 yılında bu idarî yapıyı aynen muhafaza eden Çorum 
sancağı, XVI. yüzyılın son çeyreğinde bazı idarî değişikliklere uğradı ve sancağa 
bağlı kazaların sayısı sekize kadar yükseldi. Çorum, XVII. yüzyılda yine Rum eyale-
tine bağlı bir sancak merkeziydi. Bu yüzyılın ortalarına doğru sancağa bağlı kaza 
sayısı daha da arttı8.

Çorum Sancağı’nın idari ve mülki yapısı

Osmanlı Devlet’inin idarî yapısı, merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere iki esas yö-
netime ayrılmıştır. Devletin hâkimiyeti altına aldığı yerlerde mutlak bir merkezi-
yetçilik fikrinden uzak, o bölgenin özelliklerine göre çeşitli idare tarzları uyguladı-
ğı bilinmektedir. Taşra teşkilatının en üstünde eyâlet ve eyâletlere bağlı sancaklar 
bulunmaktadır. Sancaklar da kaza, nahiye, köy gibi alt birimlere göre teşkilatlan-
mıştır. Bu yapı, Osmanlı Devleti’nin bütün askerî, mülkî, iktisadî ve sosyal hayatının 
esasını oluşturuyordu. Bilindiği gibi bu sistem daha önceki Türk-İslam Devletleri ve 
Bizans Devlet’inde kısmen de olsa uygulanmıştır9. Fakat Osmanlı Devleti zamanı-
nın şartlarına ve devletin yapısına göre miras aldığı bu yapıyı her geçen gün daha 
mükemmel hale getirmek için çaba sarf etmiştir.

Osmanlı Devlet’inde kuruluşundan beri padişahlar bir bölgeye başlıca iki yönetici 
göndermişlerdir. Taşra ümerâsının başta gelen yöneticilerinden biri, yürütme kuv-
vetini teşkil eden “Bey”, (beylerbeyi, sancakbeyi) ötekisi de yargı kuvvetini temsil 
eden “Kadı”dır. Bey, “Kadı”nın hükmü olmadan hiç kimseyi cezalandıramazdı. 
Kadı hükümlerinde bağımsızdı. Doğrudan doğruya padişahtan emir alırdı ve ona 
arzda bulunma yetkisine sahipti. İşte taşra yönetiminde hükümdarın otoritesini 
temsil eden bu yöneticiler “Askerîler” diye tanımlanmakta idi10. Bir beylerbeyinin 
yönetiminde en büyük idarî ve askerî birim olan eyâlet uzun bir gelişme ve deği-
şim çizgisine sahip olmuştur. Osmanlı Devlet’inde ilk olarak Rumeli eyâleti teşkil 
edilmiştir. Rumeli’de gerçekleştirilen fetihlerden sonra I. Murad bu toprakların 
idaresini Lala Şahin Paşa’ya bırakmış, böylece takriben 1362’de Rumeli beylerbey-
liği daha ziyade askerî bir hüviyet ile ortaya çıkmıştır. Yıldırım Bâyezîd, 1393 yı-
lında Rumeli’ye geçerken, Timurtaş Paşa’yı Anadolu beylerbeyi olarak Ankara’ya 
bırakmıştır. Böylece yine askerî bir zorunluluk olarak ikinci beylerbeylik yani Ana-
dolu beylerbeyliği doğmuştur. Daha sonra Fetret Devrini takiben 1413 senesinde 
üçüncü bir beylerbeylik ihdas edildi. Vilâyet-i Rûm adıyla anılan ve Amasya, Sivas 
ve Tokat’ın oluşturduğu bu eyâletin adının, Anadolu’nun tamamı için söylenilen 
Rum’dan ayırmak için, “Vilâyet-i Rûmîye-i Suğra” şeklinde de yazıldığı görülmek-
tedir11. 

8 Abdulkerim Abdulkadiroğlu vd., Kastamonu Jurnal Defteri (1252-1253), BA Yay., Ankara 1998. Ese-
rin 54a/2, 78b/4 ve 97b/5 numaralı belgelerinde 1837 yılında Çorum Sancaklık olarak görülmektedir.

9    Daha geniş bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 1988.

10   Yaşar Yücel, “XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı idarî Yapısında Taşra Ümerâsının Yerine Dair Düşünce-
ler”, Belleten, XLI/163, Ank. 1977, s. 495.

11 Tayyib Gökbilgin, “15. ve 16. Asırlarda Eyalete Rûm”, Vakıflar Dergisi, sa. VI, Ankara 1965, s. 51-52; 
Ahmed Şimşirgil, “Osmanlı Taşra Teşkilatında Rûm Beylerbeyliği”, Türklük Araştırmaları Dergisi, sa. 
5, Ankara 1989, s. 289-290.
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Her yıl Şevval ayının başında İmparatorluk sınırları içerisinde bulunan bütün eyalet 
ve sancakların yöneticileri belirlenerek bir yıllık süre ile atanmaları yapılmaktaydı. 
Bunu gösteren defterler, “Tevcihât-ı Hümâyun Defterleri”, ilgililerce hazırlanıp 
Padişah’a sunuluyordu. Onaydan sonra da yürürlüğe girmekteydi. 1831 yılı Şevval 
tevcihi listesine baktığımızda Osmanlı ülkesinde şu eyaletlerle sancakların bulun-
duğunu görüyoruz. Mukataat Hazinesine bağlı olup yöneticileri buraca atanan 
yerler arasında Çorum Sancağıda yer almaktadır.12

Fatih Sultan Mehmed döneminde hazırlanan tahrir defteri noksan olduğundan, 
Çorum’un ne zaman sancak merkezi olduğu tam olarak belli değildir. Bu defter-
de Çorum’un kendisi sadece nefs-i şehir olarak tanıtılmıştır. Zamanın anlayışına 
göre “nefs” tanımı altında geçen bir yerleşme ya “şehir” veya “kasaba” olabilirdi. 
Ayrıca 1450-60 yıllarında Çorum, bir vilâyetin merkezi olarak işlev görmekteydi. 
Ancak o zaman “vilâyet” sözcüğü, bugünkünden oldukça farklı bir anlam taşı-
maktaydı. Bu dönemde “vilâyetler” genellikle küçük bir idarî birim için kullanıl-
makta ve anlamı “nahiye” sözcüğüne yakın sayılmaktaydı13. Bu tahrîr defterinde 
Çorum’dan sonra betimlenen köylerin başında “Nâhiye-i Çorum” ibaresi yazılı 
olduğundan, bu belgede gerçekten “nahiye” ve “vilâyet” sözcüklerini eşanlamlı 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 1455-1522 arasındaki yıllar konusunda elimizde 
bilgi olmadığından, Çorum sancağının hangi tarihte kurulduğunu söylemek müm-
kün değildir. Sancak beyinin seferde olmadığı zamanlarda Çorum’da oturduğu 
ayrıca tahrîr defterinde belirtilmemişse de, uygulamanın genellikle bu doğrultuda 
olduğu varsayılmaktadır14.

Çorum sancağının önem kazanmış olmasının bir diğer nedeni Şehzadelerin sanca-
ğa çıkma yeri olan Amasya’ya olan yakınlığıdır. 

Çorum sancağı dâhilinde Kanunî Sultan Süleyman’ın hükümdarlığının ilk yıl-
larında tutulan 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defter’ine 
(937/1530) göre15 Serkis, Tuzciyân ve Emlak dîvânları, Osmancık, İskilip kazaları ile 
Tahtettarîk, Katar, Kara Hisar-ı Demirli nahiyeleri bulunuyordu. 1576 tarihli mu-
fassal defterinde ise adı geçen ilk kaza Çorumlu kazası olup, başlıca üç nahiyeden 
oluşmaktadır: Nâhiye-i Çorumlu, Dîvân-ı Emlak ve Dîvân-ı Serkis.

Çorumlu Nahiyesi, bugünkü Çorum şeririnin batısına ve kuzeyine doğru uzanan 
ovalık bölgeyi içine almaktadır. Şehrin kuzey ve kuzeybatı istikametinde, Çorumlu 
nahiyesinin sınırlan Çatak ve Kırkdilim boğazlarına kadar ulaşmaktadır. 1576’da 
Çorumlu nahiyesine tabi 76 köy bulunmaktadır. 

12 Musa Çadırcı,Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 
1991, s.14-15.

13 Tayyib Gökbilgin, “A.g.m.”, s. 53.

14 Suraiya Faroqhi, “A.g.m”, s. 87, “Çorum Sancağının Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri-I”, OTAM, sa. 
3, 1992, s. 132-133. 1465 tarihli tahrîr defteri için bkz.  H. İslâmoğlu-İnan, Osmanlı İmparatorluğun-
da Devlet ve Köylü, İstanbul, 1991, s. 88,144-149.

15 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyât-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), Osmanlı Arşiv Daire Başkan-
lığı Yayın No. 36, Ankara 1997, s. XII.



112

Türkiye Yazarlar Birliği

Nâhiye-i Dîvân-ı Emlak, Çorum şehrinin güneyine düşen bölgeyi içine alır ve Alaca 
ilçesinin sınırlarına kadar uzanır. Özellikle Çorum’a uzanan karayolu ile Cemilbey 
arasında kalan yerleşim bölgeleri nahiyenin esas alanım belirler16.

Çorumlu kazasının diğer bir nahiyesi olan Serkis Dîvânı, 6 köy ve bir mezra’adan 
oluşan küçük bir idarî birimdir. Çorumlu kazası, XVI. yüzyılda sınırları itibarıyla 
şimdikinden daha küçük bir alanı kapsamaktaydı. Kazaya bağlı köyler, özellikle 
Karadeniz ve İran’a ulaşan kervan yolları üzerinde ve çevresindeki düzlüklerde yer 
almaktaydı. Kaza dâhilinde 137 köy ve 29 mezra’a bulunuyordu17. 

XVI. yüzyılın son çeyreğinde, Osmanlı Devlet’inin sancak yapısında bazı değişiklik-
ler yapılmış ve kazaların sayısı artırılmıştır. 1590’da alınan nüzul vergisinin kazala-
ra tevzi’ini gösteren defterde Çorum sancağı, Çorum, Karahisar-ı Demirli, Katar ve 
İskilip’ten oluşmaktadır. Öte yandan Osmancık kazası bu defterde Canik (Samsun) 
sancağına bağlı olarak gösterilmiştir. 1620 avârızhâne18 ve 1623 tarihli bedel-i nü-
zul defterinde19 sancak yapısı, yine XVI. yüzyıldaki yapıya çok benzemektedir. Bu 
defterlere göre, Çorum sancağında, Çorum, İskilip, Katar, Osmancık, Karahisar-ı 
Demirli, Saz, Sakız ve Mîhmadselâm olmak üzere sekiz kaza bulunmaktaydı. 1631-
32 tarihli idarî taksimat defterine göre de Çorum Eyâlet-i Rûm’a bağlı bir sancak 
merkezi olup, diğer sancaklar Sivas, Divriği, Arapkir idi20.

XVI. ve XVII. yüzyıllar boyunca, Çorum sancağındaki idarî yapının belirli bir sürekli-
lik gösterdiği meydandadır. Sancaktaki kazaların sayısı artmışsa da, sancağın sınır-
ları önemli ölçüde sabit kalmıştır. Ayrıca Çorum şehri, bölgesi üzerindeki etkisini 
de pekiştirmiştir. İskilip ve Osmancık bu dönem boyunca Çorum’a tâbi kaldığı gibi, 
Amasya gibi yakınlarında bulunan idarî merkezler, Çorum sancağının hiçbir par-
çasını kendine doğru çekmeyi başaramamıştır. Bu olgular Çorum’un XVI. ve XVII. 
yüzyıllar boyunca gelişmekte olan bir merkez olduğuna gösterge sayılabilir21.

XVI. yüzyılda Çorum’un kazaları arasında geçen Karahisar-ı Demirli’nin eski ve bü-
yük bir şehir olduğu bilinmektedir. Ancak kaza, Selçuklu kasabası uç bölgesi olma 
özelliğini kaybedip, sağlam kalelerin fonksiyonunu yitirmesi üzerine Osmanlı dev-
rinde şehir olarak oldukça küçülmüştür. Nitekim, 1576 yılında bu kaza iki mahal-
leden ibarettir. Mihmadselâm, Osmancık ile Çorum arasında bugün mevcut olan 
Mescidli köyü ve çevresini kapsamaktadır. Yeri tam olarak tespit edilmemekle 
birlikte Saz’da, bugünkü Oğuzlar ilçesinin çevresindeki bölgedir. Sakız ise bugün-
kü Dodurga’nın tamamı, Laçin’in bati kısmı ve Çorum’un kuzeybatısındaki Erdek, 
Esençay, Çaltıcak köylerini ve çevresini içine almaktadır22.

16 Şerif Korkmaz, Çorum’un İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat-II. Meşrutiyet), Gazi Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003, 32.

17  Üçler Bulduk, “A.g.m.”, s. 134-140.

18  BA, MAD., 2751, S.87.

19  BA, MAD., 3198, s.6.

20  Şerafettin Turan, “XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İdarî Taksimatı 1041/ 1631-32 Tarihli 
Bir îdarî Taksimat Defteri”, Atatürk Üniversitesi 1961 Yıllığı, Erzurum 1961, s. 216.

21  Suraiya Faroqhi, “A.g.m.”, s. 88.

22  Üçler Bulduk, “A.g.m.”, s. 132-146.
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Nüfus yoklama defterindeki verilere göre, 1836-38 yıllarında Çorum sancağı içeri-
sinde Saz, Osmancık, İskilip ve Hacı Hamza kazaları bulunmakta idi. Daha önceki 
tarihlerde adı geçen Fevkattarîk, Tahtattarîk, Katar ile bu defterlerde ilk defa ge-
çen Bayat (Alagöz) ve Karapürçek, İskilip kazasına bağlı birer nahiye durumunda 
idiler. Tosya ve Kızılırmak arasında İran yolu üzerinde bir durak yeri olan Hacı-
hamza, köyden kasaba haline geçmiş ve bir süreliğine de olsa Tosya’dan ayrılıp 
Çorum’a bağlanmıştır. Tahtattarîk, XVI. yüzyılın başında İskilip’in bir nahiyesi 
olup,23 İskilip-Tosya yolunun batı yakasında yer alan Fevkattarîk nahiyesinin he-
men karşısında bu yolun doğu yakasında yer almaktadır. Katar ise Çorum İskilip 
arasındaki bölgede, özellikle Kızılırmağın sınır oluşturduğu kesimlerle, bugün-
kü Uğurludağ civarında yer almaktadır. Karım dîvânı da Amasya-Çorum sınırının 
Osmancık’a yakın kesiminde bulunmaktadır24.

Sancak merkezi olduğundan dolayı Çorum’da, XVI. yüzyılın ikinci yarısında ve XVII. 
yüzyılın ilk elli yılında bir hayli fazla idarî kadro bulunmaktaydı. Bu kişilerin çoğu, 
vergilerden muaf sayıldıkları için sadece vergi veren nüfusu kapayan tahrîrlere 
isimleri işlenmemekteydi. Dolayısıyla bu idarecilerin varlıkları ve faaliyetleri daha 
çok merkezden gelen fermanlarda ve mahallî olarak tutulan şer’îyye sicillerine 
yansımıştır. Mahallî idarecilerin başında, sancakbeyi gelmekteydi, askerî işlevleri-
nin dışında sancakbeyinin başlıca görevi Osmanlı hükümetinin maddî taleplerini 
yerine getirmekle ilgiliydi25. 

Tanzimat dönemi, idarî modernleşme ihtiyacının şiddetle duyulduğu imparator-
luğun son yüzyılıdır. Bu idarî modernleşme ise kaçınılmaz olarak hukukî, kültürel, 
siyasal ve sosyal değişmeyle birlikte olmuştur. XIX. yüzyıla kadar imparatorluk yö-
netiminde bazı hizmetlerin, mahallî gruplara, dinî cemaatlere ve vakıflara bırakıl-
dığını biliyoruz. Tanzimatçılar bu gibi hizmetleri de alabildiğince merkezî hükü-
met örgütünün fonksiyonları içine alıp güçsüz değil, güçlü bir merkezî yönetim 
kurmayı amaçlıyorlardı26.

Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnunu izleyen 1840 yılı yeniliklerin uygulandığı yıl olmuş-
tur. Ancak uygulamanın ne şekilde yapılacağına ilişkin önceden hazırlanmış bir 
program bulunmuyordu. Özellikle can ve mal güvenliğinin sağlanarak vergilerin 
herkesin gelirine göre alınması için, mal-mülk ve nüfus sayımına gerek vardı. Ayrı-
ca hükümetin elinde yeterli ve bilgili eleman da bulunmamaktaydı. Bu nedenlerle 
Tanzimat’ın öngördüğü mal, idarî ve askerî yenilikler imparatorluğun bütününde 
uygulamaya konulamadı. Öncelik hükümetin kesin denetiminde olan yakın eya-
letlere tanındı. Başta Edirne olmak üzere, Hüdavendiğar, Ankara, Aydın, İzmir, 
Konya, Sivas eyaletlerinde Tanzimat’ın öngördüğü şekilde mal, mülk ve nüfus sa-
yımı yaptırılarak uygulamaya geçildi27.

23  Suraiya Faroqhi, “A.g.m.”, s. 88-89.

24  Üçler Bulduk, “A.g.m.”, s. 151-160-163.

25  Suraiya Faroqhi, “A.g.m.”, s. 89.

26  İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul, 1985, s. 20-21.

27 Musa Çadırcı, “Tanzimat Döneminde Türkiye’de Yönetim (1839–1856)”, Belleten, LII/203, Ankara 
1988, s. 611-612.
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1831 Şevval tevcihi listesine bakıldığında Çorum’un “Mukata’ât Hazinesine” bağ-
lı bir sancak merkezi olduğu görülmektedir. Buranın mutasarrıfı Mukata’ât Ha-
zinesince padişaha öneriliyor ve atanmaları yapılıyordu. Bu durum müşirliklerin 
kurulmasına kadar devam etmiştir. Bu yeni idarî düzenlemelerden Çorum’da etki-
lenmiştir. Ankara, Çankırı, Kastamonu, Viranşehir ve Çorum sancaklarının birleşti-
rilmesiyle, Redif-i Mânsûre ve Eyâlet-i Ankara Müşîrliği teşkil edilmiş, müşirliğine 
de İzzet Mehmed Paşa getirilmiştir28.

XVIII. yüzyılda Sivas eyaletine bağlı sancaklık durumunu koruyan Çorum, 1831’deki 
ilk nüfus sayımdan hemen sonra Ankara sancağına bağlı bir kaza oldu. Fakat, 
1836’da tekrar sancak statüsüne getirildi29. 1856’da bu defa Bozok sancağına bağlı 
bir kaza olduysa da 1893’te yeniden sancaklık statüsünü kazandı30.

Tanzimat Ferman’ının ilanıyla ülke yönetimi yeni baştan değiştirilerek, önemli 
düzenlemeler yapılmıştır. Muhassıllık teşkilâtının kurulmasıyla vali, sancakbeyi ve 
mütesellimlerin malî sorumlulukları kalmamıştır. Çorum sancağı da, 1840 Martın-
dan itibaren tekrar Sivas eyâletine ilhak edilerek31 bir muhassıl ile yönetilmeye 
başlanmıştır. Çorum’da görev yapan ilk muhassıl, Hüseyin Rüşdü Efendi olmuştur.

2 Haziran 1841’de Çankırı, Kastamonu, Viranşehir, Çorum sancaklarının ilhâkıyla 
Ankara eyaleti müşirliği tekrar ihdas edilmiştir32. Çorum, Ankara eyaletinde 6 yıl 
sancak merkezi olarak kalmıştır. Bu dönemde Çorum, Ankara ve Çankırı sancakla-
rıyla beraber idare edilmekteydi. 1843 Haziranında bu üç sancağın idaresi, daha 
önce Ayvalık kaymakamlığı yapan mîr-i mîrân-ı kiramdan İsmet Paşa uhdesine tev-
cih edilmiştir33.

1 Mayıs 1847’de Amasya ve Çorum sancakları birleştirilerek Sivas mutasarrıfı olan 
es-Seyyid Said Paşa uhdesine verilmiştir. İlgili hükümde bu sancakların daha önce 
ayrı ayrı yönetilmesi sırasında asayişin sağlanamadığı bu sebeple de bu havalide 
bazı ekrâd ve eşkıyanın zararlı faaliyetlerde bulunduğu belirtilmiştir. Bütün bun-
ların önünün alınması için böyle ikili bir yönetimin daha faydalı olacağı öngörül-
müştür34. Çorum, dokuz sene Amasya ile birlikte bu şekilde idare edilmiştir. Bu 
durum, belgelerde iki liva manasında “Mutasarrıf-ı Livâeyn-i Amasya ve Çorum” 
şeklinde yazılmakta idi35. 

Bu dönemde Sivas eyaletinde 3 liva, (Sivas, Amasya-Çorum, Divriği) 48 kaza bulu-
nuyordu: Livâ-ı Amasya ve Çorum’a bağlı kazalar şunlardı: Amasya ma’a nevâhî 

28 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Kentlerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ank.1997, s.14-16.

29 Abdulkerim Abdulkadiroğlu vd., Kastamonu Jurnal Defteri (1252-1253), BA Yay., Ankara 1998. Eserin 
54 a/2, 78b/4 ve 97b/5 numaralı belgelerinde 1837 yılında Çorum Sancaklık olarak gösterilmektedir.

30  İlhan Şahin, “Çorum”, DİA, c.8, TDV Yay.:1993, s.376.

31  Ç. Şr. Sc., 1-8/6.

32  BA. Cevdet Dâhiliye, 5304; Ç. Şr. Sc. 1-102/ 55.

33  BA. Cevdet Dâhiliye, 7517.

34  Ç. Şr. Sc., 1-336/159; Ç. Şr. Sc., 1-337/160 ; BA . Cevdet Dâhiliye, 1306.

35  Abdullah Gündoğdu, “Çorum’un 2 Numaralı Şeriyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme (H. 1268-
1280/M. 1852-1863)”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 
s.56-100 arası.
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Ladik, Gümüş ma’a Kabakuz, Gevreği, Hacıköy, Havsa, Gedegara (Vezirköprü), 
Zeytun, nahiye-i Hacı Hamza, Osmancık, Saz, İskilip, Çorum, Ekrâd-ı Çorum nâm-ı 
diğer Karahisar Demirci, ma’a Katarsaray, Tahtattarîk ma’a Fevkattarîk, Gelenkiras 
ma’a Geldikten, Zünnûnâbâd, Merzifon ma’a Merzifonâbâd, nâhiye-i Veray36. Bu 
arada bazı kişilerin, Çorum’un Amasya’dan ayrılması için İstanbul’da çeşitli faali-
yetlerde bulundukları görülmektedir. Bunun üzerine 1849 Mayısında Çorum Mec-
lisi, ekrâd ve aşiretlerin tasallutunu tamamen def eden fukara ve ahâlinin asayişini 
sağlayan Amasya mutasarrıfı Hilmi Paşa’dan memnun oldukları gibi Amasya’dan 
ayrılmak gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını bir mazbata ile Meclis-i Vâlâ’ya 
göndermişlerdir37. 

Amasya ile beraber idare edilen Çorum’un Amasya livası tarafından layıkıyla ida-
re edilememesinden, huzur ve asayişin sağlanamadığı belirtilerek, 1856 Martında 
Çorum’un Amasya’dan ayrılmasına karar verilmiştir. Çorum’un dâhil edileceği en 
uygun yerlerin de Sivas veya Yozgat olabileceği düşünülmüştür. Çorum’un Sivas’a 
50, Amasya’ya 18 ve Yozgat’a 4 saat mesafede olduğu, kazanın Sivas’a ilhakı du-
rumunda mesafenin uzaklığı sebebiyle iyi bir idarenin mümkün olamayacağı, hâl-
buki kazanın Yozgat’a ilhakının her vechile uygun olduğu belirtilerek 1856 Mar-
tından itibaren Çorum, Yozgat’a bağlanmıştır38. 

Çorum, Osmanlı Devlet’ine dahil edildiği tarihten 1856’ya kadar sancak merkezi 
olarak idarî sistemdeki yerini korumuştur. Bundan anlaşılacağı üzere Osmanlı idarî 
teşkilatında uzun süre önemli bir yer tutmuştur39. 

1841’e değin Sivas Eyaleti’ne bağlı olan Çorum, bu tarihte Ankara Eyaleti’ne bağ-
landı ve 1863’e değin sancak merkezi olarak kaldı. 1864’te, Yozgat’a bağlı bir kaza 
oldu. Bu arada, İskilip Çankırı Sancağı’na, Osmancık Amasya’ya, Sungurlu’da Yoz-
gat Sancağı’na bağlandı. Yozgat bu dönemde, Ankara Eyaleti’ne bağlı bir sancak 
merkeziydi. Cuinet, La Turquied’Asie adlı yapıtında (1892), Çorum’un Sungurlu, 
Akdağmadeni ve Boğazlıyan kazaları ile birlikte, Ankara Vilayeti’ne bağlı Yozgat 
Sancağı içinde yer aldığını ve 199 köyden oluştuğunu yazmaktadır40.

1861’de Çorum’un dâhil olduğu Eyâlet-i Bozok 5 liva (Kayseri, Bozok, Ankara, 
Kengiri, Koçgirli) ve 83 kazadan oluşmakta idi. Bozok livasında bulunan kazalar 
şunlardır: Yozgat, Kızılkocalar, Akdağ ma’a Ma’denciyan, Boğazlıyan, Çorum, Ka-
rahisar-ı Behramşah ma’a kabîle-i Çini, İhsanhâneleri, Sorgun, Salmanlu, Salmanlu 
ma’a Avcılar, Hüseyinâbâd, Aşîret-i Mamalu, Aşîret-i Nadirlu, Aşîret-i Afşar, Aşîret-
i Rişvân, Cebel-i Kozan Şarkî Kaymakamlığı41.

1864 Vilâyet Nizâmnâmesi ile Osmanlı Devleti vilâyet, sancak, kaza ve köy yönetim 

36 SDAO. 1266. s. 83; SDAO. 1271. s. 88; SDAO. 1272. s. 95; SDAO. 1273. s. 101; SDAO. 1274. s. 109; 
SDAO. 1276. s. 82; SDAO. 1277. s. 144.

37  BA. Meclis-i Vâlâ, 76/18.

38  BA. İrâde Dâhiliye, 22961; Ç. Şr. Sc., 2-79/40.

39  Şerif Korkmaz, A.g.t., s.52.

40  Cuinet, Vital, La Turquie D’ Asie, Tome Premier, Paris 1892, s. 300.

41 SDAO. 1278. s 142; SDAO. 1279. s.149; SDAO. 1280. s. 173; SDAO. 1281. s. 177-178; SDAO. 1282. s. 
165-166.
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birimlerine ayrılmıştı. Yeni düzenleme ile eyâletin ismi, bazen eyâletleri de kapsa-
yan, “bölge” ya da “memleket” anlamında kullanılan eski bir terim olan “vilâyet” 
terimiyle değiştirilmiştir42. Bu değişiklikleri devlet salnamelerinden takip etmek 
mümkündür. 1869 devlet salnamesinde ve daha sonraki salnamelerde Çorum, An-
kara vilâyetinin Bozok sancağına bağlı bir kaza merkezi olarak yer almıştır. Bozok 
sancağının diğer kazaları ise Budaközü ve Madendir43. 

XIX. yüzyıl boyunca daha çok dış tesirlerle, Anadolu’da ekonomik dengelerde bir 
değişim süreci başlamıştı. Bunun neticesinde Çorum şehri bundan etkilenmiş ve 
kaza merkezi seviyesine düşmüştür.

Çorum, Ankara vilâyeti dâhilinde Bozok sancağına bağlı bir kaza olarak 1894 yılı-
na kadar bu şekilde idare edilmiştir. Bu yıllar içerisinde Çorum halkının Yozgat’tan 
ayrılma ve sancak merkezi olma arzuları olmuştur. Bu konuda 20 Mart 1872 tarihli 
bir Şûrâ-yı Devlet müzakere belgesinde, Çorum ahalisinin vekili İsmail Hakkı Efendi 
imzasıyla hazırlanan arzuhalin Ankara vilâyetine takdim edildiği görülmektedir. Bu 
arzuhalde Çorum kaymakamlığının civarında bulunan bazı kazalar ilhak olunarak 
mutasarrıflık olması yahut Yozgat’tan ayrılarak Amasya’ya bağlanması isteniyordu. 
Yozgat idaresinden ahalinin hoşnutsuzluğu da ayrıca bu arzuhalde belirtilmiştir. Di-
ğer bir sebep de Çorum’da bir alay merkezinin kurulması isteğidir. Şûrâ-yı Devlet’te 
yapılan görüşmeler sonunda Çorum halkının bu istekleri kabul edilmemiş ve bu kadar 
maaş verilerek bir mutasarrıfın istihdam edilmesinin ve yeni azalar seçilmesinin çok 
zor olduğu belirtilmiştir.  Bunun yanında bu isteklerin,  bazı kişilerce sancak meclisin-
de memuriyet kapma arzusuyla menfaat için yapıldığı da ayrıca ifade edilmiştir44.

Bu gelişmenin ardından bir müddet sonra 5 Aralık 1882 tarihinde, Çorum kayma-
kamlığı, eşraf, erkân ve muteberân-ı ahâlîden bazı kişiler, Çorum kazasının cesa-
met ve mevkinden dolayı civar kazaların rabt ve ilhâkıyla mutasarrıflık merkezi 
olması için Ankara vilâyetine bir yazı göndermişlerdir. Ankara vilâyetinden Şûrâ-yı 
Devlet’e gönderilen bu yazıda, Amasya’ya bağlı olan Mecidözü (Avhathacıköy-
Avkathacıköy-Avukathacıköy), Osmancık; Kastamonu’ya bağlı İskilip ile Sungurlu 
(Budaközü-Kalınsaz-Aşiret-i Yeniil) kazalarıyla, Yozgat’a bağlı olan Hüseyinâbâd 
(Alaca) nahiyesinin bağlı oldukları sancaklardan ziyade Çorum kazasına yakın ol-
dukları belirtiliyordu. Ancak bu kazaların ilhak edilmesiyle Çorum’un sancak yapıl-
ması isteği Şûrâ-yı Devlet tarafından reddedilmiştir45.

Çorum halkının sancak olma talepleri her şeye rağmen devam etmiş ve 22 Mart 
1893 tarihinde Ankara vilâyetinden Dâhiliye Nezâretine bir yazı daha gönderil-
miştir. Bu yazıda Çorum’un sancak yapılmasıyla Ermenilerin bölgede çıkardığı ka-
rışıklıkların önünün alınabileceği belirtilmiştir. Ayrıca yazıda Merzifon (Amasya 
sancağı dâhilinde), Tosya (Kastamonu’ya bağlı) ve Sungurlu kazalarının bağlan-

42 Roderic H Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, 1856-1876, c. 1, (Çev. Osman Akınhay), 
Papirüs Yay., İstanbul, 1995, s.168.

43 SDAO. 1286.S. 199-200; SDAO. 1287. s. 219-220; SDAO. 1288. s. 246-247; SDAO.  1289. s. 237; SDAO, 
1292, s. 249; SDAO. 1295, s. 240.

44  BA. ŞD, 1333/29.

45  BA. ŞD. 1337/38.
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masıyla Çorum’da yeniden mutasarrıflık teşkil edilmesi ve fazla masrafa mahal 
verilmemesi için de Kırşehir sancağının 1. sınıf kaymakamlığa düşürülerek tahsi-
satının Çorum’a verilmesi beyan edilmiştir46. Şûrâ-yı Devlet’te yapılan tahkikatta 
Çorum’un yeniden sancak yapılmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ifade 
edilmiştir. Bunun yanında, ilhakı düşünülen söz konusu kazalardan Merzifon’un 
Çorum’a 12 saat, şimdi bağlı olduğu Amasya’ya ise 9 saat mesafede bulunduğu, 
Tosya ve Sungurlu’nun bağlı oldukları mahallere uzaklığının Çorum’a olan me-
safeleriyle aynı olduğu ve Kırşehir sancağının kaymakamlığa düşürülmesinin de 
şikâyet konusu olacağı belirtilmiştir47.

Ancak daha sonra Meclis-i Mahsûs’da, Ser-askerîyeden gelen tezkerelerde dikkate 
alınarak müzakerelere devam edilmiştir. Ser-askerîyeden gelen tezkerede Merzi-
fon kazasının 4. Ordu, diğer kazalarının Hâs Ordusu dâiresinde bulunması hase-
biyle mezkûr ordu müşirliklerinden alınan cevaplar ve Erkân-ı Harbiye’nin yaptığı 
tahkikatlar değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda Merzifon kazasının Çorum’dan 
ziyade Amasya sancağına, Tosya kazasının Kastamonu’ya münasebeti ve merbuti-
yeti olduğu belirtilmiştir. Bunların dışında Denk Ma’den kazasının Salmanlı (Kaya-
dibi-Süleymanlı) nahiyesinin Sungurlu kazasına, Tosya kazasının Kargı nahiyesinin 
Osmancık kazasına ve Yozgat’ın Alaca nahiyesinin Çorum’a bağlanmasıyla muta-
sarrıflığın, Osmancık, İskilip, Sungurlu kazalarından teşkil edilmesine karar veril-
miştir. Ermenilerin bir süredir yaptıkları eşkıyalık faaliyetler sonucunda bu havali-
nin ehemmiyet kesb etmesi dolayısıyla bu bölgede yeniden bir sancağın teşkilinin 
çok faydalı olacağı da ayrıca belirtilmiştir48.

1894’te Çorum, Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın çabası ve Ankara Valisi Abidin 
Paşa’nın yardımıyla, Ankara’ya bağlı bir sancak merkezi oldu ve Osmancık, İskilip, 
Sungurlu kazaları da Çorum’a bağlandı. Bu dönemin ilk Çorum Mutasarrıfı Rüştü 
Paşadır49.

Ancak tayin edilen Rüşdü Paşa göreve başlamadığından Çorum dört buçuk ay 
mutasarrıfsız kalmıştır. Bu arada Çorum sancağı bölgesinde Ermeni çeteleri fa-
aliyet göstermeye başlamışlardı. Çorum’un Ermeni hadiselerinden dolayı önem 
arz etmesi ve uzun süre mutasarrıfsız kalmasının asayişsizliğe yol açacağı endişe-
siyle Ankara vilâyeti harekete geçmek zorunda kalmıştır. Ankara vilâyeti İstînâf 
Mahkemesi Ceza Reisi Ahmet Edib Bey, Ankara vilâyetinin isteği üzerine Meclis-i 
Mahsûs’da yapılan görüşmeler sonucunda Çorum’a mutasarrıf tayin edilmiştir50. 
Netice olarak Çorum’da mutasarrıflık teşkilâtı tam olarak ancak 17 Nisan 1895’te 
kurulabilmiştir.

46  BA. MVM 74/66.

47  BA. MVM. 75/ 122.

48   BA. İrade-i Dahiliye, 44, 20 Mayıs 1894.

49 “Çorum”, Yurt Ans., c.III, İstanbul: Anadolu yayınları 1982, s.2034; Dersim sancağı mutasarrıfı Rüşdü 
Paşa 6 Haziran 1894’de tayin edilmiştir. BA İrâde Dâhiliye, 17.

50  BA. İrâde Dâhiliye, 4.
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İskilip kazası Çorum’un sancak teşkil edilmesinden on altı yıl sonra tekrar 
Kastamonu’ya bağlanmıştır. Çorum mutasarrıfı ve Çorum meb’ûsu Ali Osman Bey 
ve İskilip halkının bütün engellemelerine rağmen 1910 Martında İskilip kazası 
Kastamonu vilâyetine ilhak edilmiştir. İskilip halkı Kastamonu’nun kazalarına 24 
saat mesafede olmasından kış günlerinde gidip gelmede çok zorluklar çektiklerini, 
buna karşılık kazalarına Çorum’un sadece 9 saat mesafede olduğunu söyleyerek 
Çorum’dan ayrılmak istemediklerini bir dilekçe ile bildirmişlerdir. Buna karşılık 
devlet İskilip ile Tosya arasında bir yol inşasına karar verdiğini ve yolun kısalaca-
ğını söyleyerek İskilip’e dâhil bazı köyleri de Sungurlu ve Çorum’a bağlamıştır. Bu 
arada İskilip’in askerî işlerinin Kastamonu vilâyetince yapılması hasebiyle Harbîye 
Nezâreti de İskilip’in Kastamonu’ya dâhili lehinde görüş bildirerek bu kararın alın-
masında etkili olmuştur. Kazanın adlî ve malî işlerine ise ancak gelecek seneden 
itibaren Kastamonu vilâyetince bakılabileceği de karara bağlanmıştır51. Bu değişik-
likten sonra, Çorum’un Meclis-i Meb’ûsân’da bulunan iki mebusunun İskilip kazası 
ahâlisinden olması karışıklığa sebep olmuştur. Çorum mutasarrıflığından Ankara 
vilâyetine oradan da Dâhiliye Nezâretine durum bildirmiştir. Dâhiliye Nezâreti 
verdiği cevapta meb’ûsların seçiminin Çorum’un genelindeki ahâlilerin oylarıyla 
gerçekleştiğini, ayrıca her meb’ûsun seçildiği yerin değil bütün ülkenin vekili oldu-
ğunu belirtilerek yeniden meb’ûs seçimine ihtiyaç olmadığını bildirilmiştir52.

Kısada olsa belirtilmek istediğim bir diğer husus Çorum Sancağının mahalle ve 
köyleridir. Temettuat Defterleri bu konuda ki en önemli veri kaynağımızdır. 

1 M. 1255 tarihli Çorum kazasının nüfus yoklama defteri incelendiğinde tespit 
ettiğimiz mahalle adları şunlardır.

İsa Halife, Cami-i kebir, Azab, Ahmed, Sofular, Karakeçili, Çöplü, Hacı Gevan, 
Hacı Davud, Şeyh Eyüp, Hacı İshak, Karaman Çavuşu, Uç, Narlıoğlu, Hacı Kemal, 
Fatma Bacı, Pazar, Nurullah, Çakır, Hacı Receb, Hacı Yusuf, Emir Halife, Emir Ah-
med, Hacı Nasrullah, Yavru Turna, Medrese, Çepni, Burhan Kethüda, Tepecik ve 
Akpınar’dır53. 

Çorum sancağında, 1530 tarihinde, 138 köy, 18 mezra’a, 1576 tarihinde 137 köy, 
29 mezra’a, 1845 yılında,156 köy ve 1839-1909 yılları arasında da 238 köy bulunu-
yordu. Aşağıdaki tabloda bulunan köy isimleri arasında, bazı boy, oymak adlarına 
da rastlanılmaktadır. Özellikle Oğuz boylarının isimlerini taşıyan köy adlarının var-
lığı Çorum’un yoğun bir Oğuz-Türkmen göçüne sahne olduğunun ve bu şekilde 
Türkleştiğinin canlı şahitleridir. Çorum’da 24 Oğuz boyunu 14’ünün adı köy ve ma-
halle adı olarak günümüzde de yaşamaktadır. Tespit ettiğimiz bu isimler şunlardır, 
Alayundlu, Alpagud, Bayındır, Büğdüz, Bayat, Beydilli, Çepni, Döğer, Eymir, Kayı, 
Kınık, Karaevli, Salur, Yavi54. 

51    BA. İrâde Dâhiliye, 1328 S /21; 1322 B /10; 1327 B/10.

52  BA. DH. MUİ. 24-1/67

53  BA, C.DH. 9692.

54  Neşet Köseoğlu, “Çorum’da Oğuz Boyları”, Çorumlu Dergisi, sa.. 43, Çorum 1943, s. 1277-1478.
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TABLO 4- 1839-1909 Yılları Arası Çorum Mahalleri55

Atçı Ali Evveli Hacı Kemal Narlıoğlu

Atçı Ali Sâni Hacı Nasrullah Nurullah

Akpınar Hacı Nurullah Pazar

Azab Ahmed Hacı Receb Poşiyan

Berhan Kethüda/Hatab Hacı Yusuf Sağrıcı/Tahtalı

Câmii-i Kebîr Hamidiye Sancakdar

Çakır Hân-ı Cedîd Selimiye

Çepni Hıdırlık Sofular

Çiriş Hisar/Kale Şarkıyan

Çömlekçi İcadiye Şeyh Eyüb/Defterdâr.

Çöplü/Devehâne İsa Halife Şeyhler

Emir Ahmed Karakeçili Tepecik

Fatıma Bacı Karaman Çavuş Uç

Gülabibey Kubbeli Uzun Sokak

Hacı Davud Kundistan Ümid Halife

Hacı Gevan Mahmudiye Yavru Turna

Hacı İshak Medrese

Dipnotlar

1  387 numaralı Muhasabe Defter…, s. 107-113.
2  Üçler Bulduk, “A.g.m.”,  sa. 3, 1992.
3  Lütfi Güçer, XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Hububat Meselesi ve Hubu-
battan      Alınan Vergiler, İstanbul 1964, s. 161.
4  BA.. MAD. 2751, s. 87,  BA. MAD. 3198, s. 6.
5  BA.. MAD. 2981, s. 59;  BA. MAD. 3206, s. 53.
6  BA.  ML. CRD. Nüfus Yoklama Defteri 376, s. 206-213.
7  BA. Cevdet Dâhiliye, 10582.
8  Ahmed Lüfti Efendi, Tarih-i Lütfi, s. 894.
9 Ç. Şr. Sc. 1-8/6.
10  BA. Cevdet Dâhiliye, 5304; Ç. Şr. Sc. 1-102/55.
11  Ç. Şr. Sc. 2-11/ 5; Ç. Şr. Sc. 2-12/ 6; SDAO. 1278. s. 148.
12  SDAO. 1278. s. 142, BA. İrâde Dâhiliye, 22961; Ç. Şr. Sc., 2-79/40.
13 SDAO. 1286. s 199-200.
14 İrâde Dâhiliye. 1311Z /17.

55 Defterlerde tüm bu bilgiler eksiksizce yazılmıştır. Aşağıdaki tablo Çorum’a ait 16 sicil defterinde yer 
alan bilgilerle derlenmiştir.
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EKLER

TABLO 1- Çorum Sancağına Bağlı İdarî Birimler (XVI-XIX. yüzyıl)

15301 15762 15903 1620-374 1735-365 18386

Çorumlu Kazası Çorumlu Kazası Çorum Kazası Çorum Kazası Çorum Kazası Çorum 

Kazası
Osmancık Kazası Osmancık Kazası İskilip Kazası Osmancık Kazası Osmancık 

Kazası 

Osmancık 

Kazası 
İskilip Kazası İskilip Kazası Katar Kazası İskilip Kazası Hacıhamza 

Kazası

Hacıhamza 

Kazası
Karahisar  Kazası Karahisar Kazası Karahisar 

Kazası

Karahisar Kazası Katar Kazası İskilip Kazası

Katar Kazası Katar Kazası Katar Nahiyesi Karahisar 

Kazası

Saz Kazası

Tuzciyân Divanı Karım Divanı Saz Kazası İskilip Kazası

Emlak Divanı Sakız Kazası Saz Kazası

Tahtattarîk 

Nahiyesi

Mihmadselâm 

Kazası

Mihmadselâm 

Kazası

TABLO 2- Çorum’un Osmanlı Taşra Teşkilatındaki Yeri (1530-1909 Yıllan Arasında)

Eyâletlere bağlı olduğu yıllar Çorum’un bu yularda İdarî birim 

olarak durumu

Bağlı olduğu sancak/eyalet

Hicri Miladi Sancak Eyalet

937-12527 1530-1836 Sancak - Rum (Sivas)

1252-12568 1836-1840 Sancak - Ankara

1256-12579 1840-1841 Sancak - Sivas

1257-126310 1841-1847 Sancak - Ankara

1263-127211 1847-1856 Sancak (Amasya ile beraber) - Sivas

1272-128612 1856-1869 Kaza Yozgat Bozok

1286-131113 1869-1894 Kaza Yozgat Ankara

I311-132714 1894-1909 Sancak - Ankara
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TABLO 3- 1839-1909 Yıllarında Çorum Sancağı Köyleri

Abdalata Çayköy Hacı Musa Kavaklı Çiftlik Saray
Abdalbodu Çaysekü Hacı Musa Karaağaç Kayalı Saraylı
Acıpınar Çeltek Hacı Osman Kayı Sarayözü
Ağçakaya Çerfetli Hacı Paşa Kertme Sarban
Ahi İlyas Çerkeş Hacıbey Kılcılar Sanhasan
Ahmed Şahne Çomarbaşı Halife Kılıçviran Sanin
Aksofu Çorumviran Halil Ağa Kınık Sarımbey
Aksungur Çölbeyoğlu kışlası Hamamlıçay Kınık Deliler Sarışeyh
Akyar Çukurviran Hamdi Kireçocağı Sarmaşa
Aliki Deli bekiroğlu Hamidiye Kırkağaç Şarta
Alpagud Deliler Hankozlusu Kırkdilim Sazdeğirmeni
Almaslı Orta Kışla Deniz Hanlı Kızağılı Serbin
Anbarcı Dereköy Harmancık Kızılcakışla Seyfe
Arcıbağı Kışlası Divan-î Kebir Harzeddin Kızıllar Seyyid Murad
Arpalık Döğer Haydar Kızılpınar Sırıklı
Aşlı armud Eğzeli Hıdırlık Kozkışla , Sorsavuş
Ayaş Elbez Hızırlı Köprücük Şambe
Aydere Elemin Ilıca Köse Eyüp Şekerbey
Ayvalı Elicek İbrahimoğlan Kulta Şeyhhamza
Babaoğlu Enbiya Pınarı İğdeli Kumçelteği Şükrübey
Bağzık Erdek İmad Öyüğü Kuruçay Tarhan
Balım sultan Ertuğrul İnalözü Kurudere Tarhan Kozlusu
Bamcık Erzurum İsmail Kurukışla Taşpınar
Bayat Esençay Kaledere Kuyupınar Tatar
Bayındır Eski Çeltek Kalenderoğlu Kuyumcu Tengrivermiş
Beğce Eskici Kalınkaya Kuzkışla Tezekci
Belkavak Eskiviran Karaağaç Küre Tozluburun
Beydilli Evci Kuzukışla Karabayır Laçin-i Kebir Tumu
Bozbağ Eymir Karaca Laçin-i Sağir Turgut
Bozboğa Ezil Karapınar Laloğlu Tut
Böğrü oğlu Faruk Karabayır Maza Tutpınar
Burnu Ferhadlı Karacaviran Mecidiye Türkler
Büğdûz Ferzend Karadanaşa Mescidli Uluköy
Büğet Fıruz Karadavut Mislerovacığı Üçdam
Çağşak Gelhayr Karadoğanşah Narlı Üçoluk
Çakallı Gevanlı Karadoğşa Oluközü Üyük
Çakır Gevher Salik Karadona Osmaniye Veled
Çalınçak Göçen Ovacığı Karaevli Ovacık Yakuparpa
Çalıca Gökçe Karaevliya Ovasaray Yalak
Çalkışla Gökçekaya Karahisar Ömerbey Yarımca
Çalsancak Gökdere Karakocalı Parça Yavi
Çaltıcak Gökviran Karakeçili Pekmezci Yadiğin
Çanak Gölyeri Karakısık Penbecik Yazıklı
Çanakçı Gözübüyükoğlu Karapürçek Rum Yenikışla
Çandar Gülücek Karasar Sağpazar Yenice
Çatak Gümüşçay Karatöke Salur Yoğunpelid
Çatakçı Gürcü Katrançay Sapa
Çayhatap Hacı Ahmed deresi Karaviran Sapagöl
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Kahramanmaraş’ın 
Tarihî Dokusu

Mehmet Özkarcı1

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’nde bir il merkezi olup Ahır Dağı’nın güney 
eteklerinde ovaya hâkim, deniz seviyesinden 620-760 m. yükseklikte meyilli bir 
arazi üzerine kurulmuştur [Darkot (VII) 1993: 310]. Paleolotik Çağ’dan beri çeşitli 
medeniyetlere sahne olan Kahramanmaraş; coğrafî konumu, tarihî ve tabiat gü-
zellikleriyle Anadolu’nun güzîde şehirlerinden birisidir. Kahramanmaraş, Anado-
lu ve Mezopotamya uygarlıklarının karşılaştıkları bölgede yer alır; Anadolu gibi 
çeşitliliklerin ülkesidir. Öyle ki, tarihinde ve kültüründeki çeşitlilik coğrafyasında 
da sergilenir. İlin toprakları hem Akdeniz, hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nde uza-
narak iki ayrı bölgenin özellikleriyle zenginleşmiştir. Üç kıtayı birbirine bağlayan 
Anadolu yarımadasının güney kapısını oluşturan Kahramanmaraş, tarih boyunca 
önemli bir uygarlık ve ticaret merkezi olmuştur. Maraş; Mezopotamya ve Kuzey 
Suriye’yi Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya bağlayan kervan yolunun üze-
rinde bulunmasından dolayı Orta Tunç Çağı’ndan başlayarak, XIX. yüzyıla kadar 
önemini korumuştur. Maraş günümüzde de “Osmanlı-Türk Şehri” kimliğini önem-
li ölçüde muhafaza etmektedir (Fotoğraf: 1-2). 

Kaynaklara göre Maraş’ın bugünkü yerine taşınmadan önce birkaç kez yer değiş-
tirdiği ifade edilmektedir. İlk önce Maraş’ın, Asurîler tarafından M.Ö. 3000-2500 
yıllarında şehrin 20 km. güneyinde Erkenez Çayı kenarında Elmalar Köyü’ne ya-
kın Hilmi Höyük civarında kurulduğu ileri sürülmektedir [Maraş Sancağı (I) 2006: 
443; Gökhan 2008: 4]. Muhtemelen Maraş, Geç Hititler (M.Ö.1200-660) zamanında 
Ahır Dağı’nın ovaya doğru güney eteklerinde ve mevcut kalenin etrafında Mağaralı 
Mahallesi, Şeker Dere, Uzunoluk Deresi (Akdere) ve Kanlı Dere arasındaki alana 
yayılmıştır [Gökhan 2008: 6]. Kahramanmaraş Kalesi’nin ilk kuruluşu da Geç Hititler 
döneminde M.Ö. IX. yüzyılda olmuştur (Fotoğraf: 3-4). Maraş, M.S. I. yüzyılda Roma 
İmparatorluğu’nun hâkimiyetine geçmiştir. Romalılar döneminde şehir, şimdiki Na-
mık Kemal ve Dulkadiroğlu mahallelerinin bulunduğu geniş alanda “Germenicia” 
ismiyle yeniden kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu alanda Roma dönemine ait zengin 
mozaik süslemeler bulunmaktadır. 

1 Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
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Şehir uzun bir süre Müslümanlar ile Bizanslılar arasındaki çatışmalar sırasında bü-
yük tahribatlara uğramıştır. Şehir X. yüzyılda Bizanslılar tarafından tahrip edilince, 
Hamdanoğulları hükümdarı Seyfüddevle (944-967) şehri, “Karamaraş” (Namık Ke-
mal Mahallesi) denilen bölgede yeniden inşâ ettirerek, etrafını surla kuşattırmış ve 
içine de kale yaptırmıştır. Maraş ve çevresi 1085 yılında Türkler tarafından fethe-
dilmiştir. Şehir 1114 yılında meydana gelen büyük depremde yıkılınca terk edilmiş 
ve buraya “Karamaraş” denilmiştir. Kaynaklara göre bu depremde 40.000 civarında 
insanın öldüğü belirtilmektedir [Halep Vilâyeti Salnâmesi 1310: 237; Halep Vilâye-
ti Salnâmesi 1313: 255-256; Halep Vilâyeti Salnâmesi 1320: 369; Şemseddin Sâmi 
(IV) 1316: 4263; Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi 1987: 256]. Maraş’a ilk defa 1648 
yılında gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble (güney) tarafında, şimdiki Namık Kemal 
Mahallesi’nin bulunduğu yerde Eski Şehrin harabelerini gördüğünü ifade etmek-
tedir [Gökhan 2008: 6]. 

Şehrin, Anadolu Selçukluları döneminde tekrar Ahır Dağı’nın güney eteğindeki 
bugünkü yerine taşınarak yeniden kurulmuştur. Kahramanmaraş Şekerli Camii’nin 
son cemaat yerinde muhafaza edilen Anadolu Selçukluları dönemine ait Zilkade 
606 H./ Nisan 1210 M. tarihli bir kitabe bulunmaktadır. Bu cami 1107 H./ 1695-96 
M. yılında Osmanlılar döneminde inşâ edilmekle birlikte, şimdiki yapının yerin-
de daha önce Anadolu Selçukluları zamanında yapılan bir caminin olduğu ve bu 
yapı yıkılınca mevcut caminin inşâ edildiği anlaşılmaktadır [Özkarcı (I) 2007: 271-
272]. Haçlılar zamanında çok harap olan ve nüfusu azalan Maraş bölgesi, Anadolu 
Selçukluları’nın Maraş Emîri Hüsameddin Hasan Bey, oğlu İbrahim Bey ve toru-
nu Nusretüddin Hasan Bey dönemlerinde imar edilmiştir [Yinanç 1341: 90; Turan 
1993: 286-287, 436-437]. Elbistan, Afşin, Nurhak ve Pazarcık çevresinde Anadolu 
Selçukluları dönemine ait mimarî eserler mevcut olmakla beraber, şehir merkezin-
de bu döneme ait sadece Şekerli Camii’nin son cemaat yerinde muhafaza edilen 
Zilkade 606 H./ Nisan 1210 M. tarihli bir kitabe bulunmaktadır [Özkarcı (I) 2007: 
272]. Şehir merkezinde mevcut olan yapılar ise Dulkadir Beyliği ve Osmanlılar dö-
nemine aittir.    

Dulkadir Beyliği döneminde şehir merkezinde ilk yerleşimin kale çevresinde ol-
duğu anlaşılmaktadır. Maraş, gerek sosyal ve gerekse iktisadî bakımdan Dulkadir 
Beyliği (1337-1522) döneminde altın çağını yaşamıştır. Dulkadir Beyliği hükümdar-
larından Halil Bey (1353-1386), Nasreddin Mehmet Bey (1399-1442) ve Süleyman 
Bey (1442-1454) şehrin imarında önemli gayretleri olmuştur. Arşiv belgelerinden 
Nasreddin Mehmet Bey’in (1399-1442), kalenin doğu tarafında yer alan Bektuti-
ye (Çınarlı) Camii’nin (1500) avlusunda bir medrese inşâ ettirdiğini öğreniyoruz; 
medrese günümüze gelmemiştir [Özkarcı (I) 2007: 82].  Özellikle Alâüddevle Bey 
(1480-1515) zamanında vakıflar vasıtasıyla yeniden imar edilmiştir. Safevi hüküm-
darı Şah İsmail 1507’de Elbistan’ı tahrip edince Alâüddevle Bey beyliğin merkezini 
Maraş’a taşımıştır. Maraş’ın 1522 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmesinden sonra 
Dulkadir Beyliği döneminde yapılan vakıflar aynen korunmuştur. Bunun yanında 
hayırsever insanlar yeni vakıflar yapmak suretiyle şehrin gelişmesinde rol oynamış-
lardır. Osmanlılar döneminde şehir, kuzey ve batı tarafa doğru genişleyerek, yeni 



124

Türkiye Yazarlar Birliği

mahalleler teşekkül etmiştir (Çizim: 1; Fotoğraf: 1-14).     

Alâüddevle Bey (1480-1515), kalenin güney tarafında yer alan Ulu Camii’nin çev-
resinde geniş bir külliye inşâ ettirmiştir (Fotoğraf: 1-2). Ulu Camii, Dulkadir Bey-
liği hükümdarı Süleyman Bey tarafından saltanat yılları olan 1442-1454 tarihleri 
arasında yaptırılmıştır. Daha sonra yapıyı, taçkapısındaki kitabeye göre, Süleyman 
Bey’in oğlu Alâüddevle Bey 907 H./ 1501-2 M. yılında yenilercesine tamir ettirmiş-
tir [Özkarcı (I) 2007: 289].

Alâüddevle Bey 906 H./ 1500 M. tarihli vakfiyesinde; Ulu Camii’nin kuzey tarafına 
İmâret-i Nebeviye ile Büyük Bağdadiye Medresesi’ni, kuzeybatı tarafına Taş (Rad) 
Medrese’yi, güney yönüne Seyyid Mazlum Zâviyesi ile Hatuniye (Pazar) Hamamı 
ve Büyük Bağdat (Katip) Hanı’nı, doğu tarafına ise Maraş (Belediye) Çarşısı’nı inşâ 
ettirdiğini belirtmektedir [V.G.M. Arşivi, Defter Nu.: 590, Sayfa: 105-107]. Böylece 
Alâüddevle Bey’in, odak noktasını caminin oluşturduğu bir külliye yaptırdığı orta-
ya çıkmaktadır. Bu yapı topluluğundan günümüze sağlam olarak Ulu Camii ve Taş 
Medrese gelmiş; Hatuniye Hamamı, Katip (Büyük Bağdat) Hanı ve Maraş (Beledi-
ye) Çarşısı orijinal dokusunu önemli ölçüde kaybetmiş; diğerleri ise yıkılmıştır.     

Alâüddevle Bey Külliyesi günümüzde olduğu gibi, Beylik döneminde de şehrin 
merkezi durumundaydı. Dulkadir Beyliği zamanında bu çevre etrafında yerleşim 
birimleri kurularak şehir gelişmiştir. Bu bölgeler; Ulu Camii’nin kuzeybatısında Bo-
ğazkesen (Ekmekçi Ali Ağa) ve Bektutiye (Çınarlı) camilerinin bulunduğu Ekmekçi 
ve Bektutiye (Fevzi Paşa) mahalleleri, güneybatı tarafında Şazi Bey Camii’nin yer 
aldığı Şazi Bey Camii (Dumlupınar) Mahallesi ve güneydoğu tarafında Haznedarlı 
(Ali Ağa) Camii’nin bulunduğu Haznedarlı (Duraklı) Mahallesi arasında geniş bir 
alanı kapsamaktaydı. Yukarıda bahsedilen camiler Alâüddevle Bey (1480-1515) 
döneminde inşâ edilmiştir [Özkarcı 2007: 81, 100, 169, 261].   

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi şehir, Dulkadir Beyliği döneminde gerek sosyal ve 
gerekse iktisadî bakımdan gelişmişti. Bu beylik döneminde bir (l) bedesten çok 
sayıda dükkânlardan oluşan ve çeşitli esnaf gruplarının toplandığı çarşı, arasta (za-
hire pazarı) ve hanlar inşâ edilmiştir. Maraş, Osmanlı topraklarına katılınca sosyal 
ve ekonomik bakımdan daha da ilerleyerek bölgenin önemli bir ticaret merkezi 
olmuştur; 1580’li yıllarda Anadolu’nun gelişmiş şehirler statüsüne giriyordu [Fa-
roqhi 1993: 15]. Osmanlılar döneminde şehrin ticarî potansiyeli daha da gelişince 
Dulkadir Beyliği döneminde inşâ edilen ticarî yapılara ilâveten, bir (l) bedesten, 
kapalıçarşı, çeşitli meslek gruplarının toplandığı çarşılar, hanlar ve hamamlar ya-
pılmıştır (Çizim: 2-3). Böylece şehirde iki (2) bedesten ile geniş bir çarşı kompleksi 
oluşturulmuştur (Fotoğraf: 5-6). Osmanlı şehirlerinin hepsinde bedesten olmayıp, 
mevcut olan yerlerde ise genellikle bir (l) bedesten yapılmıştır; iki (2) bedestene sa-
hip olan şehirlerin sayısı fazla değildir. Bedestenler, o dönemde şehrin ekonomik 
ve sosyal çehresini göstermesi bakımdan oldukça önemlidir.   

Çeşitli zamanlarda Maraş’ı ziyaret eden Seyyahlar da, şehrin ticarî potansiyelinden 
övgüyle bahsetmişlerdir. Maraş’a ilk defa 1648 yılında gelen Evliya Çelebi, şehir-
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de dört demir kapılı iki (2) bedesten, altı (6) han, beş (5) hamam ve binkırkbeş 
(l045) dükkân olduğunu zikrederek, halkının tüccarlık yaptığını ifade eder [Evliya 
Çelebi Seyahatnâmesi (XIII) 1971: 198]. Ch. Texier de 1832’de buraya uğrayarak, 
dokumacılık sanatının ileri düzeyde olduğunu belirtir [Texier (III) 1340: 109]. 1892 
yılında Maraş’ı ziyaret eden V. Cuinet ise aynı şekilde; kumaş, bez ve halı dokuma 
sektörü ile diğer el sanatlarının çok gelişmiş olduğunu, tam kapasite çalışan 281 
imâlâthanenin bulunduğunu, kumaşların sanatsal, fantezi ve iyi zevkle altın ve 
gümüşle bezendiğini zikreder [Cuinet (II) 1891: 233-234]. Günümüzde olduğu gibi 
geçmişte de dokumacılık, Maraş’ta önemli bir mesafe almış ve aksesuara da önem 
verildiği görülmektedir. Bu durum toplumun ekonomik gücünü ve estetik zevkini 
de yansıtmaktadır.  

Kaynaklarda çeşitli meslek gruplarından ve bunlara ait çarşılardan bahsedilmiş-
tir. Bunlara örnek olarak; alacacı (karışık renkli kumaş dokuyanlar), abacı, gazzaz 
(ipekçi), saraç, demirci, kazgancı (bakırcı), külâhcı, semerci, külekçi, keçeci, köğüş-
ker (köşger), cülfa (yatak yüzü, bez, astar v.b. dokuyanlar), çıkrıkcı, mazman (keçi 
kılından büyük kıl çuval, yem torbası, hayvan kolonları, göçebe çadırı v.b. doku-
yanlar), hallaç (pamuk ve yün atanlar), haphapçı (nalın-takunya yapan), nalbant, 
bıçakçı, kalaycı, boyacı, (dokuma için iplik boyayan), şem’î (mumcu), kirişci, mav-
rumcu (bez dokuyan), marangoz, tabak (derici), attar ve çeşitli gıda ürünlerinin 
satıldığı yerleri verebiliriz [Halep Vilâyeti Salnâmesi 1284: 160 v.d.; Halep Vilâyeti 
Salnâmesi 1288: 153; Halep Vilâyeti Salnâmesi 1293: 134-135; Halep Vilâyeti Sal-
nâmesi 1313: 254; Şemseddin Sami (VI) 1316: 4264; Özalp l993: 28; Doğan 1999: 
302].   

Kahramanmaraş’ta çarşı kompleksinin bulunduğu ticari bölge, 1993 yılında kentsel 
sit ilân edilmiştir. Türk şehirlerinde ticaret alanlarının genellikle kaleye yakın bir 
yerde kurulmaya çalışılmıştır; aynı durum Kahramanmaraş’ta da görülür. Şehrin 
yerleşimi engebeli bir doku üzerine kurulmakla beraber çarşı, topografik olarak 
kaleye yakın düz bir bölgeye yapılmış, evler de birbirinin manzarasını engelleme-
yecek şekilde yamaçlara yerleştirilmiştir. Ticarî alanın, kalenin güney eteğinde yer 
alan Ulu Camii’nin doğu ve batı taraflarında şekillenerek, geniş bir çarşı kompleksi 
halinde güneye doğru geliştiği görülür. Tarihî ticaret bölgesi, kuzeyde Ulu Camii, 
güneyde Kıbrıs Meydanı, batıda ise Atatürk Bulvarı ile sınırlandırılmıştır. Bölge-
sel özelliklere göre plânlanan iki çarşı grubu güneyde, doğu-batı doğrultusunda 
birbirine bağlanmıştır (Çizim:2). Ulu Camii’nin merkez teşkil ettiği iki bedesten 
çevresinde oluşan çarşı kompleksinde, yukarıda belirttiğimiz çeşitli meslek grupla-
rından oluşan zanaatkâr ve tüccarlar bulunuyordu (Fotoğraf: 7-11).   

Ulu Camii’nin doğu tarafında başlayan ve 1935 yılı civarına kadar üzeri kapalı olan 
Belediye (Maraş) Çarşısı (Fotoğraf: 8), Hışır Hanı ve Tuz Hanı ile dikkâti çeken bir 
grup oluşturmakta ve bunu harabe halde iken 1960 yılında yıktırılan ve günümüze 
az bir bölümü gelen Eski (Yukarı) Bedesten (1480-1515) tamamlamaktaydı (Fo-
toğraf: 5). Çarşı kompleksinin bu kanadının temeli XV. yüzyılda Dulkadir Beyliği 
döneminde atılmış, Osmanlılar zamanında da şimdiki şeklini almıştır.    
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Batı bölümdeki çarşı grubu ise; Yeni (Aşağı) Bedesten, Kapalıçarşı, Alacacılar Çarşı-
sı, Taş Han ve Kapalıçarşı’nın güney ucunda yer alan ve “Dua Kubbesi” diye tanım-
lanan yapı ile yakın çevresindeki çarşılardan oluşmaktadır (Çizim:2-3; Fotoğraf: 6-
11). Bu çarşı birimi, Bakırcılar Çarşısı ve yıktırılan Göbek Çarşı aracılığıyla Çarşıbaşı 
grubuna bağlanıyordu. Şehrin ticarî faaliyeti artınca bu kanadın da, XVI. yüzyılın 
sonlarına doğru Osmanlılar tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.   

Çarşı kompleksine, esnaf ve müşterilerin ihtiyacını karşılamak için cami, han ha-
mam gibi dinî ve sosyal muhtevalı yapılar da inşâ edilmiştir. Ayrıca kaynaklardan 
öğrendiğimize göre, Kapalıçarşı ve Yeni Bedesten’in doğusunda önceden bir de 
Mevlevi Dergâhı bulunmaktaydı (Çizim: 2). Dergâh yıkılınca buraya sonradan be-
tonarme dükkânlar yapılmıştır; burası şimdi “Saatçılar Pasajı” ismiyle faaliyet gös-
termektedir.    

Kaynaklarda çarşı çevresinde altı handan bahsedilirken, günümüze üç tanesi gel-
miştir. Kapalıçarşı’nın doğu tarafına bitişik olarak yapılan Taş Han büyük ölçüde 
sağlam olup, Hışır ve Katip hanlarının yaklaşık yarısı yıkılmıştır. Çarşıbaşı mevkiin-
de ve Eski (Yukarı) Bedesten’in hemen güney tarafında yer alan Tuz Hanı ise 1974 
yılında yıkılarak yerine apartman yapılmıştır (Çizim: 2).   

Çarşı kompleksinde bugün Ulu Camii ile beraber dört (4) cami ve iki (2) hamam 
bulunmaktadır.   

Kahramanmaraş’ın en eski ticarî mekânlarından biri, Ulu Camii’nin hemen gü-
neydoğu tarafından başlayan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan Belediye 
Çarşısı’dır (Çizim:2; Fotoğraf: 8). Dulkadir Beyliği döneminde inşâ edilen çarşı, 
Alâüddevle Bey’in 906 H./ 1500 M. tarihli vakfiyesinde [V.G.M. Arş., Defter Nu.: 
590, Sayfa: 105, Sıra Nu.: 98.], Sûk-ı Maraş (Maraş Çarşısı) ismiyle geçmektedir; 
şimdiki adını sonradan almıştır. Burası Dulkadir Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde 
en canlı ticarî bölge olduğu gibi, günümüzde de bu özelliğini sürdürmektedir. 
Son şeklini Osmanlılar zamanında alan çarşı, sokağın iki tarafına sıralanan 130 
dükkândan oluşmakta ve topoğrafyaya paralel olarak Çarşıbaşı’na kadar uzan-
maktadır. Yol aksı boyunca yer yer cumbalı evler de yapılmıştır. Çarşının her iki 
tarafında sokaklara yer verilerek diğer çarşı ve birimlerle de bağlantı sağlanmıştır. 
Bugün çarşıda ağırlıklı olarak kuyumcu, konfeksiyon ve tuhafiyeci olmak üzere 
çeşitli esnaflar bulunmaktadır.

Yeni (Aşağı) Bedesten (XVI. yüzyılın sonu), çarşı kompleksinin odak noktasını oluş-
turmakta ve çeşitli meslek gruplarına ait olan çarşı, bedestenin etrafında şekillen-
miştir. Yapının güney cephesine organik bütünlük oluşturacak şekilde Kapalıçarşı, 
doğu ve kuzey cephelerine de tek sıra dükkânlar yerleştirilmiştir; doğu cephedeki 
hacimler Kapalıçarşı’nın bir parçasıdır. Bedestenin dört cephesinde birer kapıya 
yer verilmiştir; güneydeki Kapalıçarşı’ya, kuzeydeki Saraçlar Çarşısı’na, doğudaki 
ise Kazzazlar (İpekçiler) Çarşısı’na açılmaktadır Çizim: 3; Fotoğraf: 6).

Kapalıçarşı (XVI. yüzyılın sonu), Yeni Bedesten ile Bakırcılar Çarşısı arasındaki 
alana kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiştir (Çizim:3; Fotoğraf: 9). Orijinal 
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özelliklerini büyük ölçüde muhafaza ederek günümüze gelen çarşı, fonksiyonunu 
sürdürmektedir. Önceden olduğu gibi, bugün de şehirde ticarî faaliyet en yoğun 
bir şekilde bu çevrede cereyan etmektedir. Kapalıçarşı’nın kuzeyinde Yeni Bedes-
ten, doğusunda Kazzazlar, Mazmanlar ve Alacacılar çarşıları ile Taş Han, güneyin-
de Bakırcılar Çarşısı ve batısında ise Atatürk Bulvarı yer almaktadır (Çizim: 2-3). Bu 
çarşı, ticarî yapı kompleksinin en önemli elemanlarından biri olup, çarşının her so-
kağı ticaretin belli bir dalına tahsis edilmiştir. Önceden Kapalıçarşı’nın doğu cep-
hesinde sıralanan dükkânlarda kazzazlar, doğu sokakta bezirgânlar, orta sokakta 
kavaflar, günümüze gelmeyen batı sokakta ise köşgerler bulunuyordu. Bugün ise 
çarşıda manifaturacılar, kuyumcular ve kavaflar faaliyet göstermektedir.    

Bedestenin güney cephesine bitişik olarak, birbirine paralel beşik tonozlu üç nef 
(sokak) halinde hafifçe kıvrılarak devam eden Kapalıçarşı’nın batı sokağı, yol aç-
mak gayesiyle 1948 yılında Belediye tarafından yıktırılmıştır. Köşgerler sokağına 
ait bazı dükkânların izleri günümüzde de görülmektedir.      

Alacacılar Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu), Taş Han ile Kapalıçarşı’nın arasına kuzey-gü-
ney doğrultusunda yerleştirilmiştir (Çizim: 2-3). Yapının iki ucunda birer kapıya yer 
verilerek, güneydeki Bakırcılar Çarşısı’na, kuzeydeki de Kapalıçarşı’ya açılmakta-
dır. Alaca; fesrengi ve lâcivert zemin üzerine dokunan sarı çizgili bir nevi pamuklu 
kumaşın adıdır. Çok dayanıklı olan bu kumaştan daha çok erkeklere mintan, ka-
dınlara şalvar ve entari yapılırdı. Kaynaklarda Maraş’ta alaca kumaş dokumacılığı-
nın çok yaygın olduğu ifade edilmekte ve şehirde çarşıların isimleri zikredilirken 
“Alacacılar Çarsısı” olarak bu yapıdan da bahsedilmektedir [Halep Vilayeti Salnâ-
mesi 1284: 160; Ramazanoğlu 1996:  50].

Belediye Çarşısı’nın batısında ve Yeni Bedesten’in kuzey tarafında yer alan Saraç-
lar Çarşısı (Saraçhane), İskender oğlu Hacı Abdullah Bey’in Zilhicce 1027 H./Ka-
sım 1618 M. tarihli vakfiyesinde Sûk-i Sultânî (Sultan Çarşısı) ismiyle geçmekte ve 
burada yetmişiki (72) dükkân yapıldığı belirtilmektedir [V.G.M. Arş,. Defter Nu.: 
600, Sayfa: 194, Sıra Nu.: 240]. Çarşıda yer alan cami de “Saraçhane Camii” adını 
taşımaktadır (Çizim: 2; Fotoğraf: 14). Günümüzde de şehrin en önemli ticarî böl-
gelerinden olan çarşıda, ağırlıklı olarak saraçlar ve gıda maddeleri satan esnaf bu-
lunmaktadır. Orijinal dükkânlardan günümüze gelenlerin sayıları az olup, bunlar 
da beşik tonozla kapatılmıştır.   

Kazzazlar Çarşısı, Yeni Bedesten ile Kapalıçarşı’nın doğu tarafına kuzey-güney 
doğrultusunda yerleştirilen sokağın iki tarafında yer alan dükkânlardan oluşur 
(Çizim:2-3; Fotoğraf: 10). Çarşıda bugün manifaturacı ve kuyumcu esnafı faaliyet 
göstermektedir.    

Mazmanlar Çarşısı, Kapalıçarşı’nın doğu tarafına doğu-batı doğrultusunda yerleş-
tirilmiştir (Çizim:2). Doğu-batı yönündeki sokağın iki tarafına sıralanan dükkân-
lardan oluşan çarşı, aslî durumunu büyük ölçüde yitirmiştir. Mazmanlık mesleğini 
yürüten bir-iki esnaf kalmış, diğerleri kuyumcu dükkânıdır. .   

Bakırcılar Çarşısı, Kapalıçarşı’nın güney tarafındaki doğu-batı doğrultusunda 



128

Türkiye Yazarlar Birliği

eğimli bir arazi üzerine yerleştirilmiştir (Çizim:2; Fotoğraf: 11). Çarşı, hafif çarpık 
plânlı sokağın iki tarafına sıralanan dükkânlardan ibarettir. Bakırcılar Çarşısı’nın; 
doğuda Çarşıbaşı’na, kuzeybatıda Kapalıçarşı’ya, güneyde de semerci, keçeci ve 
külekçilerin bulunduğu çarşı ile bağlantısı vardır.    

Bakırcılar Çarşısı’nın güney tarafına yerleştirilen Semerciler Çarşısı’nda ise yoğun 
olarak semerci, keçeci ve külekçiler bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda ha-
fif eğimli bir alan üzerine yerleştirilen çarşı, doğu-batı yönündeki sokağın iki tara-
fına sıralanan dükkânlardan oluşur (Çizim:2). Bu çarşının alt kısmında, kuzey-gü-
ney doğrultusunda uzanan sokak ise Köşgerler Çarşısı olarak bilinir; fakat burası 
orijinal yapısını tamamen yitirmiştir. 

Dua Kubbesi diye nitelendirilen yapı ise Kapalıçarşı’nın güney ucuna yerleştirilmiş 
ve esere Bakırcılar Çarşısı’ndan çıkılmaktadır. Bütün bu yapılar organik bir bütün-
lük oluşturacak şekilde inşâ edilmiştir (Çizim: 2-3).       

Demirciler Çarşısı, Çarşıbaşı’nın üst kısmında önceden yer alan Eski Bedesten ile 
Tuz Hanı’nın önünden başlayarak doğuya doğru kıvrılarak uzanmaktadır (Çi-
zim:2). Dükkânlar, doğu-batı doğrultusunda uzanan sokağın iki tarafına yerleşti-
rilmiştir. Bugün çarşıda demirci, bıçakçı, tenekeci, çıkrıkcı ve köşgerlik yapan zana-
atkâr grubu bulunmaktadır.    

1526 yılına ait tahrir kayıtlarında Maraş’ta 53 mahallenin olduğu belirtilmektedir 
[B.O.A., T.T.D., Nu.: 998, s. 418]. 1310 H./ 1893 M. tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesin-
de ise; Maraş’ta mahalle sayısı 42 olarak kaydedilmiştir [Halep Vilâyeti Salnâmesi 
1310: 236 ]. 

Maraş’ta birçok mahallenin cami ve mescitlerin etrafında kurularak geliştiği görü-
lür. Hatta arşiv belgelerinde bazı mahallelerin, “Şazi Bey Camii Mahallesi” ve “Ha-
tuniye Mescidi Mahallesi” gibi isimlerle kaydedildiği görülür. Yine mahallelerin 
teşekkülünde zâviyelerin önemli rollerinin olduğu bilinmektedir [Yinanç-Elibüyük 
(I) 1988: 12, 17]. Diğer taraftan bazı mahallelerin ise bir meslek grubu, aşiret ve 
cemaat isimleriyle zikredildikleri de görülür [B.O.A., T.T.D., Nu.: 402, s. 749, 753, 
762; B.O.A., T.T.D., Nu.: 998, s. 418; Yinanç-Elibüyük (I) 1988: 20, 24]. 

1563 tarihli Maraş tahrir defterinde şehir merkezinde; 23 cami ve mescid, 8 med-
rese, 32 zâviye, 1 imaret, 2 bedesten, 2 han ve 1 hamam olduğu kaydedilmiştir 
[Yinanç-Elibüyük (I) 1988: XXXIII]. 

Maraş’a ilk defa 1648 yılında gelen Evliya Çelebi şehirde; 42 mahalle, 10.000 ev, 39 
cami ve mescid, 40 mektep, 6 han, 2 bedesten, 5 hamam, 70 çeşme ve 1045 dükkân 
olduğunu belirtmektedir [Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (XIII) 1971: 198]. 

Katip Çelebi de XVII. yüzyıl da Maraş için, “… bir şehr-i azimedir ki mesâcid-i ve 
cevâmi’i … vardır” ifadesiyle, şehirde cami ve mescid sayısının çok olduğunu kay-
detmiştir [Katip Çelebi 1145: 598]. 

1309 H./ 1892 M. tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi’nde Maraş’ta; 49 cami, 14 mescid, 
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80 mektep, 5 tekke-zâviye, 1 bedesten, 6 han, 12 hamam, 150 çeşme, 1448 dükkân 
bulunduğu kayıtlıdır [Halep Vilâyeti Salnâmesi 1309: 150-152]. Yine 1324 H./ 1906 
M. tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi’nde ise şehirde; 30 cami, 16 mescid, 50 medre-
se, 12 mektep, 1 mevlevihâne, 13 han, 12 hamam, 145 çeşmenin mevcut olduğu 
zikredilmektedir [Halep Vilâyeti Salnâmesi 1324: 469]. 

Hafız Ahmet Nuri tarafından yazılan “Târîh-i Zelzele-i Maraş” adlı eserde, 
Cemâziye’l-evvel 1210 H./  Kasım 1795 M. tarihinde Maraş’ta büyük bir deprem 
olduğu belirtilmektedir. Deprem sonucu şehrin dörtte üçünün harap olduğu, kale 
burçları ve içerisindeki ev, han ve dükkânların yıkıldığı, camilerin minarelerinin de  
çöktüğü ifade edilmektedir [Daş (I) 2005: 356-357]. 

Arşiv belgelerinden tespit ettiğimize göre Maraş’ta, Dulkadir Beyliği (1337-1522) 
ve Osmanlı Devleti (1522-1922) zamanında inşâ edilen mimarî eserlerin önemli bir 
kısmının yıkıldığı anlaşılmaktadır [Bu konuda bkz. Özkarcı (I-II) 2007].  

Günümüzde şehir merkezinde mevcut olan mimarî eserler alfabetik olarak aşağı-
da belirtilmiştir (Çizim: 1).

I- Külliyeler

1. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Külliyesi

    1.1. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Camii (XVII. yüzyılın ortaları )

   1.2. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Medresesi (XVII. yüzyılın ortaları)

   1.3. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Çeşmesi (1914 )

2. Hatuniye (Şems Hatun) Külliyesi 

    2.1. Hatuniye (Şems Hatun) Camii (1509)

    2.2. Hatuniye (Şems Hatun) Medresesi (1500)

    2.3. Hatuniye (Şems Hatun) Türbesi (1500)

    2.4. Hatuniye (Pazar – Marmara) Hamamı (1500)

II- Camiiler

1. Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii (XVII. yüzyılın ikinci yarısı)

2.  Bayazıtlı Camii 1618 yılı civarı)

3.  Bektutiye (Çınarlı) Camii (1500)

4. Bey (Seyyid Mustafa Bey) Camii (1827)

5. Boğazkesen (Ekmekci - Ali Ağa) Camii (1480-1515)

6. Çukuroba (Hacı Hüseyin Efendi) Camii (1669)

7. Dede Mehmet (Çınarlı) Camii (1671)

8. Delil Ali (Üryanoğlu Hacı Hasan) Camii (1796)

9. Devecili Camii (1615)
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10. Divanlı (Ahmet Paşa) Camii (1689)

11. Duraklı (Ali Bey) Camii (1806)

12. Evzâniye (Alemli) Camii (1762)

13. Hacı Veli Bey Camii (XVII. yüzyılın ortaları)

14. Haydarlı Camii (1906)

15. Haznedarlı (Ali Ağa) Camii (1480-1515)

16. İklime Hatun (Üdürgücü) Mescidi (1547)

17. İsa Divanlı Camii (1568)

18. Kazancı Camii (XVII. yüzyılın sonları)

19. Keşfî Efendi (Sümbülzâde Mehmet Efendi) Camii (1739)

20. Mağaralı Camii (1911)

21. Nakip Camii (1698)

22. Nuh (Ahmet Efendi) Camii (1715)

23. Restebaiye (Küçük Çavuşlu) Camii (1701)

24. Salihiye Camii (XVII. yüzyılın ilk yarısı)

25. Saraçhane Camii (1618 yılı civarı)

26. Sarayaltı (Hacı Mustafa Efendi) Camii (1816 yılı civarı)

27. Şazi (Şâdi) Bey Camii (1480-1515)

28. Şekerli (Ahmet Paşa - Yukarı Oba) CamiiŞeyh (Şeyh Hüseyin) Camii (1695)

29. Şeyh (Şeyh Hüseyin) Camii (XVII. yüzyılın ilk yarısı)

30. Ulu Camii (1442-1454)

III- Dergâh ve Medreseler

1. Çukuroba Dergâhı (1895-1897)

2. Divanlı Medresesi (XVIII. yüzyılın sonları)

3. Duraklı (Ali Bey) Medresesi (1806)

4. Taş (Rad) Medrese (XV. yüzyılın sonu)

IV- Türbeler

1. Ali Rıza Emin Sarmuk Türbesi (1848)

2. İklime Hatun Türbesi (1547)

3. Taş Medrese Türbesi (1510)

4. Yum Baba (Dede) Türbesi (XVI. yüzyılın ilk yarısı)
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V- Hanlar

1. Hışır (Hışva) Hanı (XVII. yüzyılın ilk yarısı)

2. Kâtip (Büyük Bağdat - Müftü) Hanı (XV. yüzyılın sonu)

3. Taş Han (1650)

VI- Bedestenler 

1. Eski (Maraş - Yukarı) Bedesten (XV. yüzyılın sonu)

2. Yeni (Aşağı) Bedesten (XVI. yüzyılın sonu)

VII- Çarşılar ve Dua Kubbesi

1. Alacacılar Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu)

2. Belediye (Maraş) Çarşısı (XV. yüzyılın sonu)

3. Bakırcılar Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu)

4. Demirciler Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu)

5. Kapalıçarşı (XVI. yüzyılın sonu)

6. Kazâzlar (İpekçi) Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu)

7. Mazmanlar Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu)

8. Saraçlar Çarşısı (1618 yılı civarı)

9. Semerciler Çarşısı (XVI. yüzyılın sonu)

10. Dua Kubbesi (XVI. yüzyılın sonu)

VIII- Hamamlar

1. Acar (Kale) Hamamı (XIX. yüzyılın ilk yarısı)

2. Çiçekli Hamamı (XVIII. yüzyıl)

3. Çukur Hamam (XV. yüzyılın ikinci yarısı)

4. Divanlı Hamamı (XVIII. yüzyıl)

5. Kuyucak Hamamı (XVI. yüzyıl)

6. Paşa Hamamı (XVI. yüzyılın ortaları)

7. Tüfekçi Hamamı (XVIII. yüzyıl)

IX- Çeşmeler ve Su Kemeri

1. Bey Çeşmesi (1827)

2. Gâlip Paşa Çeşmesi (1901)

3. Hacı Salih Ağa (Çukuroba) Çeşmesi (1906)

4. Kocabaş Çeşmesi (1914)
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5. Mutasarrıf İsmail Kemâl Bey (Şeyh Adil) Çeşmesi (1914-1916)

6. Nuh Camii Çeşmesi (1906)

8. Reşit Paşa Çeşmesi (1908)

9. Uyuz Pınarı XV. yüzyıl)

10. Akdere Su Kemeri (1618 yılı civarı)

X- Kale

1. Kahramanmaraş Kalesi (M.Ö. IX. yüzyıl)
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Kahramanmaraş’taki (Merkez İlçe) Yapılarının Dağılımı

1. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Külliyesi

1.1. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Camii

1.2. Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Medresesi

1.3. Acemli (Şehit Evliya) Çeşmesi 2.Hatuniye 2. 2. Hatuniye (Şems Hatun) Külliyesi

2.1. Hatuniye (Şems Hatun) Camii

 

Çizim 1: Kahramanmaraş’ta (Merkez İlçe) Yapıların Dağılımı.
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2.2. Hatuniye (Şems Hatun) Medresesi

2.3. Hatuniye (Şems Hatun) Türbesi

3.Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii

4.Bayazıtlı Camii

5.Bektutiye (Çınarlı) Camii

6.Bey (Seyyid Mustafa Bey) Camii

7.Boğazkesen (Ekmekci - Ali Ağa) Camii

8.Çukuroba (Hacı Hüseyin Efendi) Camii ve Çukuroba Dergâhı

9.Dede Mehmet (Çınarlı) Camii

10. Delil Ali (Üryanoğlu Hacı Hasan) Camii

11. Devecili Camii

12. Divanlı (Ahmet Paşa) Camii

13. Duraklı (Ali Bey) Camii ve Medresesi

14. Evzâniye (Alemli) Camii

15. Hacı Veli Bey Camii

16. Haydarlı Camii

17. Haznedarlı (Ali Ağa) Camii

18. İklime Hatun (Üdürgücü) Mescidi ve Türbesi

19. İsa Divanlı Camii

20. Keşfî Efendi (Sümbülzâde Mehmet Efendi) Camii

21. Kazancı Camii

22. Mağaralı Camii

23. Nakip Camii

24. Nuh (Ahmet Efendi) Camii ve Çeşmesi

25. Restebaiye (Küçük Çavuşlu) Camii

26. Salihiye Camii

27. Saraçhane Camii

28. Sarayaltı (Hacı Mustafa Efendi) Camii

29. Şazi (Şâdi) Bey Camii

30. Şekerli (Ahmet Paşa - Yukarı Oba) Camii

31. Şeyh (Şeyh Hüseyin) Camii

32. Ulu Camii

33. Divanlı Medresesi

34. Taş (Rad) Medrese ve Türbesi

35. Ali Rıza Emin Sarmuk Türbesi

36. Yum Baba (Dede) Türbesi

37. Hışır (Hışva) Hanı

38. Katip (Büyük Bağdat - Müftü) Hanı

39. Taş Han
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40. Eski (Maraş - Yukarı) Bedesten

41. Yeni (Aşağı) Bedesten

42. Kahramanmaraş Çarşıları

43. Kapalıçarşı

44. Dua Kubbesi

45. Acar (Kale) Hamamı

46. Çiçekli Hamamı

47. Çukur Hamam

48. Divanlı Hamamı

49. Hatuniye (Pazar - Marmara) Hamamı

50. Kuyucak Hamamı

51. Paşa Hamamı

52. Tüfekçi Hamamı

 

Çizim 2: Kahramanmaraş’ta Tarihî Ticaret Bölgesi. 
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Çizim 3: Kahramanmaraş Kapalıçarşı Kompleksi, rölöve plânı.
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Fotoğraf 1: Kahramanmaraş’ın kaleden görünüşü (Kahramanmaraş Belediyesi, 1935).

 

Fotoğraf 2: Kahramanmaraş’ın kaleden görünüşü (Ulu Camii ve Taş Medrese).
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Fotoğraf 3: Kahramanmaraş Kalesi (XIX. yüzyıl, Kentbank)

 

Fotoğraf 4: Kahramanmaraş Kalesi.
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 Fotoğraf 5: Kahramanmaraş Eski (Yukarı) Bedesten.

 

Fotoğraf 6: Kahramanmaraş Yeni (Aşağı) Bedesten.
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Fotoğraf 7: Kahramanmaraş Kâtip (Büyük Bağdat-Müftü) Hanı.

 

Fotoğraf 8: Kahramanmaraş Belediye Çarşısı (Kahramanmaraş Belediyesi, 1934).
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Fotoğraf 9: Kahramanmaraş Kapalıçarşı.

 Fotoğraf 10: Kahramanmaraş Kazzâzlar Çarşısı.
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Fotoğraf 11: Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı.

 

Fotoğraf 12: Kahramanmaraş Bektutiye (Çınarlı) Camii.
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Fotoğraf 13: Acemli (İskender Bey-Şehit Evliya) Külliyesi, genel görünüşü.

Fotoğraf 14: Kahramanmaraş Saraçhâne Camii.
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Diyarbekir: 
Şehir ve Medeniyet 

Mehmet Ali Abakay 1

Hayatın her alanında haberleşmenin, bilgi akışının oldukça rahat olduğu bir or-
tamda, şehir-medeniyet kapsamında bilgi alış-verişinin halen düzenlenmemiş ol-
masını, günümüzde istifade edilecek durumda bulunmayışını üzülerek ifade et-
mek istiyorum.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu konudaki eksikliği fark ederek gerçekleştirdiği 
1.Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin bu vesileyle hayırlı olmasını di-
lediğimi ifade etmeliyim. Bu kongrenin ilerleyen yıllarda tekrarının gerçekleşti-
rilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanmasında şehir tarihi ile alakalı yapıtları olan 
yazarlara da büyük sorumluluk düştüğünü de kabul etmeliyiz.

Şehirleşmenin insan hayatına getirdiği kolaylıkların yanı sıra zorlukları da vardır. 
Bu zorlukların ve kolaylıkların bir araya getirilip medeni olma halinin ortaya çık-
ması için, şehrin tarihî, kültürel, edebî, mimarî, musikî, folklorik olmak üzere bir-
çok hususunun bilinmesi gerekir.

Türkiye’de şehir konulu eserler, yıllık olarak toplu biçimde il valiliklerince düzenli 
olarak yayınlanmamaktadır. Son dönemde bu yıllıklara ilçelerin de dâhil olduğu-
nu görmekteyiz. Yalnız, yayınlanan yıllıklarda tarihe, kültüre ve diğer konulara 
dair bilgilerde bir yenilik görmek, ufuk açıcı bilgilere rastlamak, genellikle müm-
kün değildir. Kimi yıllıklarda değişen bu bölümlerin fotoğrafları farklıdır, bilgiler 
aynı durmaktadır. Bunun sebebi de yıllıkların resmî olarak hazırlanması ve hazır-
layıcıların bu işin emek verenleri olmamasıdır. Sadece resmî manada görevi ifa et-
mek amacıyla hazırlanan çoğu yıllıklar da prestij amaçlı yayınlandıkları için halka, 
eğitim-öğretim kurumlarına, kütüphanelere, araştırmacılara ve şehir yazarlarına 
ulaşmamaktadır.

Şehirle ilgili çalışmalara emek veren biri olarak, çalışmalarım boyunca kendi ça-
bamla Diyarbakır’a dair sal-nâme, yıllık, yazma – matbû kitap, dergi, belge olmak 
üzere yeteri derecede materyali bir araya getirdim, bir dokümantasyon merkezi 
oluşturmak için yetkililere yayınladığımız makaleleri ilettim. Görünen o ki bu tarz 
kurumlaşma yerine, gerektiği ve lazım olduğu zamanda işin yürütülmesi mantığı 

1  Yazar. 



145

Türkiye Yazarlar Birliği

daha egemendir. Kişi ya da kişiler, kurum veya kurumlar, çalışmalarda bulunanları 
ancak ihtiyaç halinde hatırlar, istenilene ulaşmak ister. Bu sebeple uzun zaman 
çalışanlar da imkân bulmadıkları için, elindeki arşivi değerlendirememekte,  talihi 
yaver gitmişse birkaç kitap yayını sonrası bu işten elini eteğini çekerek, bir köşede 
inzivaya çekilmektedir.

Bir şehrin nabzını tutan, canlılığını koruyan dünle bugün arasında köprü konu-
mundaki yerel araştırmacıların gereken ilgiyi görmemesi, üniversite camiasının, 
akademisyenlerin görüşünü esas alması, şehirlerin kültürel canlılığının gittikçe yi-
tirilmesine zemin hazırlamaktadır.

Günümüzde her üniversite bünyesinde o şehre dair çalışmalarda bulunan araştır-
macıların olması gerekirken bulunmadığını, o şehirler hakkında elinde kıymetli 
belge, bilgi ve kaynak bulunan araştırmacıların küstürüldüğünü görüyoruz. Üni-
versiteye akademisyen alındığı zaman, bu araştırmacılara da kadro tahsisi yapıl-
malıdır. Yayınların ölçü olarak alınması gereken bu görevlendirmelerde yıllarını 
şehir çalışmalarına verenlerin araştırma görevlisi konumunda bile düşünülmemesi, 
bizim için düşündürücüdür. Gerektiğinde bize de müracaat olmaktadır. Yeteri ka-
dar kaynağa sahip olmayan akademisyenlere açıkça malzemenin tümünü, fotoğ-
raflarıyla verdiğimiz olur. Yapılan sadece derleme ve kimi eklentilerdir. Her şehrin 
yerel araştırmacılara kapıları açık, imkânlar sağlayan bir dokümantasyon merkezi 
olmalıdır. Yerel araştırmacılar, tarih beraberinde mimarîden tutun musıkîye ka-
dar onlarca konuda malzeme sahibi olarak, şehrin belleğini canlı tutan isimlerdir, 
yaşlıların, çevrenin ve şehirden uzak yerleşim alanlarının en iyi bilenleridir. Birkaç 
dil bilmenin beraberinde çevreyle kolayca diyalog kurmalarıyla da vazgeçilmez-
dirler.

Bizim burada bulunuşumuzun gayesi bir yönüyle de şehir yazarlarının önemini ifa-
de etmek ve onlardan daha fazla verim elde etmek üzerine kurulu görüşlerimizi 
paylaşmaktır. Benim bulunduğum Diyarbakır’da 1967’de yayınlanan bir il yıllığı’nı 
1973 il yıllığı takip etti. 1995’te yayınlanan il yıllığından sonra yayınlanan bir il 
yıllığı olmadı. Bu gidişle Osmanlı Dönemi’nde yayınlanan sal-nâmelerin sayısına 
ulaşmak için, insan ömrünün en az iki yüz sene olması gerekir ki çok eleştirdiğimiz 
düne kıyasla bu gün hiçbir şey ile meşgul olmadığımızı aşikardır.

Bu uzun girişten sonra esas konumuz olan Şehir ve Medeniyet’e geçmek istiyo-
rum.  

Hangi şehre dair kitap çalışmasına bakarsanız bakın, o şehrin birçok medeniyete 
beşiklik ettiğine dair ifadelere rastlarsınız. Bazı kentlerin otuzu aşkın medeniyete 
sahiplik ettiğini görünce hafızanızda dünyada kaç medeniyetin dünden bu güne 
inşâ edildiğini sorgularsınız, sorgulamak zorundasınız.

Yazarların, araştırmacıların “medeniyet” ifadesinden ne anladığını hakikatten 
merak ediyoruz. “Medeniyet” denilince algılanan, hafızada canlanan şey nedir? 
Diyarbakır konulu eserlerde Diyarbakır’ın 26-34 arası medeniyete beşiklik ettiği 
ifade edilmelidir.
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Bir şehrin 3000-4000 yıllık bilinen tarihinde egemenlik kurmuş beyliklerin de me-
deniyet sayıldığı, beş-on senelik saltanatların bile medeniyet oluşturduğu söylen-
mektedir. Diyarbakır’ı yakıp yıkan Moğol istilasının da birkaç yıllık dönemi mede-
niyet mi sayılacaktır? Diyarbakır Kalesi’nde kitabesi bulunan bir beyliğin, on beş 
senelik serencamı medeniyet biliniyorsa bizim bu güne kadar medeniyet kavramı-
nı yanlış anladığımıza işarettir bu tarz saptamalar.

Diyarbakır’da tespit ettiğimiz şehir konulu medeniyet alanını ilgilendiren üç ma-
kalemiz yayınlandı, daha önce. Bu üç makalenin merkezinde yeni saptamalarımızı 
da sizinle paylaşacağız.

Şehrin kaç medeniyete merkez olduğunu ifade için konuya nasıl yaklaşmak gere-
kir? Bu sorunun cevabını verebilirsek şehir ve medeniyet arasındaki ilişkileri sağ-
lam bir merkeze taşımamız mümkündür. 

Medeniyeti coğrafya ile sınırladığımızda Doğu-Batı Medeniyeti ikilemi ortaya çı-
kacaktır. 

Medeniyeti ırk açısından ele aldığımızda Türk, Arap, Fars, Kürt, Rûm ve Kadîm 
Mezopotamya Dönemi akla gelir.

Medeniyeti inanç açısından düşünürsek İslam, İsevî ve milad öncesi Mezopotamya 
Çok İnançlı Dönem ortaya çıkar.

Medeniyeti ancak bu üç ayrışma metodu ile anlatmak mümkün iken, farklı diğer 
metotların sağlıklı olmayacağının bilinmesini isteriz ki kanaatimizce doğrusu da 
budur.

Diyarbakır’da egemen olan Arapların, Abbasî ve Emevî Medeniyeti olarak iki farklı 
medeniyet biçiminde gösterilmesi ne denli yanlış ise Türk Egemenliği’nin Osmanlı, 
Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevî olmak üzere beş medeniyete ayrılması o 
kadar yanlıştır. İran Medeniyeti’nin, “İran, Fars, Acem, Sasanî, Pers” olarak beş me-
deniyete bölünerek anlatımı, gayr-ı ciddî bir yaklaşımdır. Aynı şekilde Roma İmpa-
ratorluğunun sınırlarında yer alan şehrin sahibi Romalılar iken, araya Selökitler’in,  
Bizanslıların ifadesi de o denli yanlıştır. Belki “Roma” ikiye ayrıldığı zaman “Bi-
zans” uygun düşer de Selökitler hiç uygun düşmeyen bir isimdir.

Mezopotamya’da hüküm süren devletler de bazen ayrı medeniyet olarak ifade 
edilir: Sümerler, Akadlar, Babiller, Etiler, Mitanniler, Komuklar, Asurlular, Mildiş-
ler, Kurhiler, Muşkular, Urartular, Medler, İskitler, Kimriler, Medyalılar, Elamlılar, 
Lidyalılar…

Kimi egemenlikler, insanlığa medeniyetin kapılarını açmıştır ve “Medeniyet” 
olarak adlandırılmasının Uygarlıkla eş değer bilinmesinde fayda vardır: Urartu, 
Hitit… Çünkü bu tarz egemenlikler, kendi yapıları ile diğer milletleri etkilemiş, 
kendilerine özgü, kendilerine mahsus bir yaşantı oluşturmuş, etkili bir devlet ege-
menliğini kurmuştur. 

Mezopotamya’da ismi geçen, çoğu kısa süreli egemenlik kuran devletler, mede-
niyet olarak adlandırılamazlar. İnsanı aynı, coğrafyası değişmeyen, sadece erkin 
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değiştiği devlet yapısını “medeniyet” olarak algılama yanlıştır. Mezopotamya’da 
egemen olan devletleri tek bir isimle anmakta fayda görüyoruz: Kadîm Mezopo-
tamya Medeniyeti. 

Bir medeniyetin mimarisi, giyimi-kuşamı, dili, inancı, kültürü, insanı farklılık arz 
eder. Aynı coğrafyada, bir şehirde otuz üç- otuz dört medeniyet izini sürmenin ve 
medeniyetin yaşadığını iddia etmenin insanı karşı karşıya getirdiği çıkmaz, bizim 
teknolojinin, iletişimin bu denli yoğun olduğu ortamda şehirle ilginin ne denli 
zayıflıkları içine aldığına dair ders verici bir durumdur. 

Diyarbakır’da adından da anlaşılacağı gibi bir beylik olan Şeyhoğulları Dönemi, 
bir medeniyet olarak kitaplarda yerini almışken içine düşülen acizliği bizim telafi 
etmemiz nasıl mümkün olur?

25-11-2008 Tarihli yerel gazetelerimizde aynen yer alan haberde “Diyarbakır’da 
33 Medeniyete ev sahipliğini yapan ve ‘Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülme çalış-
maları süren İç Kale’de eserler, kalede bulunan 7 tarihi yapı içinde sergilenecek.” 
ifadesi bulunmaktadır. Bu habere istinaden hatayı düzeltmek mümkün müdür?

Konumuz medeniyet sayısındaki çelişkiler olduğu için kendi tespitlerimizi tartış-
maya açmak istiyoruz: 

Biz, kalkıp Emevî ile Abbasî’yi ayrı bir medeniyet olarak gösteremeyiz. Olsa olsa 
“Arap Medeniyeti” içinde değerlendirebiliriz. O dönemde de Araplarda medeni-
yet anlayışının inanç dışında şekillenmiş olduğunu iddia edemeyiz. Her ne kadar 
“Medine” ismi Yesrib’e isim olmuşsa da Arapların Diyarbakır’da kalıcı eser bırak-
maları söz konusu değildir. Onun için Diyarbakır’da Arap Medeniyetinden söz 
edilemez. İslam ile gelişen Medeniyet anlayışı, bu inanca mensup olanların inanç 
olarak ortak medeniyetini ifade eder. Bu konuda İbni Haldun’un “Mukaddime” 
isimli sosyoloji alanında başyapıt olarak bilinen eserinin okunmasında fayda var-
dır. Şeyhoğulları, Hamdanoğulları, Büveyhoğulları, İnaloğulları, Nisanoğulları bir 
beylik ya da kısa süreli bir devlettir. Mervanî Devleti ile Artukî Devleti yüzyılı bulan 
bir egemenliğe sahiptir. Selçukî Devleti, 1070’li yıllardan 1250’li yıllara kadar “Bü-
yük Selçuklu” ve “Anadolu Selçuklu Devleti” ismiyle iki ayrı dönemde ele alınması 
gereken özel konuma sahiptir. 

Belirttiğimiz bu egemenliklerin tümünün ana inancı da İslam’dır. Bu beylikle-
rin ve devletlerin medeniyet kurdukları düşünülemez. Ancak, bu egemenlikler 
için,“Anadolu ve Mezopotamya’da inanç ve millet açısından medeniyetin teşek-
külüne zemin hazırlamışlardır” tespitine varabiliriz. Mimarî, dinî ve içtimaî çalış-
malarıyla, ırk ve inanç olarak mensup oldukları milletlerin ismi zikredilebilir. 

Cengiz İstilası ile başlayan yıkımlar medeniyet olgusu içinde yerini bulamaz. Timur 
Dönemi birkaç yıl sürmüştür. Bu iki egemenliği medeniyet olarak sunmak medeni-
yet iddiasında bulunanlar için düşündürücü olmalıdır.

Eyyubiler’in egemenliği kısa süreli olmuştur. Bu sebeple Eyyubî Egemenliği tek 
başına bir medeniyet olarak ele alınmaz. Eğer medeniyet olarak alınmak istenirse 
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dinî açıdan ya da mensubiyet çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Timur Dönemi, Akkoyunlular, Karakoyunlular, 
Safeviler, Osmanlılar, ırk olarak Türk’tür. Bu devletleri, birer medeniyet olarak 
göstermek mümkün değildir. Diğer Türk egemenliklerini hesaba katmasak yedi 
egemenlik de bir medeniyet başlığı altında toplanabilir.

“Pers”, “Sasanî” ve “İran” birbirinden farklı milletlerin egemenliği değildir. Üçü 
de isim değiştirmiş farklı dönemlerde isimler taşıyan aynı millettir. “Pers” olarak 
adlandırılan Fars Milleti aynı zamanda “Sasanî” ve “İran” ismini taşımaktadır. Ha-
len İran için “Fars” ifadesini kullanmaktayız. Selman-ı Farisî İslam tarihinde ünlü 
bir isimdir. Avrupalının “Pers” dediğine bizim “Fars” dememiz, dördüncü bir me-
deniyet oluşturmasın!... O halde İranî Medeniyet, Diyarbakır’da üç iken bire düş-
mektedir. 

Romalılar, Bizanslılar “Roma Medeniyeti” adı altında değerlendirilmeliyken iki 
medeniyet olarak düşünülemez. Hatta İsevî anlayışın benimsenmesine rağmen 
Doğu Roma’nın inanç olarak şehre hâkimiyetinin sürdüğü 639 yılına kadarki döne-
mine “İsevî Medeniyeti” denilemez. Çünkü bu dönemde benimsenen resmî inanç 
her yerde yaygınlaşmamıştır. 

İskender Hâkimiyeti ve Selevkoslar (Selökitler), birbirinin devamı olan iki devlet 
olarak değerlendirilmelidir. Bunu “medeniyet” olarak değerlendirmek mümkün 
değildir. Makedonyalı İskender’in egemenliği kısa sürelidir. Selevkoslar’ın da bir 
dönem sonra Roma içinde eridiğini görmekteyiz.

Sümerler, Akadlar, Babiller, Etiler, Mitanniler, Komuklar, Asurlular, Tiglat Palasar 
ve Mildişler, Kurhiler, Muşkular, Urartular, Medler, İskitler, Kimriler, Medyalılar, 
Elamlılar, Lidyalılar, Partlar, İmparator Trajan Dönemi tümüyle Mezopotamya 
Medeniyeti içinde ele alınmalıdır. Belki bu değerlendirme dışında kalabilecek 
Anadolu ve bir bölümü Kafkas üzeri kaynaklı Eti, Lidya, İskit, Partlar Komuk gibi 
egemenliklere itiraz edilebilir. Şehrin o dönemde sürekli el değiştirmesi, bu gibi 
hâkimiyetlerin şehir için kalıcılık ifade etmemesi göz önünde bulundurulursa Sü-
merler, Akadlar, Babiller, Mitanniler, Asurlular, Tiglat Palasar ve Mildişler, Kurhi-
ler, Muşkular, Medler, Kimriler, Medyalılar, Elamlılar, İmparator Trajan Dönemi 
“Mezopotamya Medeniyeti” içinde değerlendirilmelidir. 

Yukarıda özetlediğimiz şekilde şehrimizde medeniyet kurmuş devletler-beylikler 
şu biçimde değerlendirilebilir:

İnanç Açısından: Çok Tanrılı Mezopotamya Dönemi, Hıristiyanlık ve İslam Dönemi 
Medeniyeti

Irk Açısından: Çoklu Mezopotamya Kavimleri, Pers, Roma(Avrupa), Arap, Türk Me-
deniyeti  

Coğrafî Açıdan: Mezopotamya, Batı (Roma), Doğu-İslâm Medeniyeti

Şayet bu tasnifimiz eksik görülüyorsa, “33 Medeniyet” olarak şekillendirilen söy-
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lem, uygarlıkları akla getirmektedir. Uygarlık da medeniyet içinde sadece bir alt 
tasnif olarak düşünülebilir ki bu da medeniyet karşılığını taşımamaktadır. Şayet 
uygarlık ile medeniyet arasında bir ayrım görmeyen varsa bunun da hata oldu-
ğunu söylemekte yarar vardır. Kızılderililerin “İnka Medeniyeti”, “İnka Uygarlığı” 
şeklinde de düşünülebilir. Bu da bizim Mezopotamya için düşündüğümüz mede-
niyet tanımı gibidir. Fazla süreli hâkimiyet kuramayan Kurhîler için “ Kurhî Mede-
niyeti” ifademiz, çiğ bir ifade olarak, sahiplenmeyecektir. Halen Diyarbakır’da bir 
alana “Kerh” denilmektedir ki maalesef bunu açıklayacak, gerekli bilgiyi verecek 
kaynak sayısı, bir elin parmaklarını geçmemektedir. 

Kalkıp “Sümer”, “Akad”, “Babil”, “Subaru (Mitanni-Hurri)”, “Asur”, “Kurhi”, 
“Urartu”, “Med”, “Medya”, “Elam” adı altında medeniyet düşünmek, açıkça var 
olan ilmî-bilimsel anlayışı dışlamak anlamını taşır. Mezopotamya’da aynı coğraf-
yada egemen olan bu saltanatlarda insanı aynı, geleneği ve göreneği farklı olma-
yan, inanışları iç içe geçmiş, giyim ve kuşamı farklılık arz etmeyen, mimarî anlayışı 
birbirini etkilemiş kavimden çok aile egemenliği özelliğini taşıyan, ismen farklı 
yaşam olarak benzer özelliklere sahip Mezopotamya’da medeniyetler icat etme,  
yersiz bir uğraştır. Elbette burada “Kürt Medeniyeti yok mu?” diyen de olacaktır. 
Mezopotamya’dan kastımız, bu medeniyeti de içine almaktadır.   

Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Timur Dönemi, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Sa-
feviler, Osmanlılar “medeniyet” kapsamında aynı gruba aidiyet göstermektedir. 
“Akkoyunlu Medeniyeti” şeklinde bir anlayışı savunacak ne bir tarihçi ne de bir 
yazar bulunabilir. Karakoyunlular, Selçuklular, İlhanlılar, Safevîler ve Osmanlılar 
bu kapsam dışında değildir. Safevîlerin egemenliği on yılı bulmazken bıraktıkları 
camiî ve medrese işaret edilerek farklı bir medeniyet kapsamında değerlendirile-
mez. Bu tarz açılımlar kabul gördüğü takdirde Araplarda her saltanat bir medeni-
yet, İranlılarda her egemenlik bir medeniyet ve Türklerde onlarca saltanat farklı 
bir medeniyet olarak değerlendirilmelidir.

Şahsen bir beylik konumunda olan Şeyhoğulları, Hamdanoğulları, Büveyhoğulları, 
Mervaniler, Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artukoğulları “medeniyet “sa-
yılıyorsa bu bizim için büyük bir garabet ve acayiplik olarak tellakî edilir ki aklen 
bunun izahı mümkün değildir.

Kimi yazarlarda ve kitaplarda gördüğümüz ortak kanaat Diyarbekir Kalesi’nde 
yazıtları (kitabeleri) olan egemenliklerin uygarlık olarak görülmesi yanlışıdır. 
Egemenlikleri boyunca savaşlardan savaşlara koşan Milad Öncesi egemenlikler-
de yerleşik hayata geçen devletler oldukça sınırlıdır. Belki bir “Asur Medeniye-
ti”, “Sümer Medeniyeti” denilebilir, bu bağlamda. Fakat biz beylik olan Şeybanî 
(Şeyhoğulları), Yınal (İnaloğulları), Nisanî (Nisanoğulları) olmak üzere beyliklere 
“Medeniyet” gözüyle bakmaktan uzağız.

Diyarbakır hakkında zaman zaman okuduğumuz eserlerde medeniyet sayısı 26-
27-33 olarak gösterilse bile bir gazete makalesinde bir yazarın bunu 34 olarak te-
laffuz edildiğine de şahit olmuş biri olarak konunun ciddî biçimde ele alınmasının 
gerekliliğini ifade etmek istiyoruz.
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25-11-2008 Tarihli Diyarbakır yerel gazetelerinde yer alan haberde “Diyarbakır’da 
33 Medeniyete ev sahipliğini yapan ve ‘Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülme çalış-
maları süren İç Kale’de eserler, kalede bulunan 7 tarihi yapı içinde sergilenecek.” 
ifadesi bulunmaktadır.

Bahsi geçen yedi tarihî yapı içinde sık sık “Kilise“ olarak ismi geçen “Saint George” 
biçimde telaffuz edilen yapı esasında kilise olarak inşâ edilen bir mekân olmaktan 
uzaktır. İç Kale gibi dar bir alanda bir kilisenin yapılmasının zor olduğunu iddia 
ediyoruz. Kanunî Dönemi’nde genişlettirilen İç Kale’nin bu günkü yapısı “Kanunî 
Öncesi” düşünüldüğünde oldukça sınırlı bir alandır. Konu hakkında Karacadağ 
Dergisi’nde Süleyman Savcı’nın kaleme aldığı iki önemli makale bulunmaktadır. 
Savcı bu iki makalesinde ön yapının “Artuklu Hamamı” olduğunu belirtmektedir. 
Biz, bunu da tahmin yürütme olarak düşünüyoruz. Yapı, Roma Dönemi’nden ka-
lan Hükümdarlık Sarayı’dır. Şehrin gelişmesiyle birlikte Ulu Camiî alanına taşınan 
yönetim yeri ibadethanesiyle inşa edilmiştir. 

Mesudiye Medresesi’nin önceki halinin kilise alanı olduğunu da belirtmiştik bir 
çalışmamızda. Ayrıca 1970’lerde yayınlanan bir dergide bu yapının Roma Dönemi 
bir saray olma ihtimalinin de olduğu belirtilmektedir. Kimi yabancı arkeologlar, 
yapının kilise olmadığını ifade etmektedir. Prof. Dr Semavî EYİCE, bu yapının kilise 
olmadığına dair görüş belirtmekteyken bizim kilise olduğuna dair ısrarımızın ne 
derecede doğru olduğunu sorgulamama anlayışımız üzerinde düşünülmesi gere-
ken bir konudur. 

“Diyarbakır Kiliseleri” isimli kapsamlı çalışmasında Prof. Dr.Orhan Cezmi Tuncer 
de bu alan içindeki yapının kilise olarak inşâ edildiğini belirtir. Yapı, elbette kilise 
olarak kullanılmıştır. Bir dönem dünyanın ilk kez suyla çalışan robotlarının yapıl-
dığı atölyenin de mekânıdır. Fakat “kilise” olarak isimlendirilmesi akla Ulu Cami 
için denilenleri getirmektedir. “Ulu Cami” inşa olarak Milad Öncesi bir yapı iken 
şu anda 1090’da yeniden inşa’ı sonrasındaki eklentilerle “kilise” olmaktan kur-
tulamamıştır, “katedral” olduğu da iddia edilmektedir. Roma Dönemi eseri olan 
mabed için “şehrin yönetim merkezi” olarak düşünülmemesini yadırgamaktayız. 
Bu yapının mevcut halini kabul ediyorsak bunun “Roma Dönemi Eseri” olarak bi-
linmesi en doğru biçimdir. 

İç Kale’de iki bölümden oluşan yapı’nın devamı da bu gün yıkılmış durumdadır. 
Daha önce Islahhane olarak yapılan, Hasan Paşa’nın onarımı ile Cumhuriyete kadar 
gelen, birçok okula sahiplik etmiş, şu anda Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası’na 
tahsisi yapılan yapıya kadar uzanan kompleksin yıkılmış kısımları düşünüldüğünde 
durumun değişeceğini zannediyoruz. 

Osmanlı Dönemi’nde bile yönetim alanı olan ve Karslı Hatunoğlu İsmail Paşa 
Dönemi’nde yönetim yerinin değiştirilmesine rağmen tekrar geri dönülen alanın 
durumu iyi biçimde sorgulanmalıdır.            

Beklenen Viran Kale’nin üzerinde inşâ edildiği yığma tepenin kazı çalışmalarıy-
dı. Bu kazı çalışmaları yapılmış olsa, şehrin tarihine ışık tutacak birçok arkeolojik 
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buluntu ve eser gün ışığına çıkarılabilir. Umarız ki bu çalışma, ileride yapılır da 
beklenenler gerçekleşir.

Haberde geçen şu açılıma itirazımız bulunmaktadır:”Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü’nün açıklamasına değinilerek 
“”Diyarbakır’ın kuruluş yeri olan, 33 medeniyet görmüş İçkale’nin ‘Arkeoloji 
Müzesi’ne dönüştürüleceğini hatırlatarak, bu müze kompleksinin kale içinde bu-
lunan 7 tarihi yapıdan oluşacağını bildirdi.”

Haberin devamında “Diyarbakır Surlarının burç onarımlarının bittiği ve tehlike 
arz eden kısımlarının onarım işinin şubat ayında tamamlanacağı” yer almaktadır. 
Diyarbakır Kalesi’nin onarımının burçlarda tamamıyla tamamlanmadığını belirt-
mekte fayda buluyoruz. Biz, bu açıklamadan şunu çıkarıyoruz: “Projelendirilen 
onarımlar bitecektir.”

Belki de haberi yazan muhabir, anlatılanları bu şekilde yanlış yorumlamıştır.  Çün-
kü kimi zaman yapılan bir konuşma tırnak içindeki ifadelerden uzunca açıklama-
lara zemin hazırlar. Bazen bir haberin tashihi haberi yazmaktan daha da zorlaşır. 
Fakat bu haberin bizim için kıymeti bu tarz yanlışlıkların daha da sürdüğü için 
anlamlıdır. Biz gazeteci olmasak bile aldığımız eğitim bir yönüyle konuya yabancı 
olmadığımızı göstermesi açısından önemlidir. Ayda bir gezip gördüğümüz ve sık 
sık fotoğraflara belgelendirdiğimiz Kale’nin birçok burcu onarım beklemektedir. 
İç Kale’nin onarımı yılları buluyorsa burçların onarımı en az bu şekilde on yıla ya-
yılacak bir zaman dilimini gerektirmektedir.

Öncelikle siz Diyarbakır Kalesi’nin yıkımına engel olmayacak ve bunun gerçekleş-
mesi için teşvik edeceksiniz. Sonrasında yıkımları durduracaksınız. Aradan yetmiş 
sene sonra bu kalenin kıymeti ortaya  

Kimi açıklamalara dayanırsak, “Diyarbakır’da 33 Medeniyet” varsa dünya üzerin-
de medeniyet sayısı yüzlerce ifade edilir. İnsanın şehrini sevmesi ayrı bir konudur. 
Fakat iş, akademik bilgiye, tarihî bilgilere, arkeolojik verilere gelince bu tarz abar-
tılı ve inandırılması güç rakamlara varılan medeniyet sayısı inandırıcı olamaz.                                  

Bu açıklamayı uzun tutmamızın nedeni konunun öneminden kaynaklanmaktadır. 
Amacımız, bu gibi konularda “Şehir Araştırmacısı” olarak kimi yanlışlıkların orta-
dan kaldırılması, yerine doğru bilgilerin konulmasıdır. Belki benim de öne sürdü-
ğüm kimi iddialar yanlış olabilir. Fakat insanımızın artık “33 Medeniyet” isimli şe-
hir efsanelerini terk ederek objektif biçimde egemenlik kurmuş devletler ve bey-
likler dururken kendisince şehri daha değerli göstermek için medeniyet sayısını 
elliye tırmandırma yarışına girip, kimi bürokratların, yazarların, araştırmacıların, 
akademisyenlerin yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek amacındayız. Yapılan 
yanlışlar yumağı, bir dönem sonra önü alınamaz yanlışlıkların kitaplaşmasına ze-
min hazırlar.

Aslında değinilecek ve yıkılacak o kadar şehir efsanesi(!) vardır ki bu yazının çerçe-
vesine sığmayan. Uydurularak günümüze gelen o kadar bilgi var ki!...
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Bu gün “Avrupa Medeniyeti” denilince teknolojik üstünlüğün şemsiyesinin göl-
gesine sığınıp konuşanlar, İsevî düşüncenin Katolik Merkezi Vatikan’ın etkisini en 
azından inkâra kalkışmamaktadır. Papa kültünün egemen olduğu Avrupa Mede-
niyeti kendini inançtan soyutlamazken bizim onlar gibi davranmayışımız neye yo-
rumlanabilir? 

“İslâm Medeniyeti” denildiğinde karşılaşılan kimi engellemelere karşı ne diyelim, 
ne dememiz beklenir? Son dönemde üzerinde durduğumuz kimi konularda basın-
da yerini almış çalışmalarımıza dair bir cevap verilmemiştir. Yıkılmak üzere olan 
“Dört Ayaklı Minare” için çok defa yazmamıza rağmen gereken yapılmamıştır. 
Konu Üniversiteden Mimarlar Odası’na, Valilikten Milletvekillerine, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü’nden Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne uzayan geniş bir yelpazede fo-
toğraf ve bilgi eşliğinde sunulmuş, bölge gazetesinin birinde ilk sayfada manşete 
çıkarılmış, üçünde haber yapılmış, sanal ortamda birçok sitede makale tarzında 
yayınlanmış olmasına rağmen üzerinde durulmamıştır. “Dört Ayaklı Minare Yıkıl-
masın!...” denilen çağrımıza ses katan olmamıştır, katkı sunan  bulunmamıştır.

Elbette her yazar, kendi inanç anlayışı içinde konulara yaklaşır. Osmanlı Dönemi’ne 
kadar “Doğu Kültürü-İslâm Medeniyeti” anlayışı hâkim iken günümüzde mede-
niyet bahsinde egemen olan devletlerle beyliklerin ön plâna alınması bizim için 
oldukça garip karşılanmaktadır.

Vereceğimiz bu örnek bile kabul görmeyebilir: “Haç, Ehl-i Salîb’i, Hilâl İslâm’ı sem-
bolize eder”. Savaşlarda bunun sembol olarak yansıdığını bilmeyenimiz mi var? 
Batı’nın Doğu üzerine seferleri, “Haçlı Seferleri-Savaşları” olarak tarihte yerini 
bulmamış mıdır? 

Bizce bundan böyle şehir konulu sempozyumlarda, konferanslarda, gazete ve ki-
tap çalışmalarında, açılışlarda medeniyet sayısının artık abartılı olmaktan çok mil-
let, inanç, coğrafya olarak belirlenmesinin şart olduğu kaçınılmazdır... 

“Adıyaman” denince Kommagene, “Van” denince Urartu nasıl akla geliyorsa “Di-
yarbakır “ denince de bunu ifade edecek uzun süreli egemenlik süren bir uygarlık 
ismi olmalıdır. Stratejik bir alanda olan kentimizin birçok kez el değiştirmesi söz 
konusu olduğu için isimler arasında med-cezirler yaşandığını bilmekteyiz.

Amaç yapıcı olmak ise bizim çabalarımız söz konusudur. Hiçbir kaydı olmayan, 
birilerinin söylenmesi ile geçerliliği tartışılmayan ve kayıtlara geçen bu tarz mede-
niyete dair sayı adedinin artırılması sürecek mi?

Umarız ki bu güne değin yapılan hatalardan dönülerek, işaret ettiğimiz konuda 
herkesin ortak varacağı uzlaşma noktası tespit edilerek, şehrimizde egemenlik sü-
ren devletlerden yola çıkılarak, “Elli devlet ve beyliğin yaşadığı şehir Diyarbakır” 
ifadesi kullanılır. Şayet “33 Medeniyet “ geçerliliğini koruyan ifade ise söz söyle-
yecek mecâlimiz kalmayacaktır.

Medeniyet konusunda bunları yazmıştık, kimsenin gündeme taşımadığı biçimiy-
le. Zamanla bu şehre dair araştırma yapacak olanlar bunun hakkını verecektir. 
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Fakat halen sanal ortamdaki kirlilik devam ettiği için bilenler bu konuda suskun 
davranmaktadır. Akademisyenlerin el atmaktan imtina ettiği bu konu başlı başına 
sempozyuma dönüşmesi gerekirken maalesef bizim medeniyet ve Diyarbakır ara-
sındaki bu konuyu tek başına dillendirmemiz, seslendirmemiz ancak sesimize ses 
katılırsa, destek çıkan olursa anlam kazanır, bir manaya sahip olur.

Şehir ve medeniyet kapsamında önemle üzerinde durduğumuz bir diğer konu 
kaynaklarda şehir hakkında tanıtım amaçlı bilgilerin yanlışlarla iç içe oluşudur. 
Yıllardır şehri tanıtmayı amaçlayan kimi yazarlar, eserlerinde Diyarbakır’ı tanıtır-
ken düştükleri bilgi yanlışlığı ile kaleme aldıkları eserleri kaynak gösterenleri de 
yanlışlığa itmektedir.  Diğer illerde bu tür yanlışlıkların daha az olmasını umuyo-
ruz, bu tarz bir yanlışlık çizelgesini size sunarken. 

Biz, bu bildirimizi sunarken gerektikçe kaynakları sunduk. Bir araştırmacı olarak 
konuşma dilini seçtim. Sade, samimî ve herkesçe anlaşılır bir üslûpla eleştiriyi yo-
rumla bir arada sunmaya çalıştım. Dipnotlarla şekillenecek bu bildiriye kaynakları 
ayrıntılı verme yoluna gidilmedi. Bu tarzla akademik çevrelerde belki eleştirilecek-
tir, bu çerçevede tenkide açık yönler olabilir. Vermiş olduğumuz düzeltmelerde-
ki bilgiler için kaynaklara başvurulabilir. Tenkit ettiğimiz çalışmaların sayfa sayısı 
metin sonrasında sunulmuştur. Tekrara kayan anlatımlar, yayınlanmış makalele-
rimizden kaynaklanmaktadır. Bilgi yanlışlığının sıkça yer aldığı kaynak sayısı yüz 
civarında iken sadece birkaçını size takdim ettik.

Madem Şehir Yazarları Kongresi’ne katılıyoruz ve madem mevzuu budur. O halde 
bir şehir araştırmacısının gözüyle bir şehrin nasıl tanıtılabileceğini sunmak iste-
dik. Umulur ki artık şehir araştırmacılarının sesine kulak verilir ve şehirler, şehir 
araştırmacılardan mahrum bırakılmaz, araştırmacılar gereken desteği bulunca son 
yüzyılın ihmalkârlığını ortadan kaldırır. Üniversitelerin, bu amaçla kurulan kurum-
ların, başta Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğu oldukça fazladır. Türkiye 
Yazarlar Birliği, bu kapıyı açarken, aralarken devamlılığını sağlamak da az evvel 
zikrettiğimiz kurum ve kuruluşlara düşmektedir. Biz, Diyarbakır’a dair tespitlerde 
bulunduk, şehir ve medeniyet arasındaki ilişkiyi sorguladık.

Ayrıntılı biçimde kimi şehir kaynaklarındaki hataları, tebliğimizin dipnotlarında 
düzeltmelerle beraber sunduk. Bu yanlışlıklardan sadece birini sizinle paylaşmak 
istiyorum, özet bölümünde. Şehir hafızamızda diğer misallerden fazlasıyla yer ala-
caktır, belirttiğim bu vahîm yanlışlık. Bunu da tebessümle ifade etmiyor, hüzünle 
belirtiyorum. 

Sanal ortamdaki örnekleri bir yana bırakarak yüzünüze bir tebessüm gelsin istiyo-
rum. Diyarbakır Kalesi’nin yanı başında geçen Dicle Nehri’nin bir kaynakta nasıl 
ele alındığını size takdim ediyorum, yorumsuz biçimde:”Kervansarayı gezdikten 
sonra ise surların üzerine çıkıp Fırat’ı seyretmeyi unutmayın.” Bu bir dergide yer 
alan tavsiyedir. Aynı bilgi şehri tanıtan bir kitapta da vardır, sanal ortamda bu 
bilgi (!), şehre gelen gezginlerin gezi sitelerinde yer almaktadır.

Kastedilen sur Keçi Burcu’dur. Bahsedilen nehir Dicle Nehri’dir. Dicle Nehri üzerin-
deki köprünün ismi de Dicle On Gözlü Köprüsü’dür.
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Şehri kaleme alanların okuru, araştırmacıları bu denli üzme hakları olmamalı. Bir 
şehrin komşu illeri bile doğru sayılmazken, yayınlanan çalışmalara nasıl itibar ede-
biliriz? 1092 Senesinde dünya değiştiren Melik Şah’ın 1286’da Diyarbakır’da Nur 
Burcu’nu yaptırdığını nasıl söyleyebiliriz? 

Bekliyor ve umuyoruz ki diğer araştırmacılarla yazarlarımızın tespitleri, konunun 
uzmanı olan siz akademisyenlerin şehirlerin tanıtımına dair açıklamalarınızla tes-
pitleriniz bizim bir kılavuz olur, gün ortası filozofun elindeki fenere dönüşür. Gün 
ortasında artık karanlıkları yaşamak istemiyoruz. Çünkü şehirler de canlıdır, me-
deniyetin aynasıdır. Geçmişe saygı göstermeyenler, gelecekte de itibarsızlıkla karşı 
karşıyadır.   

Türkiye Yazarlar Birliği, çeyrek asrı geride bırakan köklü bir kuruluştur. Hizmete 
açılan Kültür Merkezi’nde şehir konulu eserlere de yer verilecek bir kitaplığın za-
man içinde müstakil bir kütüphaneyi teşkil edeceğinden kuşkumuz yoktur. Bu me-
deniyete sahip çıkma hareketi, aslında kültüre, turizme bütçeden epey pay alan 
ilgili bakanlığın yapması gereken görevidir. Türkiye Yazarlar Birliği, öncü olduğu 
bu hareketle, üzerine düşen mesuliyeti yerine getirmiş, misyonu gereği imkânların 
el verdiği oranda geç de olsa bunu gerçekleştirmiştir. 

Elbette bir ilk olan kongrede başka bildirilerde “Şehir ve medeniyet hakkın-
da tanımlamalar yapılabilir” düşüncesiyle ayrıntılara girmek istemedik. Sadece 
Diyarbekir’e dair kimi düşüncelerimizi genel perspektif içinde sunmaya çalıştık. 
Biz bu şehirde kilise beraberinde cami yıkımlarını da biliyoruz, arsalarının vakti za-
manda satıldığını da biliyoruz, vakıfların ne biçimde elden çıkarıldığını da ortaya 
çıkarmışız ve şehri şehir yapan yapıların ve eserlerin nasıl talan edildiğini de bil-
mekteyiz. Medeniyeti teşkil eden öğelerin beraberinde söylenecek çok söz vardır, 
yazılanların bilinenlerin çoğunu kapsamadığını biliyoruz. Bir “Batılılaşma İhaneti” 
içinde Doğu Medeniyeti’ne dair ne varsa silinip süpürülmek istenen eserleri, de-
ğerleri yakinen bilmekteyiz. Bizim medeniyet sevdamız, bir millete has değil, bir 
coğrafyaya şamîl değil, aynı ideale mensup insanlığın sevdasıdır, aynı tarihe kader 
ortaklığı etmiş milletlerin sevdasıdır, aynı kültürü benimsemiş insanlığın sevdası-
dır.       

Kongreyi düzenleyen Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve emeği geçenlere, siz katılım-
cılara, teşekkür etmeyi borç biliyor, şehir ve medeniyet sevdalılarına saygılarımı 
sunuyorum.  Kuruluşu tamamlanan “Diyarbakır Yazarlar Birliği” adına, şehir bi-
yografilerinin oluşturulması için çaba harcayanları, emek sarf edenleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Diyarbakır Şehir Tanıtımı konulu kaynaklardan sadece birkaçının daha önce ya-
yımlanan makalelerimizde yer alan eleştirisini özet halinde sunuyoruz. Maddeler-
le sıraladığımız iktibaslarda önce metin sonra düzeltme yer almıştır.  Daha önce 
yayınlanan bu eleştirilerde yayınlanan ilk biçim, büyük oranda korunmuştur.  

 A- BORTAÇİNA, Azer Kültürün Gerçek Tanığı Güneydoğu Anadolu, Ekin Yazım Gru-
bu, Ekim 2003, İstanbul, , s169-170.
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Metin: Ulu Cami Eski Bir Kilise

 “Eski kentin en görkemli mimari yapısı Ulu Cami’nin antika eşya dükkânı, gül 
yağı ve seccade satan işportacılar, ayakkabı boyacıları, aylak aylak etrafı süzen, 
çaylarını içen insanlarla dolu. Yani, bir hayli renkli bir mekân… Uzun, beyaz sakallı 
yaşlıların kimi yeşil “cübbe” giymiş, kimi şalvar ama, hepsinin elinde tesbih var. 
Turiste alışık olsalar da, vazgeçmiyorlar derin derin bakmaktan! Öylesine ilginç 
kareler yakalıyorum ki, bastıkça basıyorum deklanşöre ama caminin içine girmek-
ten başlıyor, “başını ört” kavgası. Yanımda eşarp var ama, dini mekanın içine gi-
rerken takacağım için önce fotoğraf çekmeye çalışıyorum. İnce bir zevkin ürünü 
olan bu önemli mimari yapı, aslında Mar Thoma Kilisesi ya da büyüklüğü itibariyle 
katedral. Ancak, Diyarbakır’ın, M.S. 639 yılında Müslüman Araplarca alınmasından 
sonra camiye çevrilmiş, İslam aleminde kutsal sayıldığı için Beşinci Harem-i Şerif 
(kutsal mabet) olarak kabul edilen dini yapı, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melik Şah 
tarafından onartılmış. 1115 Yılında meydana gelen deprem ve yangın, yapıya bü-
yük zarar vermiş, taş direkler üstündeki kemerler ve kubbeler tamamen yıkılmış. 
Bu felaketlerden sonra ciddi onarım geçiren camiye, yeni ilaveler yapılmış. Ana-
dolu Selçuklu Hükümdarı Giyasettin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu Hükümdarı 
Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabe ve fermanları, cami-
nin çeşitli yerlerinde görmek olası. Avludaki güneş saati de, Romalılardan kalma. 
Caminin en ilginç tarafı İslamiyete ait iki ayrı mezhebin, Hanifiler ile Şafilerin, aynı 
mekanda ama, ayrı yerlerinde namaz kılması.”(s 169-170)

Bu kaynakta yazarın kendisince gözlemlerine katılıp katılmamak ayrı bir durum-
dur. Yazarın metropol şehirlerdeki yaşantısına uymayan hayat tarzını aşağılayıcı 
ifadesi oldukça çirkindir. Ulu Cami için kullanılan “Katedral” ifadesi, doğruyu yan-
sıtmamaktadır. Bu yapının 1050’li yıllarda yıkıldığını bilmekteyiz. Yıkılmadan önce 
Nasır-ı Husrev’in anlatımını size sunuyoruz:  

“Ulucamii de bu kara taşla yapılmıştır. Öyle mükemmel yapıdır ki ondan daha düz-
gün, ondan daha sağlam yapılmasına imkân yoktur. Camiin içinde iki yüz küsur 
taş direk vardır. Her direk yekpare taştandır. Direklerin üstüne, hepsi taştan olmak 
üzere kemerler yapılmıştır. Kemerlerin üstünde de öbür direklerden kısa direkler, 
o büyük kemerlerin üstünde yine bir sıra küçük kemerler vardır. Bu mescidin bü-
tün damları kubbelerle örtülmüş, her tarafı oyma işleriyle, nakışlarla süslenmiş, 
boyanmıştır. Mescidin ortasında büyük bir taş vardır, o taşın üstüne bir adam boyu 
yüksekliğinde, çevresi iki arşın gelen pek büyük yuvarlak taş bir havuz konmuştur. 
Havuzun ortasında pirinç bir lüle vardır ki oradaki fıskiyeden berrak bir su fışkırır, 
o suyun nereden gelip nereye aktığı görünmez. (…) “   

Nâsır-ı Husrev, Roma Dönemi mimarisini anlatır, bu satırlarda iki-üç katlı ve kub-
beli olan yapının özelliklerini ayrıntılı olarak verir.

Bu yapı çok sonraları bilinmeyen bir sebeple yıkılmıştır. Alparslan oğlu Melikşah 
tarafından ana bölümü Emeviyye Camiî tarzında inşâ edilmiştir. Yapının eldeki en-
kaz taşlarından yapıldığı değişik işlemelerden anlaşılmaktadır. Seyyah Diyarbekir’e 
uğrarken kale için, Ulu Camiî hakkında gözlemlerde bulunmuştur.
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Bu gözlemlerinden biri de şudur:” Mescidin yakınlarında pek özenilerek taştan 
yapılmış bir kilise var. Kilisenin zemini nakışlı mermerle döşenmiştir. Bu kilisede 
Hıristiyanların ibadet ettikleri kubbeli yerde kafesvarî bir demir kapı gördüm ki, 
eşini hiçbir yerde görmedim.” 

Yazarın bu şekliyle yapıyı katedral olarak nitelemesindeki yanlışlığı, kaynaklar-
dandır. Melikşah, yapının ana kısmını yaptırırken diğer eklentiler sonradan ta-
mamlanmıştır. Güneş Saati, Roma Dönemi’ne ait değil tümüyle İslamî Döneme 
aittir. Üzerindeki Arapça harfler yazarın dikkatinden uzaktır. Yazarın anlatımıyla 
şehri tanımak böylece mümkün olamamaktadır.

B- “Diyarbakır Kabartmalar ve Kitabeler Açık Hava Müzesi”, Diyarbakır İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 2006

Tanıtım amaçlı bu eserin metinleri, daha önce yayınlanan broşürlerle kitapçıklar-
dan aynen alınmıştır. Amacımız, şehri tanıtmak gayesiyle kaleme alınan bu tarz 
çalışmaları gölgelemek değildir. Amaç, şehri tanıtma için hazırlanan bu şekildeki 
basılı materyalde yanlış bilgilendirilmelerin olmamasını sağlamak, eksik ve hatalı 
bilgilendirmelerin önüne geçmektir.

Her basılı materyalde yer alan bilgilere artık bakmaktan, kimi zaman elimizdeki 
şehir konulu kitapları okumaya fırsat bulamamaktayız. Bu alanda çaba gösteren 
olmadığı için mi bunca mesai harcamamız? Doğrusu bunu teyit etmek istemiyo-
ruz. Kısaca bu alanda çalışmaların olmadığını söyleyelim.

Bu çalışmadan aldığımız kısımları “metin”, hataların tashihini de “düzeltme” ola-
rak veriyoruz:

Metin: “Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Adıya-
man illeriyle çevrilenmiş olan Diyarbakır,…”(s.1)

Düzeltme: “Batman il olduktan sonra Siirt, Diyarbakır’ın komşu ili olmaktan çık-
mıştır. Bu konuda siyasî haritalara bakılabilir. Siz en iyisi ilköğretim kitaplarının 
son sayfasına bakarak, şehrin hangi illerle çevrili olduğunu görün ve kararınızı 
verin.”

Metin: “Surlar, 5 km uzunluğunda, duvar yüksekliği 12 m.dir. Genişliği 3-3.5 metre 
arasında değişen surların 82 burcu vardı.”(s.3)

Düzeltme: “Surların beş kilometre uzunluğunda olduğunu kabul etmiyoruz. Tekrar 
ölçülerek doğrusunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Hali hazırda Kale’nin 
yıkılan ve yıktırılan burçları hariç, mevcut burç sayısı 82 burçtan fazladır. “Surlar”, 
yerine Diyarbakır Kalesi daha uygun bir ifade değil midir? Yoksa Diyarbakır Kalesi 
denilen bir kale na-mevcut mudur? Hakikatten bunu artık dile getirmekten usan-
ma noktasına geldik.”

Metin: “Eskiden tapınak olarak kullanıldığı sanılan burcun son bölümünde bir 
kuyu ve yer altı geçidini andıran bir dehliz bulunmuşsa da üzeri bir beton blokla 
kapatılmıştır.”(s.4)
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Düzeltme: “Bahsedilen Keçi Burcu’na dair daha önceki tespitlerimize bakılabilir. 
Tapınağın Mar-İstefanos Kilisesi olduğunu beşinci kez yineliyoruz. Perslerce Me-
cusî –Ateşgede-Tapınağı olarak düzenlenen burç içinde o döneme ait kalıntılar 
halen yerinde görülebilir.

Bu kuyu ve dehliz açılırsa, belki tapınağın dışa açılan bölümü veya diğer burçlarla 
olan bağlantısı ortaya çıkabilir.

 Bir beton bloku ortadan kaldırmanın zor olmadığını bilmekteyiz. Madem bu hu-
sus sabittir. O halde bir ayıbı ortadan kaldırmamız gerekir. Bu gibi açıklamaların 
böylesi tanıtım amaçlı çalışmalarda yer bulmaması gerekir. 

Diyarbakır Ticaret Borsası Yayın Organı Borsa 21 Dergisi’nde yer verdiğimiz açık-
lama:

“Diyarbakır Kalesi’nin en eski burçlarından olan Keçi Burcu, onarım sonrası sergi-
ler için kullanılıyor. Peki bu en büyük burç, geçmişte hangi amaçlarla işlevini sür-
dürüyordu? Sasanî Hükümdarı Kubad, Diyarbakır’ı işgal edip her şeyi talan ettiği 
zamanda tahrip edilen kiliselerden biri de Mar İstefanos’tu. Keçi Burcu’nun giri-
şinde tam karşıda bulunan son bölümdeki değişiklik, Burcun ateş-gede tapınağı 
biçiminde kullanıldığını gösteriyor. Kaynaklarda Mar-İstefanos’un yeri ve yıkılış 
tarihi gösterilmemektedir.”

Bu açıklamalar yanında mekânın daha önce Şemsîler tarafından da kullanılmış ola-
bileceğine dair yaklaşımımız olmuştur. Çünkü Şemsîlerin kaya tapınağına en yakın 
yapı oluşu sebebiyle Keçi Burcu, daha önce bu amaçla da kullanılmış olabilir.”

Bu açıklamamızın sonucunda 2004’te “Keçi Burcu’ndaki mahzene ya da gizli ge-
çide açılan bölümün niçin kapatıldığı da bilinmemektedir.” ibaresine de yer ver-
mişiz.

Metin: “Sağlam kara taştan yapılmıştır. Yalnız Anadolu’nun değil bütün İslam 
Dünyası’nın da en eski camilerindendir. M.S. 639 Yılında İslam Orduları Diyarbakır’ı 
feth edince Mar-Toma Kilisesinin camiye çevrilmesiyle kurulmuştur. Bir ara yanan 
cami, Selçuklu  ve Artukoğulları zamanlarında yapılan çeşitli onarma ve ekleme-
lerle bu günkü şeklini almıştır. Duvarlarında birçok uygarlığın kitabesi bulunmak-
tadır.”

Düzeltme: “Öncelikle sormak gerekir. Sağlam ve kara taş denilirken ne anlaşılabi-
lir? Taşın sağlam olması ne demektir? Gerçekten biz bir mana vermekten uzağız, 
bu ifadeye.

Ulu Cami, Anadolu’nun ilk cami değildir. Bu bilinen yanlış bilgiyi düzeltmek gere-
kir. Anadolu’daki ilk Camiî, Antakya Habîb-i Neccar Camiî’dir. 

Ashab-ı Kehf’e dair araştırmalarımız esnasında bu mekânın Zalim Dakyanos’un 
kaldığı saray-hükümet merkezi olduğuna dair tespitlerimiz ortaya çıkmıştı. Yapı, 
miladın öncesine endekslenmektedir. Dakyanos’un saltanatından sonra Hz. İsa 
(a)’a iman eden muvahhit inanca bağlı olanlarca “Mabed” olarak inşâ edilmiş-
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tir. Bu iddiayı doğrulayan Mar Toma Kilisesi’dir. Ashab-ı Kehf’ten birisinin yapıyı 
görünce şaşırması ve Ulu Camiî’n üç katlı, kubbeli, iki yüz taş sütun üzerindeki 
konumu önemli ipuçlarındandır. Nasır-ı Husrev’in kısa fakat özlü anlatımı, yapının 
sıra dışı olduğunu gösterir. Yıkılma sebebinin deprem olması muhtemel yapı için 
yangın- yıldırım iddiaları da söz konusudur. 

2007 Ekimi’nde Sultan Sa’saa bin Abdî’nin inşâ ettiği Diyarbakır’ın ilk İslam 
İbadethanesi’nin temel kazıları, Ulu Camiî yanında ortaya çıkarılmıştı. Biz, bu 
yapının temellerini, Ulu Camiî önünde yapılan ve tarihe saygısızlık olarak nite-
lendirdiğimiz yer altı çarşısının temel kazma çalışmaları esnasında kareler halin-
de almıştık. İslam’ın şehrimizdeki ilk Valisi Sultan Sa’sa’a’nın mezar fotoğrafını 
ve mescidi 1995’te gündeme getirmiştik. Konu hakkında yaptığımız çalışmalar, 
o dönem yayınlanan Güneydoğu Mesaj Gazetesi’nde yer almıştı. Ne yazık ki bu 
gereken sesi getirmemişti. Bu yapının yol genişletme bahanesi ile ortadan kaldırıl-
dığını bilmekteyiz. Sultan Sa’saa’nın mezarının da kaldırılma hikâyesine başka bir 
yayınımızda yer vermiştik. 

Halkın havuza kıymet vermesinin gereksiz olduğu, bu kazı çalışmaları ile ortaya 
çıkmıştı. Bundan bahsetmemizin sebebi şudur: Mar Toma Kilisesi, Camiî olarak ilk 
etapta kullanılmamıştır. Sultan Sa’saa Mescidi bunun tespitidir. 

İddia edildiği gibi Mar-Toma Kilisesi, bu alanda kurulan ilk yapı değildir. Önceki 
yapının değişime uğramış halidir. Ulu Camiî ise yapının aldığı şeklinin yıkıldıktan 
sonra kalan enkazın değerlendirilmesi ile tamamlanmıştır. Bu gün kimse bu yapı-
nın kilise ile bağlantısını doğrudan kuramaz. Harap halde olan yapıyı siz yıktırma-
mışsınız. Bu yapıyı yüzyıllarca onarmak istemişsiniz. Doğu Roma İmparatoru, buna 
karşı çıkmıştır. Ancak, deprem veya yıldırım-yangın (?) sonrası yıkılan yapı, kısmen 
Alp Arslan Oğlu Melik Şah tarafından yaptırılmıştır.”

Metin:“Bina önce medrese olarak yapılmıştır. Bu yüzden küçük tutulmuştur.”(s.9)

Düzeltme: Husrev Paşa, Camiî yapma amacıyla hareket etmemiştir. Medresenin 
ibadet edilebilecek küçük bir bölümünü mescid olarak tedrisat gören talebeler 
için yaptırmıştır. Medrese namaz amaçlı bölüme “mescid” bile denilmemektedir, 
çoğu yerde. Medresenin ünlü oluşu sonrası, dışına 1728’de minare eklenmiştir. Bu 
gün Husrev Paşa Camiî olarak bilinen yapı, esasında medresedir. Vakıfların kaydın-
da da bu şekilde geçmiş olması gerekir.

Metin: “….Caminin ayrıntıları Selçuklu tarzındadır. Cumhuriyet devrinde onarılan 
caminin yanında bir de türbe vardır.”(s.10)

Düzeltme: Bahsedilen Fatih Paşa Cami için Selçuklu Tarzı’ndan söz edilemez. Bu 
yapı, Osmanlı’nın ilk Camiî olma özelliğini taşımaktadır. ‘Türbe’ olarak bahsedilen 
alan, Özdemiroğlu Osman Paşa kabridir. Ne yazık ki Şehrin ilk Osmanlı Valisi ve 
Şehrin Fatihi Bıyıklı Mehmet Paşa’nın Kabrinin üzerindeki yapı yıktırılmış olup, 
mezarı hakkında bir tabela da bulunmamaktadır. Hazirede yer alan mezarlar da 
bakımsız olup, kısmen tahrip olmuştur. Diyarbakır’ın İlk Osmanlı Valisinin mezar 
taşlarından biri de kırık haldedir. 
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Metin: “Minaresinde Hazreti Muhammet’ten (Kalen Nebî) diye bahsedilen kitabele-
rin çoğunluğundan dolayı Nebî  ya da Peygamber Camiî diye anılmaktadır.”(s.11)

Düzeltme: Akkoyunlu yapısı Camiî minaresi, daha önce cadde ortasındaydı. Yıktı-
rılan Süveyka (Suakar) hamamı sonrası, çöken tavanın yapılmaması sebebiyle daha 
önemli olan bölümler, 1950’lerde yola katılmıştır. Elbette hadisler, minare gövde-
sine taşındığı için “Kaalen Nebî” ifadesi kullanılacaktır. Bu, “Nebî dedi” manasın-
dadır. “Kitabe” denilenler, hadislerdir.

Metin:“Mesudiye Medresesi, içinde öğrenim yapılan Anadolu’daki ilk 
üniversitedir.”(s.12)

Düzeltme: Her şeyi Diyarbakır’a mal etme hastalığı, daima nüksetmekte-
dir. Güneydoğu’daki Harran Üniversitesi ne anlama gelmektedir? Mesudiye 
Medresesi’nde dinî ve aklî alanlarda derslerin verildiği, astronomiden tıbba uza-
yan çizgide birçok alanda bilim adamı yetiştirildiği bilinmektedir. Fakat bu medre-
seyi olsa olsa Anadolu’da İslamî açıdan ilk üniversite olarak kabul edebiliriz. Fakat 
bunun genellenmesinde bulunmak, oldukça büyük bir iddiadır. Bunun doğru ol-
masını isterdik. Lakin bu mümkün görünmemektedir. Daha önce yazdığımız yazı-
larda da sık sık tekrarladığımız, ‘Her iyi ve güzel olanı şehrimize mal etmek, büyük 
haksızlıktır.’ Bu nedenle mevcut ve bilineni ifade etmede bile abartıya kaçmamak 
gerekir.”

Metin: “3. Yüzyıldan kalmadır. Zamanla bir çok onarım görmüş olup, Bizans 
devrinden kalma mihrabı, Roma biçimi Kapısı ilginçtir. Kilisede bazı Azizle-
rin türbesi bulunmaktadır. Şehrimizin en güzel Süryanî Kâdim Yakubî Mezhebi 
Kilisesi’dir.”(s.14)

Düzeltme: Yapı, bilinen şekliyle Şemsîlerin ibadethanesi üzerine bina edilmiştir. 
Kimileri bunun yerine havra demektedir. Şemsîler, Süryanîlerce ced olarak kabul 
edilir. Kilisede bulunan o dönemlerden kalma mermer kaideler bulunmaktadır.

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında inşâ edilen yapı için “Şehrimizin en güzel 
Süryanî Kâdim Yakubî Mezhebi Kilisesi’dir.” ifadesini aynen bir çok kitapçık veya 
broşürde gördük. Bu cümle yerine başka bir ifade kullanılabilirdi. Tekrar edilen 
cümlelerden anlaşılan şudur: Hazırlayan hazır metni aynen kullanılmıştır. Fotoğ-
rafların yeni oluşu, bu istenilen tanıtımı sağlamaktan uzaktır.

Kiliselerde Azizler için türbe yapılmaz. Kalın duvarlarda özel olarak yapılan bö-
lümlerde naaşlar korunmaktadır. Horepiskopos Aziz Günel’in Diyarbakır eksenli 
Süryanileri konu alan araştırmasına ve son yıllarda kaleme alınan eserlere bakı-
labilir. 

Mihrab, İslamî bir terimdir. Yazar, Süryanî terimi bilmediği için orijinal ifadeyi kul-
lanmamıştır. “

Metin: “3. yüzyıla tarihlenen kilise, 13. Yüzyılda Artuklular döneminde hamam 
olarak kullanılmış olup, günümüzde sanat galerisi olarak işlevlendirilmiştir.” (Say-
fa 15)
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Düzeltme: Bu yapı, Roma eseridir. Günümüze gelmiş ender yapılardandır. Saint 
George’nin kim olduğu esaslı biçimde ispatlanmamıştır. Yapının o dönemde şeh-
rin hükümdarına ait sarayın bir bölümü olduğu muhtemeldir. Elbette zaman için-
de farklı amaçlarla işlev kazanmıştır. Fakat, birçok yazar ve araştırmacı, bu yapının 
kilise olarak inşâ edilmediğini ifade etmekte ise de bu yapının kilise olarak kabul 
ettirilmek istenmesi ilginçtir.

Metin: “Üzerindeki kitabesi hicri 457 (Miladî 1065) tarihinde Mervaniler za-
manında inşa olunduğu ve mimarının Übeydoğlu Yusuf isimli biri olduğu 
anlaşılmaktadır.”(s. 25)

Düzeltme: On Gözlü Dicle Köprüsü, Doğu Roma  eseridir. Sasanî Kuşatmasını en-
gellemek için yarısı yıktırılan köprünün tamamlayıcısı Mervanî olmuştur. Günü-
müzde yıktırılan bölüm ile orijinal olan kısım arasındaki fark belirgindir.

Metin: “Ziya Gökalp’in doğduğu ev müze haline getirilerek, şahsi eşyaları 
sergilenmektedir.”(s.29)

Düzeltme: Ziya Gökalp’in evinin müze olduğu doğrudur. Fakat yıllardır, kendisine 
ait eşya sergiden kaldırılmıştır. 

Ayrıca bu çalışmanın arka iç kapağında bir şehir haritası yer almakta olup, Dak-
yanus harabeleri, 6 nolu ibare ile Kulp İlçesi’nde gösterilmektedir. Gittiğimiz ve 
gördüğümüz kadarı le ile Lice’ye giderken bu harabelerin olduğu, aynı ismi taşı-
yan dağ bulunmakta olup, ilerisinde Der-Kam/Deyr-i Rakıym / Köyü ve ilerisinde 
Ashab-ı Kehf Mağarası bulunmaktadır.

C- “Sayılarla Diyarbakır”, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 2008, Diyarbakır.

“Diyarbakır Kentinin Tarihi” başlıklı ilk bölümde karşılaştığımız olumsuzluklara 
bakınca birbiriyle çelişen bilgilerin, bu tarz küçük çaplı çalışmalarda bile hazırla-
yanları ne derecede zor duruma bıraktıklarına tanıklık ediyoruz. 

Öncelikle Kent Kalesi’nin surlar konumuna düşürülmesi yaygın bir yanlışlıktan 
kaynaklanmaktadır. “Diyarbakır Surları” diye bir açılımla işe başlanırsa kalenin 
varlığı söz konusu olamaz: Diyarbakır Surları başlı başına bir tarihtir. Siyasal güçle-
re bağlı yıkılmış, onarılmış, büyütülmüştür.”(S. 8)

Hazreti Ömer döneminde alınan Kent’te ordunun komutasına Iyaz bin Ganm (Ga-
nem) bakmaktadır. Kitapta Komutan Iyaz bin Ganm’in ismi “Gunm” diye yazılmış-
tır. (s. 9 ve devamı)

Şehre ait gizli su geçidini keşfederek giren Şehrin alınışı sonrası Vali olarak ata-
nacak olan Sahabi Hazreti Sa’sa’a ve Halid bin Velid’in oğlu Süleyman’dır. Yanına 
aldığı savaşçı sayısı 100’dür. Bu eserde içeri girenin Halid bin Velid olduğu ve ya-
nında 80 kadar bahadır olduğu söyleniyor.(s. 9) Bu yanlışlık yetmemiş gibi, şehid 
olanların defnedildiği yer, Hz. Ömer Camii Haziresi olarak gösterilmiştir.(s. 9) 
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Şehrin alınışından sonra burada bir camiin yapılması söz konusu değildir.  Şehrin 
kapılarını açtıran ve şehid düşen isim olan Hazreti Süleyman ile arkadaşlarıdır. 
“Bahadır” ifadesi, Arap Savaş Geleneği’nde bulunmamaktadır. Yanındakiler 80 
değil 100 Savaşçıdır. 

Bu kadar bilgi yanlışlığına düşmenin düzeltilecek yanı yoktur. Adı geçen camii, 
Ömer-i Şeddad Camii olup, 15. Yüzyılda yapılmış, Mardin Kapı’nın iki girişinin ka-
patılmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Ulu Camii alanındaki daha önce mevcut olan yapı katedral değil, şehir devlet yö-
netiminin merkezidir. Yazar, 12. sayfada belirttiği bu iddiasıyla 13. sayfadaki açık-
laması sebebiyle çelişmektedir: “Selçuklu Sultanı Melik Şah tarafından yaptırılan 
Ulu Camii, orijinal dizaynı ve hem Bizans hem de daha eski mimarî malzemeler 
kullanması ile ilginç olup Türkiye’nin en eski camilerindendir.”

Bizans öncesi malzemelerden kast edilen süslemeler olabilir. Metni kaleme alan 
yazar-lar, 14. sayfada şehrin “M.S. 639 yılında İslam Orduları tarafından feth edil-
diğini belirtir. 9. sayfada 27 Mayıs 638 yılında şehrin Arapların eline geçtiğine işa-
ret eder: “Âmid (veya Karaamid), Hazreti Ömer’in halifeliği günlerinde(634-644), 
27 Mayıs 638’de Araplar’ın eline geçti. Yayınlar bu tarihi daha çok 639 olarak 
veriyorlar.” Çalışmayı şekillendirenlerin, “Âmid” sonrasında “Karaamid” demesi-
nin bir anlamı yoktur. Çünkü Türklerde şehir ismi “Kara Amid “olarak geçer ki 
o dönemde bölgede Türk hâkimiyetinden söz etmek mümkün değildir. Iyaz bin 
Ganm’in ismi yanlış yazıldığı gibi diğer komutanların da ismi yanlış yazılmıştır: Said 
bin Zayd, Miraz bin Cabbal. Yazar veya yazarlar, Halid bin Velid’i gizli su geçidin-
de şehid (!) ettikleri için ismi, kapılar önünde kuşatmada geçirmemiştir. Halid bin 
Velid, çok sonraları Suriye’de Rahmet-i Rahman’a eceliyle kavuşmuştur.“Said bin 
Zeyd, Muaz bin Cebel” biçiminde isim belirtmek, o kadar zor olmamalıydı.(s.9)

İşin en ilginç yanı şehrimiz merkezinde bir kale bulunmaktadır. Kitabın ikinci say-
fasında yer alan teşekkür yazısında hazırlanan rehber kitapçığa kaynak teşkil eden 
kamu ve özel sektör yetkililerine atıfta bulunulmaktadır. Bir resmî kurumun site-
sinde şehrimizde 16 kale ve beş çıkış kapısı olduğu yer almaktadır ki kitapta bu 
önemli bilgi (!) atlanmamıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sitesinde yer alan bu bilgi esas alınarak verilen 
açıklama: “16 kalesi ve 5 çıkış kapısı olan siyah bazalt surlar, kentin en ilgi çekici 
yeridir.”(s.13) 

Bu tashih gerektiren ifade, sitede Bakanlığa müracaatımız sonrası düzeltilmiştir. 

Şimdi Saray Kapı’yı Urfa, Mardin, Harput ve Dicle Kapı’ya eklerseniz beş kapıyı 
bulursunuz da 16 kaleyi nereden bir araya getirirsiniz. Kast edilen şehir burçları 
ise sayı olarak İç Kale’de Kanunî Süleyman Dönemi 16 Burç eklentisi ortaya çıkar. 
Bu 16 Kale, adı geçen Müdürlüğün resmî sitesinde yer almışsa doğruluk derecesi 
sorgulanmamıştır. Bu sorgulamama, sonuçta en yetkili kurumun bilmesi gereken 
yanlışlığı sürdürmesi üzerine, bu tarz hatalara sebep verirse tuhaf karşılamamak 
gerekir.
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Metinde “M.Ö. 349 yılında Bizans İmparatoru Kostantinus tarafından yenilenen 
surların yapılış tarihi tam olarak bilinmemektedir.” ibaresi vardır.(s.13) 

Bilindiği gibi, önce İç Kale inşa edilmiş, sonrasında kale genişlettirilmiştir. Huri ve 
Mitanni Dönemi’ne dair kısa bir araştırma, metin hazırlayıcısı ya da hazırlayıcı-
ları için doğruyu ortaya çıkartabilirdi. Hazır metin esas alınınca Merhum Şevket 
Beysanoğlu’nun sunduğu eserler ne yapsın?  Biz, ne diyelim!..

Camii ve Kilise hakkında verilen bilgiler de ilginç görünüyor. Kırklar Dağı üzerinde 
bir dönem mevcut olan kilise, halen var olarak gösterilirken, yazarın-yazarların 
Selçuklu Dönemi’nde yaptırılan Camii için Mar Toma iddiası devam etmektedir: 
“Diyarbakır’ın önemli kiliseleri arasında Mart Toma, Meryem Ana, Kırklar Kilisesi 
ve Mart Pityon Kilisesi sayılabilir.”

“Mar”, “Aziz” anlamındadır, Mart olarak yazılmaz. Bu ince bir detay değil, niha-
yetinde. Bir de ”Toma” yerine “Thoma-Tuma” yazılması gerekirdi ki günümüzde 
birçok isim bunun da farkında değildir. “Mar Pityon”, kimimizce “Keldanî Kilisesi” 
olarak isimlendirdiğimiz ibadethanedir. 

Ayakta olmayan bu iki kilise için ne denilmesi gerekir? Bilemiyoruz. Yıkılan ya-
pının üzerinde, mevcut olan enkaz malzemesiyle yapılan yapı için halen “kilise” 
deniliyorsa, şaşırmamak lazımdır. Yoksa Ayasofya misali Ulu Camiî için düşünülen 
bir durum mu vardır? Hangi kitaba müracaat edilse bizi karşılayan bu ifadeler ve 
benzeri açıklamalar vardır. Elbette bu yapı, yapıldıktan sonra bir bölümü ibadete 
açılmış,-Mesudiye Medresesi’nin önceki hali- sonradan yıkılmıştır. Buna dayanağı-
mız da Gezgin Nasır’ı Husrev’dir, “Sefernâme” adlı eserine bakılabilir.     

Husrev Paşa, “Cami” değil, medresedir. Minaresi sonradan eklenen yapının camiî 
ile alakası yoktur. Bu minarenin sarkıtları da bulunmamaktadır ki sarkıtları ile süs-
lü minare Husrev Paşa Medresesi’nin önündeki minare olamaz.

Metin hazırlayıcıları, 15. Sayfada Hz. Süleyman ve arkadaşları hakkında bilgi ve-
rirken, bir önceki açıklamalarından habersiz gibidir: “Camiinin bitişiğindeki Halid 
bin Velid’in oğlu Süleyman ile Diyarbakır’ın Araplar tarafından alınması sırasında 
şehit düşen diğer sahabeler yatmaktadır.”(s. 15)

Sahabelerin yattığı yer her ne kadar açıklanmamış ise de biz biliyoruz. Lakin adeta 
Süleyman ile arkadaşları farklı dönemlerde şehid olmuş manası ortaya çıkmakta-
dır ki bunu da olağan karşılıyoruz. Nebî Camii hakkında yapılan açıklamalar da 
bildiğimiz bir kaynaktan alınmıştır. Bunun eleştirisine girmiyoruz. Bu bilginin esas 
alındığı kaynak, bir başka yazımızın konusu olmuştu.

Diğer şehir konulu cümleler arasındaki yanlışlıkları, olağan sayıyoruz.

Biz, Tarihçi değiliz, olmadık, olma imkânımız da bulunmamaktadır. Yaşadığımız 
şehrin sadece iyi bir gözlemcisiyiz, okuduğumuz, yaşlılarımızın bize anlattığı bilgi-
ler ve vardığımız tespitlerle hareket ediyoruz.  
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D- Yatkın Abdulaziz, “Açık Hava Müzesi Diyarbakır”, Arkadaş Matbaası, 2007, Diyar-
bakır.

Bu eserin şehri tanıtan samimî bir kitapçık olduğunu belirtelim. Eserin şehrin ta-
nıtımına katkısı beraberinde yer yer kimi düzeltmelere de ihtiyaç olduğunu ifade 
etmek gerekir. Gerek baz alınan kaynaklara ilişkin alıntılar, gerek yazarın kimi 
saptamaları, düzeltmelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Biz öncelikli kimi dü-
zeltmeleri metinleriyle vermek istiyoruz. 

Metin: “Diyarbakır kent merkezi 7 bin 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihin her 
döneminde büyük uygarlıkların kültürel ve ekonomik hareketlerinin merkezi ola-
rak kabul edilen kent birbirini izleyen 26 uygarlığa beşiklik etmiştir.(…)Diyarbakır 
Surları uzunluk olarak 5.5 km. olup Dünyanın en büyük en sağlam ve en geniş 
Sur’udur.(…)Anadolu’nun en eski camii Ulu Camii, Anadolu’nun en eski Üniversi-
tesi olan Mesudiye Medresesi (…)” (s. 1)

Düzeltme: Diyarbakır kent merkezi’nin en eski yerleşim alanı Saray Kapı ve çev-
residir. Burası da Subaruların yerleşim kurduğu alandır. Yaklaşık 5000 yıllık bir 
geçmişe sahiptir. Şehirde medeniyet açısından Mezopotamya, Roma Dönemi ve 
İslam dönemi olmak üzere üç medeniyet söz konusudur. Yazarın 26 uygarlık ifa-
desinden beylikler, devletler ve Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar anlaşılmakta 
olup, bu beylikler ve kısa süreli hâkimiyet kuran devletler için muğlâk bir ifadedir. 
Birçok hâkimiyet kuran devlet, şehirde kalıcı eser bırakmamıştır. Diyarbakır Surları 
yerine “Diyarbakır Kalesi” denilmeliydi. Diyarbakır Kalesi, dünyada mevcut uzun-
luk açısından 4. Kaledir. Kaleyi önemli kılan en büyük özelliği Burçlardaki kitabe-
lerle figürler olmak üzere kale duvarlarındaki kimi yazıtlardır. Anadolu’daki en 
eski camii Antakya’daki Habibî Neccar Camii’dir.  Yazar Ulu Camii için bu ifadeyi 
eserinin 6. Sayfasında da tekrarlar. Biz Ulu Camii için görüşlerimizi daha önceki 
çalışmalarımızda belirtmiş, bu eserin en az 3000 Yıllık bir geçmişi olduğunu ifade 
ederek Ashab-ı Kehf ile ilgisini kamuoyuna açıklamıştık.  Anadolu’da bilinen ilk 
üniversite, Harran Üniversitesidir. Yazarın kast ettiği İslamî manada ise Mesudiye, 
ilk üniversite özelliğindedir.

Metin: “…Köprü Mervaniler zamanında 1065 yılında yapıldı.”(Sh 7)

Düzeltme: On Gözlü Köprü, Roma Dönemi eseri olup, sadece  yıktırılan bölümü, 
Mervanî Saltanatı eseridir. 1060’lı yıllarda yaptırılan bölüm, bu gün bellidir. 

Metin: “Kalede dört ana kapı (dağ Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı, ve Yeni Kapı) 
ve 82   adet burç vardır. M.S. 349 ve sonrasında surlarda 72 havariyi temsilen 72 
burç yapılmıştır. Diğer burçlar sonradan ilave edilmiştir. Bu gün dahi özelliğini 
kaybetmeyen önemli burçlar şunlardır: Yedi Kardeş Burcu, Evli Beden Burcu, Keçi 
Burcu, Keçi Burcu, Nur Burcu. Vital Cuinet sayahatnamesinde kalede her biri 4.6 
ton buğday alan 72 kule olduğunu ifade eder. Tavernier isimli seyyah bu kulelerin 
Hz. İsa ‘nın müridi onuruna yapıldığını ifade eder. Aynı konuya Buckingham isimli 
seyyah ve Lord Kınross da işaret eder.” (sh 8) 



164

Türkiye Yazarlar Birliği

Düzeltme: 72 Havarî hususu düzme bilgilerden kaynaklanmaktadır. Dış Kale 
Duvar’ında 82 Burç yer almaktadır. Bilinen budur. Vital Cuınnet, Tavernıer Buc-
kingham olmak üzere seyyahlar, işin Hz. İsa Peygambere dayandırılmasını din-
den kaynaklanan tez olarak belirtir. Biz, bu eserin mükemmel hale getirenlerin 
Romalılar olduğunu zaten belirtmekteyiz. Gelen müsteşriklerin ilk uğradığı yer 
de doğal olarak kiliselerdir. Alınan birinci kaynak bilgileri bu olduğuna göre ha-
varî meselesinin üzerinde durmak biraz gereksizdir. Bilinen 12 Havarî kabul edilir 
de kalan 60 Havarî hususunda kararsız kalmaktayız. Lord Kınross, Tarihçidir.  Bu 
yazarın kaynak aldığı da elbette seyahat adı altında şehri ziyaret edenlerdir. O 
halde bizim yazdıklarımızı da ileride bir elli-altmış yıl sonra kaynak gösterenler 
olacaktır. Biz kalkıp Dicle üzerindeki köprünün Roma yapısı olduğunu, bunun İs-
lam Dönemi’nde yaptırılmadığını, bir bölümünün onarıldığını söylüyor isek, kay-
nakların doğruluğundandır. Seyyahların rivayet ettikleri bilgiler göre hareket et-
mek, bazen oldukça önemli yanlışlıkların olmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü 
seyyahlar ne duyar ve ne görürse onu aktarırılar, bir ölçüde. Dar ve kısa zamanda 
şehri dolaşıp, her şeyi yerli yerinde incelemek mümkün müdür?

Peygamberler Bahsi:Yazar, eserinin 9., 10., 11. Sayfalarında Diyarbakır’da medfûn 
olan Peygamber sayısını onu aşkın gösterir. Elbette her şehir gibi tarih içinde şeh-
rimiz ve çevresine de peygamber gönderilmiştir. Fakat Hz. Yunus, Hz. İlyas ve Hz. 
İdris’in  vefat yeri olarak şehrimizde kabrinin olup olmadığı belli değildir. Tef-
sirlerde Hz. Zülkifl Nebî’nin vefat yeri “Suriye” olarak görünmektedir. Bizde ise 
“Eğil” olarak gösterilmektedir. Ergani’de makamı da bulunan Hz. Zülkifl Nebî’nin 
ismine başka yerlerde de kabirler vardır. Eğil’de bu kabrin Hz. Zülkifl Nebî’ye ait 
olması durumunda diğer alanlardaki kabirler sembolik olarak kabul edilmelidir. 
Hz. Yunus’un şehrimize gelmesi sadece bir rivayettir. Anlatılanlarda da Evliya Çe-
lebî kaynak gösterilir. Biz, bunu kabulü mümkün olmayan bir açıklama olarak gör-
mekteyiz.

Hz. İlyas Peygamber’in şehrimizde peygamber olduğunu belirten bu eserde bunun 
Aramî lisanında yazılan Tevrat’ta Yahudî Seyyah Benjamin Haşeni tarafından söy-
lendiği, bu Tevrat’ın aynı zamanda Haham olan Seyyah J.J. Benjamin tarafından 
incelendiği yer almaktadır. Bu ibareye isnad bu tarz iddiaları doğru bulmamakta-
yız.

Erganî’nin Kızılca (Otluca) Köyü’nde  yer alan türbenin kitabesinde yer alan isim-
lerden bir de Hz. Enuş’tur. Bu kabrin Hz. Enuş’a ait olduğu söylenebilir. Eğil’de 
yaptığımız araştırmada Hz. Nebî Harun –ı Asafî’ye ait türbenin varlığı doğrudur. 
Diğer peygamberlere ait söylenilen kabirler: Hz. Nebî Harut, Hz. Nebî Zenun, Nebî 
Ömer ibn-i Perican, Nebî Hürmüz… Eğil Barajı sebebiyle nakledilen kabirlerin Hz. 
Zülkifl Nebî’ye  ve Hz. Elyesa’ya   ait olma ihtimali yüksektir. Bu iki kabir, açılarak 
bu gün Hz. Nebî Harun-ı Asafî’nin medfun bulunduğu tepeye taşınmıştır. Görgü 
şahitlerinin açıklamaları taşına iki kabirden çıkarılan naaşların sağlam olduğu be-
lirtilmiştir. Bu dönemin basınında oldukça yankı bulmuştur. Eğil’de diğer kabirle-
rin belirtilen Peygamberlere ait olup olmadıklarını bilmemekteyiz. Osmanlı Döne-
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mi salnamelerinde yer alan bilgiler de doğru olarak kabul edilmemelidir. Bunun 
ilmî araştırmaları yapılmalıdır. 

Misalen Hani’de Caferî Tayyar’a addedilen kabrin, gerçek anlamda Caferî Tayyar’a 
ait olmadığı bilinmektedir. Yine de bu kabrin dinî anlamda hizmeti büyük olan 
aynı ismi taşıyan bir zata ait olduğu söylenebilir. Hz. İdris Peygamber’in Otluca 
Köyü’nde bulunduğu, burada demiri erittiği ve bu peygamber tarafından ilk  ya-
zının yazıldığı, Ergani isimli bir kitaptan alıntılanmıştır.(sh 11) Bu tarz bilgilerin 
izahı, oldukça güçtür.

  Eshab-ı Kehf Meselesi: Eshab-ı Kehf hakkında daha önce kimi çalışmalarımız ol-
muştu. Kesin bir biçimde bu mekânın burada olduğunu ileri sürmek imkânsızdır.

 “Şehrimizde Ashab-ı Kehf Yoksa Buyurun Cenaze Namazına” adıyla yazdığımız 
makalede bu mekânın büyük bir ihtimalle Diyarbakır’da olduğunu belirtmiş, di-
ğer illerde mevcut olan yerlerin Kur’an-ı Kerim’de belirtilen özelliklere uymadığını 
ifade etmiştik. Yazarın “Bizce Eshab-ı Kehf Diyarbakır’dadır” kesin saptamasını 
Kur’an-ı Kerim’de yer belirtilmediği için itidalle karşılamak gerekir. 

Afşin’de olduğu söylenilen mekânı yerinde gördük. Tarsus ‘ta belirtilen alanı gör-
dük. Büyük ihtimalle bu olayın Lice Deyr-i Rakıym (Duru köy)’de olduğunu sanıyo-
ruz. Yine de kesin konuşmamakta fayda vardır.

 Çünkü bu yerin belirsizliğinin sebebini şu şekilde açıklamakta fayda vardır: Amaç, 
bu tarihî olayın birçok yerde geçmiş gösterilmesi, Allah’a iman etmenin, varlığının 
bir çok yerde kabulünün sağlanması içindir. Eshab-ı Kehf’in kaç kişiden oluştuğu 
da kesin değildir. Rivayetler bu sayının 6 veya 7 kişi olduğu üzerindedir. Araş-
tırmalarımıza dayanarak ve Ulu Camii’nin tarih içinde yıkılması, mevcut doneler 
sebebiyle bu mekânın Lice’de olduğunu göstermede sağlam ipuçlarını oluşturur. 
Güneşin doğuşu ve batışı zamanında mağaraya yansıyış biçimi, Dakyanus’un bura-
da yazlık kentinin bulunuşu, hükümranlığının Diyarbekir’de oluşu,  şu andaki Ulu 
Camiî yerinde büyük biçimde inşâ ettirdiği yapının mevcudiyeti, yapının yıkılması, 
yerine inşâ edilen sarayın durumu, Diyarbekir’in 3. Yüzyılda Hz. İsa Peygambe-
re İman etmesi-Tevhidi kabulü, Lice’de bulunan su kaynağı’nın mevcudiyeti, Es-
hab-ı Kehf’in sığındığı mağara ve kaçtığı kent arasındaki mesafenin doğruluğu, 
Lice’de “Efsus” adının Fis’e dönüşmesi, Lice’ye bakan ovanın Fis ismiyle anılması, 
Diyarbekir’de “Fis Kayası” denilen alanın bulunması, Hani’de ve Lice’de Eshab-
ı Kehf’in isimlerini taşıyan insanların çokluğu, bu yerin önemi sebebiyle her yıl 
yapılan anmalar, olayın olduğu yerin Deyr-i Rakıym ismini taşıması, Bu isimle bir 
ibadethanenin mağara önünde bulunması, mağaranın sarp bir yerde oluşu, mağa-
ra içinde mevcut olan izler, mağarada bulunan taş kitabenin varlığı, Diyarbekir’in 
Roma Dönemi’nde bulunuşu, bu mekânın Eshab-ı Kehf’e ait olduğunun güçlü be-
lirtileridir. Aynı durumu, iddia edilen diğer alanlarda bulmamız zordur. Yine buna 
rağmen, kesinlik taşıyan ifadelerden kaçınmanın gerekliliği şarttır. Ashab-ı Kehf’e 
dair yaptığımız araştırma, ilki Diyarbakır’da yapılan bir sempozyumda tarafımız-
dan tebliğ olarak sunulmuştur.
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Sahabeyle  İlgili Açıklamalar:

Metin: “Sahabe kabirleri sayısı bakımından Mekke ve Medine’den sonra üçüncü 
sırada yer aldığına inanılan Diyarbakır’ı Kudüs, Suriye ve Irak’ın takip ettiği söy-
lenmektedir.” (sh 13)

Düzeltme: Diyarbakır’da Ashab’dan birçok kişinin olduğu doğrudur. Fakat Muaz 
bin Cebel, Saad bin Ebi Vakkas gibi kabrinin nerede olduğu bilinen isimlere atfen 
kimi kabirlerin bulunduğunu bilmekteyiz. Malik bin Eşter gibi isimlere de mal edi-
len kabirler bulunmaktadır. Bu kabirlerde yatanların Ashab’dan olduğu, isim ben-
zerliğinin söz konusu olabileceği ihtimali kuvvetlidir. Muaz bin Cebel’in bilinen 
mezarı, Silvan’da değildir. Yine de Silvan’da halen bu isimle bir mezar bulunmakta 
olup, yılın belli haftasında Murad Şenlikleri kabir başında düzenlenmektedir. 
 

Diyarbekir ismi üzerine ve diğer yerleşim alanları

Konu hakkında Hıristiyanlar Hz.Meryem’e, Deyri’l-Bikr’e, Abgar Kralı Bukro’ya da-
yandırdıkları şehir ismini, bir yazar Yahudî kültürüne, tarihine dayandırır. Başka 
bir yazarımız, bu ismin İncil’de geçtiğini iddia eder.

Kaynaklarda şehir isminin Hz. İbrahim’in oğullarından Medyen’in torunu Amid’den 
geldiği rivayeti de vardır. Araplar, ismin Bekir bin Vail’den geldiğini söyler. Diyar-ı 
Bekr de bölge adı olarak yaygın biçimde kullanılmıştır. Atatürk Dönemi’nde bu 
isim konusunda çalışmalar yapılmış olup, şehir ismi sonradan Diyarbakır’a dönüş-
türülmüştür. Konu hakkında bir kitap bile yayınlanmıştır. Yazarın oldukça kısa 
verdiği bu bölüm, şehrin aldığı isimler sebebiyle halen tartışmalıdır.(s. 19)

Silvan’ın Cercis Nebî ve Ergani’nin Yunus Peygamber tarafından kurulduğu iddiala-
rı, kaynaklardan aktarılmıştır. Bunları doğru kabul etmek mümkün değildir. (s. 20)

Sonuç olarak eserin diğer bölümleri için eleştiri konusu olabilecek yönler bula-
mıyoruz. Kaynaklardan aynen alınan kimi ifadelerin araştırılmadan kullanılmış 
olması yukarıdaki önemli noktalarda açıklamalar yapmamızı zorunlu hale getir-
miştir. Yazarın şehri tanıtmadaki samimiyeti, mevcut kaynaklardan aldığı bilgile-
rin kendisini eleştiri odağına almamıza engel olsa da bu işin mesuliyetini taşıyan 
kurumların hareketsizliği, zamanla ferdî kimi çalışmaların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır. 
 

F- “Diyarbakır Kent Rehberi”, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2008.

2000 yılında kılavuz olarak basılan çalışmanın kapak ve kimi bölümlerinin değiş-
tirilmiş hali olan bu çalışma, öncelikle Kent Rehberi olma idealini taşıma özellik-
lerine kimi açıdan sahip görülebilir mi? Bu eleştiri yazısı bu amaçla kaleme alın-
mıştır.

Daha çok Mardin ve özellikle Şanlıurfa’nın turizm alanında aldığı mesafe, Diyar-
bakır ile karşılaştırılamaz. Bu kent rehberi de aynı şekilde diğer illerin kent rehber-
leriyle mukayese kabul etmez bir durumdadır.
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Çok iddialı kaleme alındığını sanarak bu eleştirilerin insaf ehlinin süzgecinden 
geçirilmediğini zanneden okur, kimi alıntıları ve düzeltmeleri okuduğu zaman, 
eminim, bu satırların yazarına hak verecektir. 

Kitapçık, “Bunları Biliyor Musunuz?” kısmıyla başlamaktadır. Bildiklerimiz yanın-
da bilmemizin mümkün olmadığı bilgilere de erişiyoruz, bu sayede. Kitapçığın ça-
buk tükenmesi ve yanlışların başkalarınca doğru bilinmemesi için 

Düzeltme: Ulu Camiî, Anadolu’nun ilk camii değildir. Antakya’da Habibî Neccar 
Camiî, ilk camiidir. Antakya’nın alınması, Diyarbakır’dan öncedir. Sütunlar, elbette 
farklı yerlerden getirilmiş olabilir. Fakat bu ifade adeta İstanbul’dan, Kütahya’dan 
da getirildiğini insana fehmettirdiği için yanlıştır.

Eshab-ı Kehf için batılı “Yedi Uyurlar “ ifadesini kullanır. İslam Dünyası’nda Ashab-
ı Kehf için bu tabir kullanılmaz. 

Diyarbakır Surları daima kaleye karşılık kullanılmıştır: “Diyarbakır Surları’nın dün-
yanın en eski ve en büyük kalelerinden biri olduğunu… “

Düzeltme: Meram anlaşılmasa da Diyarbakır Surları’nın ihtişamı kastedilmiş olabi-
lir. Bu Diyarbakır Kalesi olmalıydı. “Diyarbakır Kalesi’nin dünyanın en eski ve en 
büyük kalelerinden biri olduğunu” şeklinde düzeltilmeliydi. Dünyada ilk robotla-
rın yapıldığı tarih,  900 Yıl önce olarak tarihlendirilmiş. El-Cezerî’nin ismi geçilme-
miş. 

Diğer hususları da bu kitabın okurlarına bırakıyorum.

Diyarbakır ilçeleri arasında en büyük toprağa sahip ilçe, listede unutulmuştur. 
(s.21) Diyarbakır’ın “Çınar” diye bir ilçesinin olduğunu “Göksu Barajı” açıklamala-
rından da öğrenmek mümkündür. (s.16)  

Surlar başlığı altında verilen bilgide uzunluk doğru olarak verilmemiştir. Burç sa-
yısı da eksiktir. Özellikle metni kaleme alan yazar, Diyarbakır kalesi’nin varlığını 
bir türlü kabule yanaşmaz tavır içindedir:”M. Ö. 3000 Yılında şehre hâkim olan 
Huriler zamanında kurulduğu sanılan Surların uzunluğu 5 km.dir. “(s. 25)

Metnin ilk satırında da “Kesin olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilin-
meyen Diyarbakır Surları” ifadesi geçer.(s. 25 ) 

Aslında ilk kurulan yer İç Kale’dir. Yazar, konuya vakıf olmadığı için dile geti-
rememiştir, kimi özelliklerini kalenin. Belki de bu metin olduğu gibi bir yerden 
alınmıştır.

Nur Burcu hakkında kaynaklara bakıldığı zaman, “Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 
1286 senesinde Nur Burcu’nu” yaptırdığını sanıyoruz.  Ulu Camii onarımı sonrası 
vefat eden Melikşah, o dönem 37 yaşındadır. 1090-1091 senesi ile 1286 senesi ara-
sındaki farkı algılamayan ve bunu Nur Burcu tanıtımında kullanan o kadar kaynak 
ve yazar var ki…. Hem resmî hem yerel yönetimlerin çıkardığı tanıtım kitapların-
da bu hata ortaktır. Hatta yabancı dilde yayınlanan kaynaklarda durum değişmez. 
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Çünkü biz, birkaç sayfa sonra Melik Şah’ın Ulu Camii’yi onardığını göreceğiz.(s. 29)  

Yazar, Diyarbakır Surları’nı anlatırken yer vermediği İç Kale hakkında bilgiyi 27. 
Sayfada vermektedir. “Gizli kapı” olarak bilinen Oğrun, bu sayfada ve diğer sayfa-
larda  “Orhun” olarak geçer. Ayrıca İç kale’nin 16 burçlu olduğunu öğreniyoruz. De-
mek ki 82 Burç ifadesi, alışılmış gelen bir dil sürçmesi olarak algılanmayabilir. (s. 27)  

Ulu Camiî için söylenegelen “Mar Toma” ifadesini Nasır_ı Husrev’den okunmasını 
tavsiye ederiz. Mesudiye Medresesi’nin kilisenin kendisi olduğu uzun zaman sak-
lana gelmiştir, çoğunca. Ulu Camiî “kilise” ise şehrin, devletin yönetim merkezi 
neresidir? Bu soruya “İç Kale” olarak verilecek cevapların tümü yanlıştır. Çünkü İç 
kale’ler daima savaşın ve savunmanın söz konusu olduğu zamanlarda korunmanın 
en sağlıklı olduğu noktadır. Biz aynı zamanda bu camiin “Anadolu’nun en eski 
camilerinden olduğunu “öğreniyoruz.(s. 29)

Kiliseler Bahsi’nde Saint Teodoros Kilisesi’nin Fatih Paşa bitişiğinde olduğu be-
lirtilmektedir. En son yayınlanan bir fotoğraf kalesinde camiin alt kısmının arka 
planında uzaktan görünen çan kulesiyle, kilisenin mevcudiyeti ortaya çıkmıştır. 

Saint George için “Kara Papaz”, “Nasturî” ismini kullananlar ortaya çıktı. İç Kale’de 
Roma Dönemi’nde yaklaşık 2. Yüzyılda yapılan yapının inş’a sebebi,  ikamettir. 
Şehrin en korunaklı alanında hükümet erkinin ikametgâhı, burada yapılmazsa ne-
rede yapılabilir? Son kazılarda “Kilise” denilen yapının devamı ortaya çıkartılmış 
ve bu yapı kiliselik alandan taşmıştır. Eklentiler ortaya çıkarıldığında bu konuyu 
kimse yazmamıştır. Daha önce bu hususta yazdıklarımızın gerçekleştiğini de belir-
telim.  Mademki İç Kale’de yer alıyor ve mademki yönetim, çoğu zamanını burada 
geçirmektedir.  Buranın bir yönetim sarayı olduğu gözden niçin kaçırılıyor? Nas-
turîler Diyarbakır’a uğramazken, Saint George’nin kim olduğu bilinmezken “Kara 
Papaz” büyüsü tutan bir efsane midir? Bu yapının devamına işaret etmiştik, daha 
önce. Kazılar sonrası devamının ortaya çıkacağını belirtmeden edememiştik. Kazı-
lar sonrası sarayın devamı ortaya çıkarıldı.  

Yazar, “Antik Yerleşmeler” başlığı altında verdiği bilgilerle kimi konularda insanı 
engin bilgisiyle donatır durumdadır. Dakyanos Şehri’nin kalıntılarının sağlam ka-
lanı toprak altındadır, günümüzde. Yazarın bahsettiği açıklamalar, bizim de bildi-
ğimiz gibi 1950’li yıllardan alınmıştır. Aradan geçen altmış senelik zaman, tahriba-
tın boyutlarını, yazara hatırlatamayacak kadar kısa süre olmalı. (s. 37)

Zülkarneyn Kalesi’ne en son gittiğim zaman 2008 senesiydi. Kalenin köy olarak 
kullanılmış olması (Çeper-Şeper) söz konusudur. Kimi yerler sağlam durmaya ya-
kındır. Kale’de halen ikamet eden köylüler vardır. “…bazı kapı ve burçların te-
melleri zorlukla seçilmektedir.” İfadesini garipsemek ne yapmak gerekir? Çünkü 
yazar, bu köyü ve kaleyi görmeden bu satırları yazmıştır.(s. 37)

İşin ilginç kısmı sadece bir şapelin kısmen ayakta kaldığı Entak’ta “Bu gün kent 
surları ve yapılarının duvarlarının küçük bir kısmına rastlanmaktadır.” İfadesidir.(S. 
37) Biz, Sınne köyüne kadar giderken, etrafı araştıran biri olarak, bunu doğrular 
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bir bulguya rastlamadık. Sayfa 49’da Ankaris Şifalı Suyu hakkında bilgi verilirken 
su kaynağının Hani’de olduğunu biliyoruz. Fakat aynı su kaynağını sayfa 55’te 
Çüngüş’te gösteren Yazar, nasıl bir tanıtım rehberi hazırladığının farkında değil-
dir. Hani’de bulunan kaynak ilçeye 3 km., Çüngüş’teki hayali kaynak 2 km. uzak-
lıkta görünür. 

Yazar, birçok yeri tanıtırken, kitapçığın sonunda tekrar tanıtma yolunu seçmiştir. 
Mağaralarda “Silvan Hassunî” tanıtılırken (s.49) dört sayfa sonra aynı bilgiler tek-
rar karşımıza çıkmaktadır.(s.53) Aynı husus, diğer tanıtım alanları için de geçerli-
dir. 

Selçukluları 1286’ya kadar tarih sahnesine çıkartan Yazar, Çüngüş Ulu Camii ta-
nıtımında (s. 54), Selçukluların devlet olma ömrünü 15. Yüzyıla kadar çıkartır: 
“Kesin tarihi bilinmemekle beraber bir Selçuklu eseri olup, 15. Yy’da yapıldığı 
sanılmaktadır.”(s. 54)

2009’da yaptığımız müracaatta bu kitapçıktaki bilgi yanlışlıklarına değinerek, bel-
geler sunmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğü’nce bu kitapçığın 
toplatılacağı ilgili Vali Yardımcısı tarafından bize bildirilmiştir. Yine de bu kitapçık 
halen dağıtılmaktadır ve gereği yapılmamıştır. 
 

F - “Sur İçindeki Tarihi ve Tarih ve Kültür Mirasımız”, Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yesi Yayını.

Genelde yanlış sunulan bilgileri düzeltmek ve bu alanda yapılan hataları doğrular-
la yer değiştirmek ön plandadır, çalışmalarımızda. Bu sebeple bu çalışmaya ilişkin 
düşüncelerimiz, belirttiğimiz biçimde değerlendirilmelidir. 

“Ulu Camiî” Başlığı altında sunulanların eleştirisi: Diyarbekir, 639 yılında Müslü-
man Araplarca Romalıların hâkimiyetinde ve Meryem-i Dara’nın hükümdarlığında 
iken alınmıştır. İç Kale’deki gizli geçitten kaçıp kurtulan kadın hükümdar hakkın-
da en ayrıntılı bilgiyi, Vakidî vermektedir. 

Yazar, “Kentin en büyük kilisesi Mar Toma Kilisesi (Katedral) Ulu Camiye dönüştü-
rülmüştür.” İfadesini kullanır. 

Camiî Kebir, yapılış tarzı ile kilise değildir. Sonradan kiliseye dönüştürülen yapı 
hakkında yazarın “Eserin kilise olarak kullanılmasından önce pagan dönemine ait 
bir putperest mekânı olduğu da bilinmektedir.” der. 

O halde “kilise” ve “katedral” ifadesi, havada durmaktadır. Siz, kırk kere doğ-
ru olmayan bir şeyi söyleyip tekrar ederseniz, kendi söyleminize kendinizi de 
inandırırsınız. Bu konu da aynen bu şekilde istismar edilmiştir. Madem doğru 
bu ise niçin ifade edilmiyor? Tespitlerimiz, yapının Ashab-ı Kehf’in merkezi olan 
Diyarbakır’daki Dakyanus Sarayı olduğunda yoğunlaşmaktadır. Bunu ayrı bir ma-
kale konusu olarak, ele aldık, uluslararası bir sempozyuma taşıdık. Ulu Camii için 
Romalılar, herhangi bir onarıma ve tadilata izin vermemiştir. Bu yapı için en sağ-
lıklı bilgiler, Nasır-ı Husrev’in Seyahatnâmesi’nde yer almaktadır.
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Yapının 200 taş sütun üzerinde çok katlı yapısı, Dakyanus sonrası Hz. İsa (a)’a iman 
etmiş muvahhidlerin inşâ ettikleri yapıya işarettir. Bu yapının yıkılması sonrası, 
Melikşah tarafından Hanifîler bölümü ile karşılıklı olan giriş ve çıkış bölümleri ya-
pılmıştır. Şafiî Bölümü de Zırkî Beyi tarafından çok sonra yapılmıştır. 

Yazarın, “Caminin dört ayrı cephesi Müslümanlığın dört ana mezhebine ayrılmış-
tır.” yargısı yanlıştır. Mesudiye Medresesi’nde dört mezhebe göre eğitim alan öğ-
rencilere ve tedrisata binaen söylenmekte olup, bunun Camiî için ifadesi kabul 
görmemektedir. Cami-î Kebir, aynı anda iki imam tarafından namazın cemaatle 
kıldırıldığı Anadolu’da belki ilk ve tek camiîdir. Bunda ayrı mezheplere duyulan 
saygı etkendir. İslâmiyetin kabul gördüğü ilk yıllardan günümüze kadar bu gele-
nek devam etmektedir. İki imamlı tek camiî, Camiî Kebîr midir? Bu konuyu araştır-
madık. Lakin meraklısı bunu araştırabilir.

Camiî avlusunda yer alan güneş saati için “Romalılardan kalma” ifadesi kullanıl-
mıştır. Romalılar, rakamları Arapçayla mı yazmaktaydı? Elbette araştırmadan, gör-
meden yazma böyle yanlışlıklara sebebiyet vermektedir. 

Biz, adeta bu güneş saatinin sadece şehrimizde olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa o 
kadar uzak bir il değildir, bu hususta. Elimizdeki bir fotoğrafta ikinci bir güneş 
saatinin bulunduğu apaçık olarak görülmektedir. Ne yazık ki bu saat, 1930’larda 
kayıplara karışmıştır. Mevcut saat ise avlu tadilatı esnasında, hafriyatın çıkarılması 
esnasında, dikkat edilmediği için oldukça zarar görmüştür. Vakit bildiren üçüncü 
bir saat ise halen bulunmakta olup, gölgenin ana kapı üstünden girişe yansıma-
sından ibarettir. Avlu taşları değiştirildiği için bu zaman gösteren düzenekte sap-
malar olmuştur. Girişin saatleri gösteren bazalt taşlarında yer alan çizgiler halen 
yer almaktadır.

“Nebî Cami” Başlığı altında sunulanların eleştirisi: “Kalen Nebî”, Arapça’da “Nebî 
(bunu) söyledi” anlamındadır. Hz. Muhammed(a)’in nakledilen sözlerine İslâm 
Literatürü’nde “hadis” denir. Her hadis aktarıldığında “kaale Nebî” veya “kaale 
Resulullah” denir. Nebiî Camiî ismini, minaresinde yer alan hadislerden alır. 

Hadisler öncesi, “Kâle’n- Nebî” geçtiği için “Nebî Camiî “ olarak anılır. Camiî’nin 
toprak damlı Şafiî Bölümü, şu andaki alandan daha fazla büyüktü. Ana Caddenin 
genişletilmesi ve yapının bakımsız olması sebebiyle yıktırılmış, minaresi taşları nu-
maralandırılarak, günümüzdeki noktaya taşınmıştır. Yazar, minarenin çöktüğünü 
belirtmiştir. Minarenin çökmesi söz konusu değildir.

“Safa Cami” Başlığı altında sunulanların eleştirisi: Evliya Çelebî, kokunun 
Hindistan’dan getirildiğini belirtir. Sayın Yazar, “Minaresinin harcı Diyarbakır çev-
resinde yetişen kokulu bitkilerle karıldığı” yakıştırmasını yapar. Minarenin kılıf 
meselesi yanlıştır.  Devasa minareye kılıf takma, “Minareyi çalan kılıfını uydurtur.” 
sözünden gelmiş olmasın.  Bu minarenin ustalık isteyen kitabeleri ve nakışları insa-
nı cezp eder durumdadır. Bundan olsa gerek, yakıştırmanın kullanılarak gelmesi. 
Aynı tarzda Mardin’de de bir minare bulunmaktadır. Ki Mardin Ulu Camiî, bizdeki 
yapıdan daha tezyinatlı ve ihtişamlıdır.
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Sayın Yazar, “Cuma hutbelerinde çıkarıldığını” belirttiği bu kılıfa dair, acemîce 
açıklamada bulunur. Cuma, İslam Âlemi’nde inananların ibadet ve bilgi alışverişi 
için bir araya geldiği gündür. Keşke, “Cuma Hutbeleri” yerine “Cuma Günleri “ 
demiş olsaydı… 

 Bu düzeltme de anlamdaki yanlışlığı ortadan kaldırmamaktadır. Kimi kaynaklar-
da” Bayram ve Cuma günleri” geçtiği için yazar, aklında kaldığı şekliyle “Cuma 
Hutbelerinde” demiştir. 

“Hazreti Süleyman Camiî” başlığı altında sunulanların eleştirisi: “Caminin bitişi-
ğinde Halid bin Velid’in Oğlu Süleyman ile Diyarbakır’ın Araplar tarafından alın-
ması sırasında şehit düşen sahabelerin gömülü olduğuna inanılmış ve bu da cami-
nin kutsallığını artırmıştır.” diyen yazarın hatalarını düzeltelim: 

“Hazret”, Araplarda saygı belirten bir kelimedir, ifadedir. Biz de yazar için “Haz-
ret, doğrularla yanlışları karıştırmış.” diyebiliriz. Sahabe, dünya gözüyle Hz. 
Muhammed(a)’i görenleri ifade etme amaçlı kullanılan bir terimdir, Hz. İsa (a)’nın 
yakın arkadaşlarına nasıl “Havarî” deniliyorsa Hz. Muhammed(a)’in yakın çevre-
sine ve arkadaşlarına “Sahabe-Sahabî” denir. Yazar, tarihçe ispatlı bu durum için 
“inanılmış” demektedir. Bu yanlıştır.

 “Cami Kutsallığı”, için söylenecek ne var ki?...  Her ibadethane kutsaldır. Meşhed 
(Şehidler) Camiî, Sahabî olanları bağrında taşıdığı için oldukça ziyaret edilir.  Bu 
ziyaret, Hz. Muhammed(a) içindir. Yoksa bu camiî diğer camiîler statüsündedir. 
Keşke sahabî naaşları, alt katta olmasaydı. Fakat o dönemde- mutlaka alınan bir 
fetvaya göre olmalı- şehidlerin gömülü olduğu alan üstüne camiî yapımı gerçek-
leştirilmiştir. Herkesin girip çıkacağı bir yer olmaktan çıkarılan mekân için Yazarın 
ifadelerini garip bulmaktayız.  

“Mar Petyun Kilisesi” başlığı altında sunulanların eleştirisi: Diyarbakır’da Keldanî-
ler kalmamıştır, mevcut olduğu söylenilen cemaat ise semboliktir. Türkiye’de Kel-
danî aile sayısı 500 civarında olmalıdır. Diyarbakır’da bu Kilise’de ayinler, ayda bir 
Süryanî Kâdim Kilisesi Papazı tarafından yapılmaktadır. Kilise’nin esaslı bir ona-
rımdan geçirildiği, kimi etkinliklerin yapıldığı kilisenin bu yola tanıtımının yapıl-
dığını bilmekteyiz.

“Surp Grigaros Kilisesi” başlığı altında sunulanların eleştirisi: Yazar, toprak damlı 
bu kilisenin kubbesinden bahsetmektedir. Çöken tavanıdır. Günümüzde kilise ol-
duğunu şüpheli karşıladığımız İç Kale’deki yapı dışında üç kilise vardır, 

Diyarbakır’da Surp Grigaros Ermeni Kilisesi’nin kubbeli yapı olmadığını bu vesile 
ile belirtelim. Bu kilisenin onarımı Büyükşehir Belediyesi’nin de katkıları ile ta-
mamlanmış ve yapı için Ekim-2010’da bir açılış yapılmıştır.

Gençlik yıllarımızda yer yer toprak damını hatırladığımız kilisenin kubbeli olduğu-
nu hatırlayamıyoruz; yaşlılar dâhil olmak üzere. Yazar, kartella’da sık sık Polonyalı 
Simeon’dan bahsetmektedir. 
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Bizce konu hakkında Mardin Kırklar Kilisesi’ne müracaat etseydi, konu hakkında 
daha iyi bilgilere sahip olurdu. Biz, İç Kale’de kilise varlığının meçhul olduğunu 
birkaç kez belirttik. Mevcut olduğu söylenilen Kilise’ye adı verilen şahsın kim ol-
duğu bilinmemektedir. Bu Kilise için bir dönem “Nasturî Kilisesi” denmişti. Nasturî 
Cemaati’nin oluşmadığı şehirde bu yola niçin başvurulduğu da bilinmezler arasın-
dadır. 

Kimileri bir kayıttan “Kara Papaz Kilisesi” adını bularak, İç Kale’de ikinci kiliseyi 
arayıp durdu. Elbette bu alanda Hıristiyanlar, yapıların birini kilise olarak kullan-
mışlardır. Fakat mevcut en eski birbirine bağlantılı iki yapı kilise olmaktan uzaktır. 
Yazar’ın Batriye Cemaati hakkında bilgi vermesi ilginçtir. Aziz George’nin tarihî 
kişiliği açıklanamazken birbiri ile uyuşmayan çelişkili ifadeler, olsa olsa burada bir 
kilise mevcudiyetini kabul ettirmektir. 

İç Kale, şehrin en eski alanıdır. Bu alan hükümran olanların kaldığı ve en iyi ko-
runan bölgedir. Mademki bu alan merkezidir ve hükümdarlar burada kalmaktır. 
Bu birbirine bağlı iki mekân, yıktırılan ya da bir bölümü yıkılan sarayın bölümleri 
olmasın?

 Kilise olduğu iddia edilen yerin eklentileri, Hasan Paşa Mektebi (Eski Milli Eğitim 
Müdürlüğü Binası-Şimdi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası) yanına kadar uzan-
maktadır. Burada kazılar sonrası saray eklentileri de ortaya çıkmıştır. Sarayın ol-
duğu bu alanda hükümdarlar nerede kalmaktaydı? Buna bir cevap verilirse akla 
gelen Roma’dan kalma bu iki yapı akla gelir. Kimi mimarlar, bu iki girişik yapının 
kilise olmadığı üzerinde durmaktadır. 

Prof. Dr. Semavi Eyice başta olmak üzere birçok yazar, yapının kilise olamaya-
cağı hususunda fikir beyan etmiştir. Artuklu Sarayı’nın höyük-Yığma Tepe-Vir’an 
Kal’a-Hemedek-üzerinde olduğu herkesçe bilinmektedir. Kazılarda da bu ortaya 
çıkarılmıştır. Kayıtlarda geçen yüzden fazla odası bulunan saraya dair bir iz-emare 
bu gün söz konusu değildir. 

“İç Kale” başlığı altında sunulanların eleştirisi: Yazar, İç kale’de çok değerli yapı-
ların olduğunu belirtmektedir. Bu esnada Virantepe Höyüğü ile Artuklu Sarayı’nı 
da bu yapılar içinde saymaktadır. Saray’ın höyük üzerinde inşâ edildiğini keşke 
belirtseydi de hatalarına bir hata daha katmasaydı!.. 

“Ulu Beden / Yedi Kardeş / Ben u Sen Burcu” başlığı altında sunulanların eleştirisi: 
Efsanelerin anlatıldığı burç bilgilendirmelerine katılmak mümkün değildir. Burçla-
rın yapanı ve yaptırılanı belli iken bu tarz efsanelerle burçları tanıtma yanlıştır. 

“Dicle Köprüsü” başlığı altında sunulanların eleştirisi: Köprünün Roma Döne-
mi yapısı olduğu ve bu konuda bir tereddüdün olmadığı ortada iken, Mervanî 
Dönemi’ne mal etmek yanlıştır. Yapılacak Sasanî kuşatmasına karşılık bir bölü-
mü yıktırılan köprüyü, çok zaman sonra Mervanlılar onarmış, yıktırılan bölümünü 
yaptıklarına dair kitabelerine yar vermiştir. Yapı ele alındığında farklılık arz eden 
iki bölüm, kendisini göstermektedir.     

“Keçi Burcu” başlığı altında sunulanların eleştirisi: Burca dair verilen bilgiler ba-
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kıldığında kalenin en eski ve büyük burcu olduğuna dair cümleler burada da tek-
rar edilmiştir. 2000’li yılların başında burada varlığı ifade edilen bir kiliseden yola 
çıkarak, bu burcun zemininde Mar İstefanos Kilisesi’nin yer aldığını tespit etmiş, 
Sasanî Dönemi’nde kilisenin ateş-gedeye çevrildiğini yapıda gördüğümüz eklenti-
lerden yola çıkarak belirtmiştik. 

Burcun alt girişinde tam karşıda yer alan eklentiler, ateş yakılan alanı oluştur-
maktadır. Bu konuya dair bilgilere bir araştırmamızda yer vermiştik. Ne yazık 
ki bir yazar dostumuz bu makale yayınlandıktan aylar sonra yazdığı köşesinde 
bunu ilk açıklayanın kendisi olduğunu belirtmişti. Bunun beraberinde Mar Zuknîn 
Manastırı’nın Zoğe Köyü’nde olacağına dair başka bir araştırmamızı da yayınla-
mıştık. Ayrıca Zuknin Çayı’nın olduğu alanda bu kilisenin mevcudiyeti araştırıl-
mamıştır.  Bizim İç Kale ve Ulu Camiî için yazdıklarımızı okuyanlar, biri kilise biri 
manastır olmak üzere iki yapının yerini tespit ettiğimizi ve bunlar hakkında kamu-
oyunu makalelerimizle bilgilendirdiğimizi unutmamalıdır.. 

Hatta bir başka kilisenin de çalınmak üzere olan kitabesini müzeye teslim ettiği-
mizi belirtelim. İş inanç boyutuna geldiği zaman bazı akl-ı evvellerin “Biz deme-
miş miydik,…” yollu açıklamalarını duyar gibi oluyoruz. Bu açıklamayı da burada 
yapmamızın amacı, kiliseler hakkında bilgi verirken doğrularla yanlışları karıştır-
mamak, camilerde de aynı izleği takip etmek içindir. Yoksa İslâm’a tabiî olma-
mız, kiliseleri yokluğa mahkûm etme amacını taşımaz. Bu işi bilimsel ele almanın 
yolu budur. Bazılarının bunu iyi öğrenmesi gerekir. Elbette sözümüz bu kartellayı 
hazırlayanlara değil, bu makaleyi okuyup yanlış düşünebilenler içindir, eli kalem 
tutup bir-iki kitapla işi idare edenler içindir.
 

G- “The City of Stones and Dreams Diyarbakır”,  Diyarbakır Metropolitan Municipal 
Adminstration Culture and Arts Publications, 2004.  

İkinci eser, “Diyarbakır: A Cultural Guide” ismini taşımaktadır. İngilizce’ye çevrilen 
bu eserin Almanca Basımı da “Diyarbakır Kulturfuhrer von Diyarbakır”  ismini taşı-
maktadır. Bu eserin Fransızca basımının yapılıp yapılmadığı bilgisine ulaşamadım. 
Published by Cultural Directorate of Diyarbakır Governor’s provincal Headquor-
ters 

Bu eserleri yayınlayan kurumlar, metinleri inceletmeden ve bir kuruluş veya ko-
misyon onayından geçirmeden yayınlatmaları, sonuçta kimi yanlışların da Ana-
dolu sınırları dışına çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu iki kitabın Türkçesi’ni de 
edindim. Yanılmamışız, ifadelerimizde. Hatalar, kolkola girip halay çekerken, gü-
nah keçisi olarak eleştiride bulunmayı erken sayıyorum. 

Bu iki eserin daha önce yanlışları ortaya konmuş ise bizim eleştirmemize gerek kal-
maz. Fakat eleştirilmemiş ise mecburen yanlışların önem arz edenlerini düzeltme 
ihtiyacı hissederiz.

“Turkey a travel survival kit”  eserinin künyesi: Tom Brosnahan, Lonely Planet Pub-
lications, January, 1988. 
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Diyarbakır’a ilişkin yayınlanan bilgileri tercüme edip okuyunca -temel alınan kay-
naklardan olmalı- Diyarbakır’a ilişkin kimi bilgilerin halen genel kabul gördüğüne 
şaşırdım. (s.423-427)

Bu eserlerin beraberinde kimi broşür ve reklâm amaçlı basılı özel sektöre ait ka-
talog-kitapçıklar da olmaması gerekenleri içermektedir. Bunları kendimize dert 
edinmiyoruz, Türkçe yazılanları daha düzeltme olanağına sahip değilken. Bazen 
kendi kendimi sorgular, bu görevin bizim payımıza düşmediğini vurgularım. Sağı-
mızda ve solumuzda kimsenin olmadığını görünce yazmadan edemiyoruz. Şayet 
yazarsak değişen ne olacak? Bu soru da cevapsız kalmaktadır.  

Camiî Kebir’i yıkıntılardan yapan ve bu güne ulaştıran Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 
vefatından yıllar sonra 1286 yılında yaşatılmış gösteriliyor:

“Rsing adjacent to the Turret of the Seven Brothers, the Nur Turret is among the 
finest Works of the Seljuk era. Built by the Seljuk ruler Melik Shah in 1286, it bears 
the carvings of varios seljuk symbols: running horses, lions, women and deer.”(s. 27)

A Cultural Guıde’den yaptığımız alıntıda Nur Burcu’nun Yedi Kardeş Burcu yakı-
nında olduğunu, Selçuklu Sultanı Melikşah’ın bu burcu 1286 yılında yaptırdığını, 
burçta Selçuklu sembolleri olduğunu belirtmektedir.

 Bu sembollerden koşan atlar, arslanlar,  geyik ve (çıplak) kadın figürü olduğu yer 
almaktadır. Şimdi Melikşah’ın vefat tarihi ortadadır, bu burcun inşâ tarihi ortada-
dır. Ulu Camiî inşası için Melikşah’ın kitabesi Hanifîler Bölümünün ön kısmında yer 
almaktadır. Alparslan’ın vefat tarihi bellidir. Melikşah’ın 1286 yılına kadar yaşa-
ması halinde bizim tarihimizde en çok yaşadığı bilinen kişisi Zaro Ağa’nın ünvanı 
elden gitmeyecek mi? 

Bu tarz çalışmalar ortaya konulurken bir tarihçinin danışmanlığı söz konusu ola-
maz mı? Bu alanda çalışmaları bulunan birkaç kişiye bu tarz kitapların dosyası 
tashih için verilemez mi?

Sadece hatalar bununla da kalsa kabulümüzdür. Aynı hata, “The City of Stones 
and Dreams Diyarbakır”da şu şekilde geçmektedir:

“The Nur(Light)Tower is adjacent to the Yedi Kardeşler Tower. It is considered one 
of the most beautiful Works of the Selçuk period, and was constructed in 1286 
by the Selçuk ruler Melik Şah. There are reliefs in the walls containing figures of 
running horses. Lions., deer and women” (s. 49) 

Dağ Keçisi’nin “Geyik” olarak telaffuzunu İngilizce sözlüklerden araştırmaya de-
ğer mi? 

Alparslan, Malazgird’e giderken Kale’ne alınmadı. Oğlu Melikşah, şehri fethetti. 
Feth etti de bizimkiler, kendisi 37 yaşında vefat ederken, 1286 senesine kadar diri 
göstererek, ne amaca hizmet etti?

Ortada olan samimîyetsizlik, tarihî cehalet, bizi nereden nereye götürmektedir? 



175

Türkiye Yazarlar Birliği

Merakta kalan olmasın,  Melikşah hakkında önemli bilgileri, Diyarbakır hakkında 
yazılan kitaplarda yer almayan açıklamayı size sunuyoruz: 

Melikşah’ın Diyarbakır’da kaç yıl, kaç ay, kaç gün kaldığını, Veziri Nizamü’l-Mülk, 
“Siyasetnâme” adlı eserinde bunu belirtmiyor. 

Melikşah için kaynakların verdiği vefat tarihini gün, ay ve yıl olarak belirtiyoruz:”6 
Ağustos 1055 yılında doğan Melikşah, 17 yaşında sultan olmuş, 20 Kasım 1092’de 
37 yaşında vefat etmiş ve İsfahan’daki adına yaptırdığı medreseye defnedilmiş-
tir.” 

Şimdi, bu bilgileri, nasıl doğrulayacaktır, anlı şanlı kitapları yazarak, şehri tanıtma 
adına yola çıkanlar? Biz, bu gün yaşarız da yarın meçhul!...

Bu hataların kaynağını Türkçe olarak belirtmedim. Çünkü yabancı dilde kaleme 
alınan bu eserler, ilgililerince bilinir. Bu hatanın en az on-on beş kaynakta oldu-
ğunu söylersek, ne olacak? 

Ömür vefa ederse, istenilen olmasa bile kendi çabamızla yağımızda kavrulur,  gi-
deriz. Fakat istenilene ulaşmadıkça insan, ne derecede mutlu olabilir? Bu şehrin 
yıllardır bir yıllığı yayınlanmadı. 

Biz kalkıp size “Diyarbakır’ın 82 burçlu Kalesi’nin dört yöne açılan kapıları vardır.” 
dediğimiz zaman şehre dair bir hata işlemiş oluruz. Çünkü Kale’de burçların sayı-
sının 82 olmadığını, kalenin etrafını iki-üç saatte dolaşan herkes öğrenebilir. Bu 
yanlışlığın içinde bulunanlar, niçin öğrenmez, bunu bilemiyoruz. 

Demek ki bu kitapları okuyan isimler de hatanın farkında değildir. Türkçesini oku-
yanlar, yapılan bilgi yanlışlığının farkında değildir. Yabancı dilde yazılan kitapla-
rın gramer kurallarına uygunluğu yeterli değildir. 

Bu kitap sayılarını çoğaltmak elimizdedir. Yabancı dil bilenler, bu eserlerin hangi 
kurumlar ve kuruluşlar tarafından yayınlandığını bilir. Bizim bir işimiz de bu yaşta 
bu kitap hatalarını bilmek için yabancı dil öğrenmek mi olacaktır?  

İşimizi ve gücümüzü bırakarak bu alanda şöhret olmanın kapılarını maalesef zor-
layamayız. Fakat birçok yazımızda olduğu gibi dostane uyarılarımızı yapmaktan 
geri kalmıyoruz: Böylesi kitaplar yazılacak ise yanlışlığa düşmemek için birkaç kişi-
den oluşan komisyon kurun ve bilgi yanlışlıkları düzeltildikten sonra kitapları ya-
yınlayın. Ne yazık ki bu kitaplar için böylesi komisyonların kurulmuş olma ihtimali 
vardır. Komisyon kurulmuş ise bu hatalar yapılmış ise biz ne diyebiliriz? Eminim, 
bu yazımız en azından ilgilenenlerin dikkatini çeker de adı geçen eserlerin yeni 
basımlarında hatalar ayıklanır ve doğru bilgiye yer verilir.

Her yazımızda şehirden bahsediyoruz ve her yazıda farklı bir alana ait düşünce-
lerimizi ifade ediyoruz. Keşke sayımız artsa da bu şehirde şehre dair haftalık bir 
gazetede sadece şehir konusunda çalışmalar ortaya çıkartabilme yollarını açabil-
sek!.. Bu olmaz bir hayaldir. Sanal ortamda olan ve biten,  gazeteleri bir yana 
bıraktı. Aslında sanal ortamda yapılan hataları sayarsak bir yazımızda geçtiği gibi 
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Fırat’ın Diyarbakır’dan akması üzerine on örnek bile verebilirdik. Bazen ölü olanı 
diriltir, ona burç inşâ etme emri veririz. Fırat’ı Diyarbakır’dan akıtmak zor iş mi? Bu 
denli bilgi kirliliği karşısında bize düşen de şehre dair araştırmalarda bulunanlarla 
dertleşmektir.

Biz, sadece şehre dair bir zaman kitaplar okumuş, şehri gezmiş ve yaşlıları dinlemiş 
insanlarız. Amacımız kitaplara kimi yanlışların sirayet etmemesidir. Amacımız, bu 
kâdim şehrin gereği gibi tanıtılmasıdır. Biz, elimiz kalem tuttukça yazarız, doğru 
bildiklerimizi paylaşırız. Yine de ısrar eden varsa hatada, yayınlanan kaynaktan 
iktibaslar yaparak, yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek isteriz. Ne derecede ba-
şarılı oluruz? Bu ayrı bir meseledir.

Bariz bir örnek daha verelim: Ömer Şeddad Camiî yanındaki Sultan Suc’a Çeşme-
si. Bu çeşmenin kitabesinde çeşmenin yapım tarihi ortadadır. Bir zat, bu tarihi 
yanlış okumuş ve kitaplara bu çeşmenin tarihi yanlış geçmiş. Şimdi denilebilir ki 
bu ayrıntı çok mu önemlidir? Bizce bu işle uğraşanlar için çok önemlidir. Çünkü 
bu çeşmenin yapım tarihi doğru okunsa, tarihe dair bilgi yanlışlığı olmaz. Şimdi 
bu çeşmenin yapım tarihini doğru okuyacak bir kişi bulmak lazım değil midir? Siz 
kalkın şu iddiada bulunun:”Yoksulluğun kol gezdiği bu şehirde bu tespit çok mu 
önemli?” 

İşte bu soru ve sorular sebebiyle şehre dair kimi çalışmalar, söylem doğru olsa 
bile varış noktası yanlıştır. Bu şehirde bu tarz anlayış nedeniyle kimi çalışmalar 
yapılmamaktadır. Bu ısrarında inat edenlere soralım: “Arkeolojik kazıları da yap-
mayalım, tarihî eserleri de onarmayalım. Nasılsa bu şehirde karnını doyurmayan 
insanlar var. Bu çalışmalara harcanan paraya ve iş gücüne yazık değil mi? Medenî 
yaşamda geçmişe saygı göstermek esastır. Biz, madem bu şehrin medeniyet beşi-
ğinde yer aldığını söyleriz. Bu coğrafyada Diyarbekir’in önemli bir şehir olduğunu 
söyler, dururuz. O halde sonuç noktasında yapılması gerekenlerin yerine getiril-
mesi şarttır.

H-  “Diyarbakır’ın Tarihî Eser Envanteri” başlıklı makalemizden bölümler

Bu şehrin Tarih Kültür ve Folklor Araştırmaları Merkezi’ne ihtiyacının olduğunu 
yıllardan beri söylemekteyiz. Tarih beni yanıltmıyorsa 2000 yılında bunu günde-
me getirmiştik, İl Kültür Müdürlüğü’nün yayını olan Diyarbakır Kültür ve Sanat 
Bülteni’nde. Daha önce de yerel yayınlanan gazetelerimizde buna yer vermiş, se-
simize yankı bulamamıştık. 

Günlerden bir gün elimize geçen bir şiir kitabının önsözünde fikirlerimizin aynen 
iktibas edildiğini, dile getirildiğini görünce şaşırmıştık. Demek ki dört sayfalık bir 
bülten de olsa bunu okuyan var ve kabul görülmesi gerekenler kimilerince ciddiye 
alınmaktadır.

Diyarbakır’da bu tarz bir merkezin kurulmasının gündeme alınmasında yazdığı-
mız birkaç makalenin ne derecede etkisi vardır, bilinmez. Fakat bu merkez kurula-
caksa çok geniş bir yelpazede görüşler alınmalıdır. Yazdıklarımızın okuru bilgilen-



177

Türkiye Yazarlar Birliği

dirme amaçlı olduğunu, kimi düşüncelerimizi paylaşma amaçlı yazdığımızı tekrar 
etmeye gerek var mı? Görünen bir çok hususun herkes tarafından bilinmesi için sık  
sık tekrar edilmesi gerektiğidir. 

Bu makalemizde şehrimizin tarihî eser envanterinin çıkarılıp çıkarılmadığını sor-
gulamak istiyoruz: Diyarbakır’ın Tarihî Eser Envanteri, bu güne kadar çıkarılmış 
mıdır? Umarız çok iddialı olan söylemlerimizin bazılarında yanılmışızdır. Bu bahsi 
geçen envanter çıkarılmıştır. Lakin gönül rahat olmayınca, insanın içinden geçeni 
dışa vurması kadar doğal olanı yoktur. Biz, şahsen böyle bir envanterin çıkarıldı-
ğını zannetmiyoruz. Çıkarılmış olsa idi en azından haberdar olur, bilmediklerimiz 
konusunda bilgilenirdik. Bu şehrin muhtarı olma gibi bir derdimiz olmasa bile şe-
hir hakkında araştırma kabilinden kimi bilgilere sahip oluşumuz, bazen konuşma 
tarzımızı değiştirir hale bürünmektedir. Özetle böyle bir envanterin çıkarılmadı-
ğını söylememiz, bizi şehir konusunda söz sahibi olduğunu iddia edenlerin huzu-
runda umarız ki mahcup çıkarmaz.

2000’li yılların başında bize tevdiî edilen göreve binaen ilçe-köy demeden aylarca 
süren araştırmalarımızda gördük ki kimi konularda yer alan bilgiler yanlıştır ve bu 
yanlışlıklar zinciri araştırıldığında çoğu kitaplara da yansımıştır.

Kendi ilçemiz olan Çınar’da Zerzevan Kalesi bulunmaktadır. Yıllıklarda bu kalenin 
temel taşlarının bile yer almadığı bilgisi yer alırken, Zerzevan Kalesi’ne çıkarken 
önemli kalıntıların ve kale bölümlerinin ayakta durduğunu gözlemleyip fotoğ-
rafladık. Konu hakkında yerel Yeni Yurt ve Öz Diyarbakır Gazetesi’nde yer alan 
söyleşilerimizde bunu gündeme getirdik. Yine “Bölge Gazetesi” olan Güneydoğu 
Ekspres’te açıklamalarımız yer aldı. Ne yetkili ne etkili kimseden bir cevap alama-
dık. İnsan bir şeyi iddia ederken karşı görüşün olmayışı akla iki soruyu getirmek-
tedir:

1-Ciddîye alınmama

2-Muhattap seçilenlerin konu hakkında çok duyarsız olmaları

Biz iki arada bir derede kendimizi sorgularken birinci maddeye daha uygun oldu-
ğumuzdan yana oyumuzu kullandık. Yıllardır bilinen bu kalenin yok sayılmasının 
sebebinin bir kitap-yıllıkta yer alan açıklama olduğunu kavradık.

Ergani yolu üzerinde bulunan köprü yıllardır ”Deve Geçidi” olarak bilinir. Deve 
Geçidi Köprüsü’nün bu köprü olmadığını ispatlamak kadar zor bir durum yok. 
Esas köprü ortada iken, kitabeleri ile dururken kalkıp Osmanlı Padişahı IV. Mu-
rad Dönemi’nde yapılan köprüye bu yakıştırmayı kabullenmek, araştırmacılıkla ne 
denli bağdaşır? Ayrıca bu iki köprü arasında bulunan Roma Dönemi köprüsünün 
durumu ayrı bir konu. İşin en ilginç yönü bu üç köprünün aynı biçimde benzer 
özellikler göstermesidir. Bilmekten uzağız, kimi konuları. Okuduğumuz kitaplarla 
makalelerde rastladığımız bilgi yanlışlıklarına ne kadar değinirsek değinelim, so-
nuçta ciddiye alınmamak kadar acı bir sonuç ve cezalandırma metodu yoktur.
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Şehri, şehir merkezi ile sınırlı tutan ve bu alanda temcit pilavı gibi aynı bilgileri 
tekrar etmenin kime ne faydası bulunmaktadır? Esasında bu işle ilgili olanların 
duyarsızlığı, sonuçta önü alınamaz hatalar ve yanlış bilgilendirmelere yol açmak-
tadır. Bu alanda yazmış olmamız, tarihî eserlerin kayda geçmemiş kimilerini gün 
ışığına çıkarabilecek mi?  Daima Evliya Çelebî’yi kaynak olarak alanlar, on beş 
günlük sürede tespiti mümkün olabilecek tarihî eserlerin envanterini çıkarabilir. 
Kalkıp bu iş için Avrupa Birliği’ne projeler sunma yolu ile bu envanteri oluşturma 
gibi bir kurnazlığın içine girenler de olabilir ve bu mümkündür.”Siz şehrinizde 
bulunan eserleri bilmiyorsunuz. Önce bunları öğrenip, sonra bize proje sunun.” 
açıklaması ile karşı karşıya kalsak ne olur?

Eğil’de Selman Kalesi’ni görüntülerken bunları düşündüm.  Bir iki fotoğraf maki-
nesi ile işin gereğini bilenlerle birçok tarihî eseri ortaya çıkarmak mümkün iken, 
olması gereken yapılmıyorsa, insanın kendisini sorgulaması gerekmez mi?

İşimiz gücümüz Diyarbakır Kalesi’nin Surları oldu. Bir mühendis sitesinde bir an-
ket açar. “Türkiye’nin Dünyanın Sekizinci Harikası” isimli anket, şehri birbirine ka-
tar. Mardin, Şanlıurfa da bu coşkuya ortak olur.  Aday eserlerini belirleme amaçlı 
anket için neler yapılmadı? Yerel basınımızda ve yerel televizyon kanallarında 
üst üste yapılan açıklamalar, vatandaşı internette oy kullanmaya davet eden si-
vil toplum kuruluşlarının ve resmî kurumların çalışmaları, surların ara sıra birinci 
olduğunun ortaya çıkması unutulur değildir. En sonunda bunun – Kütahyalı bir 
zatın sitesinde yer alan şahsî girişimi olduğunun ortaya çıkması üzerine- ciddiye 
alınır bir durum olmadığına dair açıklamalar birbirinin arkasından geldi. Anlaşıldı 
ki yapılanlar, bir bardak suda kopartılan fırtınadan ibaretmiş. Sonuç kara miza-
ha dönüşünce yapılan konuşmalar, verilen demeçler unutulmaya yüz tuttu. Fakat 
gazete küpürleri arşivlerde yerini aldı. Bu traji-komik tanıtım adına çırpınanların 
samimiyetini saygıyla karşılıyorum. Lakin ciddîye alınmaktan uzak bir anketi çok 
önemli gösterenlerin, iş ortaya çıkınca yaptıkları açıklamalar ne derecede bilgiye 
sahip olduğumuzu ortaya çıkartmak adına bir ibret vesikasıdır. 

Bu konuda ders almamış olanların Mardin’i kıskanmalarını da anlamsız karşılıyor, 
Mardin’in bulunduğu özel konumu görmezlikten gelmelerine bağlıyorum. Elbet-
te Mardin ve Diyarbakır kıyaslaması ayrı bir makale teşkil eder. Şanlıurfa’ya kaptı-
rılan GAP Merkezi tartışmalarını da garip karşılıyorum. Kendi içinde dinamizmini 
yitirmiş, plândan ve projeden yoksun bir anlayış, yapamadıkları karşısında kimseyi 
karalamamalı, suçu kendinde araması gerekirken başkasını hedef tahtası olarak 
göstermemelidir.

Şehir konulu makalelerde konuyu sınırlandırmak mümkün değildir. İster istemez 
bir konuyu ele alma ve açıklama beraberinde beş-altı konuya da değinmemiz zo-
runludur. 

Ashab-ı Kehf’in Lice’de bulunması üzerine makalelerimiz oldu. Elbette bizden 
önce konu hakkında yazanlar vardı. Bizim bunu gündeme taşımamız, gerektiği 
kadar yankı buldu. Bu tarihî mekâna ev sahipliği yapan Deyr-i Rakîym Köyü’nün 
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(Şimdiki ismi Duruköy) araştırılmamış olması ayıplardan bir ayıp değil midir? Tar-
sus ve Afşin arasında oluşan çekişme basına yansıyınca Afşin Ticaret Odası’nın 
Başkanı’ndan davet alıp Afşin’e gittim. Sayın Başkanın misafirperverliğine diye-
cek söz yoktu. Ne yazık ki mekânı görünce hayal kırıklığına uğradım. Kendilerini 
davet etmemize rağmen davetimiz icabetsiz kaldı. Afşin Belediyesi’nin katkıları 
ile basılan konuya ilişkin bir kitapta Diyarbakır’da ısrarla üzerinde durduğumuz 
mekânın isminin geçmemesini yadırgadık. Madem bir araştırma yapacaksınız, o 
halde her şeye bilim adamı kimliği ile mesafeli durmak gerekir. Diyarbakır’da As-
hab-ı Kehf’in varlığını konu alan makalemizi okuyan bir eğitimcinin yazdığı yazıda 
bizimle alaya varan açıklamalarını çok arzulamamıza rağmen yerel gazeteden ve 
o zatın şahsından temin etmemiz mümkün olmadı.

Şimdi bu mekânın varlığını ortaya çıkartan kaynakları ve iddiaları araştırmak, 
üniversitelerde bulunan akademisyenlerin işi değil midir? Bizim gibi esas mesleği 
farklı olan, şehre bağlılığı sebebiyle fedakârlık edenlerin sırtına yüklenecek iş ise 
ve destek verilmiyorsa biz bu işi ne zamana kadar sürdürebiliriz?  Ashab-ı Kehf için 
Ankara’dan bir heyet getirilerek Afşin’de yer tespiti yapılmış. Sormazlar mı ”Siz 
bu konu hakkında yetkiyi kimden aldınız?” Kur’an-ı Kerim’de yeri belli edilme-
yen, bazı ipuçlarıyla ortaya çıkarılabilecek mekânın tespitini yaparken neye göre 
hareket ediyorsunuz?

Bu şehir, Dakyanus Kenti’ne de Sarayı’na da sahiptir, Diyarbakır. Hatta Ulu Camiî 
bile tespitlerimize göre Dakyanus’un ilâhlık taslarken yıkılan sarayına mekânlık 
yapmıştır. “Mar-Toma” adı verilen Kilise’nin muvahhid olanların inşa ettiği yer 
olduğu ortada iken. Lice ve çevresinde mağara ehli olanların isimlerini taşıyanların 
varlığı söz konusu iken bu araştırılmaya değer bir konu değil midir? Yüzyıllar-
dır aynı tarihte on binlerce insanın bu mağarayı ziyareti ortada iken vicdan ehli 
olanlar, bunu niçin görmezlikten gelir? Şayet esaslı bir envanter ortaya çıkartılsa 
bu mekân başlı başına şehrimizin önemini ortaya çıkarmaya birebirdir. “Diyar-
bekirim” adını taşıyan televizyon programının ilkini bu konuya ayırırken yalnız 
bırakılmamız, işin ne derecede olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Eğer bir şeyleri 
birisi söylemekteyse bunun yanlış veya doğru olduğunu birileri söylemelidir. Şayet 
bizim ısrarla kurulması gerektiğini belirttiğimiz merkez olsaydı, şehrimizin tanıtı-
mı bu derecede olmazdı. 

Biz daima birinci tekil özne ile kendimizi ifade etmedik, bunun yanlış olduğunun 
üzerinde durduk. Fazla alçak gönüllü olmanın da zaman içinde değerinin olmadı-
ğını görüyoruz. Bir şey doğru ise zaman iyi seçilerek doğru olan ortaya konulmalı-
dır. Biz de zamanın müsait olduğu kanısındayız. 

Kültüre, sanata ve folklora dayalı araştırmaların kısırlılığı, bazılarının” Diyarba-
kır, tarih kültür sanat şehridir” kabilinden üst perdeden açıklamalarının artık içi-
nin boş ve kof olduğunu söylemek, insanın bu şehre dair bilinmesi gerekenleri 
ulu-orta söylemesinin kişiyi zor duruma düşüreceğine dair işaretler fazlalaşmıştır. 
Sahibi olunması gereken bu zenginliğin sahiplenilmemesi, ister istemez bu tarz 
yazılarda kırılan kolun yen dışına taşmasına neden olmaktadır.
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“Şimdi sağlıklı bir envantere sahip olmadığını kabullenmek zorunda kaldığımız 
şehrimize ilişkin neler yapılabilir?” sorusuna cevap vermenin zamanıdır. Eğer bu 
envanter sağlıklı bir biçimde oluşturulmak istenirse bizim burada yer vermedi-
ğimiz bilgileri de paylaşabiliriz, kimileriyle. Yok, envanter oluşumu eski tas-eski 
hamam misali olacaksa kendimizi yormanın bir manası ve ehemmiyeti var mıdır? 
Kişi eksikliklerini bilince arif olacakken, mevcut eksikliklerinin ortaya çıkmamasını 
arzuluyor ve inatla bardak olan eski çamların nostaljisi ile avunuyorsa ne demeli? 

Bu gün dünyanın ilk su ile çalışan robotlarının anavatanı olan Şehr-i Diyarbekir’de 
bu robotların temsili bir örneği yoktur, bu robotların yer aldığı Ebu’l-İzz el-
Cezerî’ye ilişkin ciddî bir çalışma da söz konusu değildir. Bu gün dönemine göre 
dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olan şehrimizde bu kütüphaneden bir 
eser yoktur. Bu gün ticarette ve üretimde Osmanlı Dönemi’nde ilk beş içinde yer 
alan şehrimizin durumu ortadadır. Bu gün Diyarbakır’da bir bankanın kurulduğu-
nu kaç kişi hatırlar, Cumhuriyetin ilk yıllarında? Birçok ilde banka yokken bizim 
bir bankamız vardı. Hem de bu gün bu bankanın varlığı resmiyette söz konusudur. 
Kimseye ne diyet borcumuz var ne de yalan söyleme mecburiyetimiz söz konusu-
dur. Bu şehrin kültürel alanda eser vermiş olanlarının eserlerinin bir araya getiril-
diği kâmil bir kütüphane var mıdır? 

Tüm sorduğumuz soruların bir tek kelimede şekillenen cevabı vardır:”Yok.” Ma-
dem bu soruların cevabı” yok “ ise bu makaleyi uzatmanın ve dahi gereksiz zaman 
almanın anlamı söz konusu mu? Bu sorumuzun cevabı da elbette ”yok.” olacak-
tır.
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Efsane ile Hakikat 
Arasında Bir Şehir 
Okuması

Mehmet Kurtoğlu1

Efsane ile hakikatin öylesine iç içe geçtiği bir şehirdir ki Urfa, hangisinin nerede 
başladığı ve nerede bittiğini kestirmeniz mümkün değildir. Urfa, hayalden haki-
kat, hakikatten hayal üreten bir şehir… Onu ilk görenlerin kendini bir rüyadaymış 
gibi hissetmesi, efsane ile hakikatin bütünleşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bunu şehrin en kadim mekânı Balıklıgöl civarında görmek mümkündür. Bir yanda 
geçmişi on üç bin beş yüz yıla endekslenen tarihiyle şehir, öbür yanda geçmişi beş 
bin yıla uzanan bir pagan kutsal su kültü(göl), öbür yanda geçmişi üç ile üç bin beş 
yüz arasında değişen bir İbrahim hikâyesi… Bütün bunların karışımından ortaya 
çıkan ve insanı büyüleyen bir efsane, bir din ve bir rüya… Rüya şehrin kaderinde 
oldukça etkilidir. Zira Nemrut saltanatı bu rüyadan sonra İbrahim iktidarıyla yer 
değiştirir.  Bu değişim de çok belirgin değildir. Mücadeleyi İbrahim kazanmıştır 
ama mağlup olan Nemrut gitmemiştir bu şehirden İbrahim gitmiştir… Ve şehrin 
efsanesi bu diyalektik üzerinden farklı farklı kurgulanır ve yüzyıllardan buyana 
kulaktan kulağa fısıldanır…

Urfa 1980’lerin ortasına kadar tarihi mekânlarının yıkımına, hatta gecekondulaş-
masına rağmen egzotik bir ortaçağ şehri görünümündedir.2 Yüzyılın başında şeh-
re gelen seyyahlar, sur içindeki yapıların Fransız mimarisinin etkisinde olduğunu 
söyler… Mimarideki bu Fransız etkisi, büyük ihtimalle, Ortaçağda kırk sekiz yıl sü-
ren Haçlı Kontluğu dolaysıyladır. Zira şehri ele geçiren Fransız Şövalyeleri bu süre 
zarfında şehri kendi zihniyet ve tasavvurlarına göre tasarlamış ve onlardan kalan 
bir iz olarak mimaride kendini hissettirmiştir. Hatta resmi dili Fransızca yaparak 

1 Yazar., Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınlar Dairesi.

2 Urfa evlerinin mimari özelliklerini çalışan ve daha sonra bu çalışmasını kitaplaştıran Zahide Akko-
yunlu uzun bir aradan sonra 2006 yılında Urfa’ya geldiğinde, birlikte bir şehir gezi yapmıştım. 1983 
ile 2006 arasındaki değişikliği bana şu cümlelerle ifade etmişti. “1983 yılında Urfa bir ortaçağ şehri 
idi. Ama ne yazık ki, şimdi tarihi doku diye bir şey kalmamış…” 
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kültürel olarak da etkilerini sürdürmek istemişlerdir. 11 Nisan 1920’de Fransızla-
rın Urfa’yı işgal etmesi oldukça anlamlıdır, çünkü dokuz yüz yıl önce kurdukları 
kontluğu tekrar kurma düşüyle hareket etmişlerdir sanki… Bugün Urfa kültür ve 
mimarisinde bu damar halen devam ediyor mu bilemiyorum…

1980’den sonra şehir, sur dışında kendine yer ararken apartmanlara teslim olmuş 
ve adeta betonarme binalarla hem içerden hem dışarıdan kuşatılmıştır. Şehrin be-
tonarmeleşmesi keşke yalnız sur dışında yerlerle sınırlanabilseydi.  Oysa bu beton 
zihniyet, şehrin kadim mekânlarına öylesine sokulmuş, öylesine sokulmuştur ki, 
kendini tarihi mimariye benzetmek yerine, tarihi mimariyi kendine benzeterek 
şehrin çehresini değiştirmiştir. Bugün eski Urfa dediğimiz sur içindeki yerlerde ta-
rihi doku korunmuş olmasına rağmen, betonarmeye bulaşmaktan kendini alama-
mıştır…

Şehir mimari olarak seksenlere kadar ortaçağ şehirlerine benzerken, sosyal yaşam 
olarak da tam bir Osmanlıdır. Şehirde güçlü bir Osmanlı yaşam kültürü hâkimdir… 
Bu dönemde şehri gezen Seyyah Berkly,  şehrin bir Türk şehri olduğunu özellikle 
belirtir. Yirmi beş, otuz yıl öncesine kadar mahallelerde Osmanlı vurgular. Çünkü 
şehrin merkezi Türkçe konuşur, kırsalı Arapça ve Kürtçe… Yine Osmanlı bakiyesi 
hocalar, çocuklara evlerinde Kur’an-Kerim ve Mızraklı ilmihal dersleri verirken, 
Osmanlının Mahalle Mektebi eğitim sistemini birebir uygulayıp, uzun sopaları 
ve falakalarıyla Cumhuriyet döneminde Osmanlının eğitimdeki disiplin anlayışını 
devam ettiriyorlardı. Sıra gecelerinde okunan gazeller, Cuma salalarında minare-
lerden şehre yayılan Şair Nabi’nin “Sakın terk-i edepten kuy-u mahbubu hüdadır 
bu” diye başlayan meşhur gazeli ve ramazan ayındaki canlılık ve kutlamalar, yüz-
yılın başında yıkılan imparatorluğun bir taşra şehrinde devam eden derin izlerinin 
yansımasıdır. Cumhuriyetle birlikte kapatılan tekke ve zaviyeler bu yeni başlayan 
süreçte birlikte ülkenin dört bir yanında yitip giderken Urfa’da tarikatlar, yeraltı-
na çekilmiş ve günümüze daha da güçlenerek gelmiştir. Bugün Urfa’da saf tevhit 
akidesine dayanan bir İbrahimilikten ve fıkhi İslam anlayışından daha çok tasav-
vufi bir İslam anlayışı hâkim vardır ve şehrin mistik ruhu bu damardan beslenmek-
tedir…  

Osmanlı’da ahilik ve tarikatlar oldukça canlıdır ve toplumu yönlendiren en güçlü 
unsurlardır. Bugün Urfa’da çarşıların halen ahilik duası ile açılması, tekkelerin bü-
tün canlılığıyla zikir halkalarını oluşturması Osmanlı kültürünün bu şehrin gene-
tiğinde ne denli güçlü bir yer edindiğinin göstergesidir. İmparatorluğun merkezi 
İstanbul’da bunlardan eser kalmamışken Urfa’da devam etmesi oldukça anlamlı-
dır. Şehre ilk defa adımını atan yabancıların, bu şehrin otantik ve mistik yapısın-
dan etkilenerek kendilerini bir rüyada gibi hissetmeleri onları hayal ile hakikat 
arasında bir yerde bırakmaktadır…  

Özellikle seksenli yılların ortasına kadar Urfa, tarihi mekânları, kültürel ve dini 
hayatıyla tarihten kopup gelmiş bir ortaçağ efsanesidir… Şehir halen bu büyülü 
maziden kurtulamadığı için modern hayat karşısında bocalamakta, kendini haki-
kat yerine efsanelere teslim etmektedir… Şehir iki bin yıl boyunca sur içine hap-
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solduğu gibi kültürel olarak içe kapanmış, belki bu kapanma sayesinde bugün 
Türkiye’nin tarihi dokusu en az bozulmuş şehirleri arasında yer alabilmiştir. Şehrin 
sur içine kapanması onu sosyolojik olarak da etkilemiş olmalı ki, şehirde kemikleş-
miş bir kapalılık oluşturmuştur. Bu kapalılık 21. yüzyılın eşiğinde olmasına rağmen 
zihniyetten davranışa kadar bütün hayatına yansımıştır. Bugün ortaçağ feodali-
tesinin bu şehirde halen etkisini sürdürmesi, siyasetten kültüre kadar her yerde 
kendini hissettirmesi nasıl açıklanabilir?

Urfalıların şehre gelen yabancılara iman ederek anlattığı ilk şey, İbrahim ve Nem-
rut efsanesidir. İlk göstereceği mekân da Balıklıgöl!  Geçmişte Balıklıgöl, Halilür-
rahman gölü veya İbrahim gölü olarak daha dinsel bir anlam taşırken şimdi Balık-
lıgöl ismini alarak dünyevileştirilmiştir. Öyle ki, göl İbrahim isminden kurtarılarak 
balıklara indirgenmiş ve “Balıklıgöl” ismiyle şöhret bulmuştur. Böylece pagan dö-
nemindeki aslına dönmüştür. Çünkü bir pagan tapınağı olan bu gölde Atergatis 
adında altı balık, üstü kadın Venüs, Afrodit ve Helena karışımı bir tanrıça yaşar-
mış… İslam orduları tarafından şehrin fethiyle birlikte bu pagan su tapınağı geçen 
zaman zarfında Müslümanlaşmış, İbrahim gölüne dönüşmüştür… Bu dönüşüm 
esnasında kutsal kitaplardan öyküler devşirmiş… Yunan mitolojisinden bir pagan 
tapınağını, bir doğu efsanesini Kur’an’ın “Ey ateş İbrahim’e karşı soğuk, serin ve 
selamet ol”3 ayetiyle hakikate çevirmiş… Ve şehir ruhunu efsane ile hakikat ara-
sında kalan bu gölden almıştır… 

Urfa efsane ile hakikat arasında kalmış, Enasır-ı Erbea’dan ateş ve su ile kutsanmış 
bir şehir.4 Hemen hemen her mekânının bir efsanesi, bir hikâyesi vardır… Şehrin 
efsanesinin bu denli çok olması dahi onun ne denli köklü ve zengin bir kültürü 
olduğunun göstergesi…  

Şehrin tarihine baktığımızda Ben-i İsrail Peygamberinin geçmişinden daha eskiye 
dayandığını hatta Âdem Peygamber’e kadar tarihlendirildiğini görürüz. Balıklıgöl 
ve Göbeklitepe’de yapılan kazılarda şehrin tarihi on üç bin beş yüz yıl öncesine 
uzanmaktadır. İlginç olan bu kazılarda bulunan eserlerin de dinsel bir yanının ol-
ması… Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkan kocaman T şeklindeki steller, oranın 
büyük bir tapınak olduğunu gösteriyor… Şehir on üç bin yıl önce de bir dinsel mer-
kez bugün de… Göbeklitepe’de bulunan kocaman erkek cinsel organı ile Balıklıgöl 
kazılarında bulunan ve yine aynı şekildeki erkek cinsel organının öne çıktığı hey-
kel, bir anlamda şehrin ataerkil yapısının sembolüdür… Bu ataerkil sembol şehrin 
ruhu sayılan mekâna dönüldüğünde cinsiyet değiştirip dişilleşiyor. Kraliçe Şalmed 
adına yapılan Kale, Nemrud’un kızını sembolize eden Ayn-ı Züleyha, ve bir tanrıça 
olan Balıklıgöl sembolleri dişiliğin tarihi mekanlarda yansımasıdır. Hatta geçmişte 
Persler t bu şehre “Persin Kızı” adını verirken, Araplar “Cariyesi Güzel Olan Şe-
hir” adını vermişlerdir. Bununla dişil sembol eril sembolün yerini alıyor diyebiliriz. 

3 Kur’anı-Kerim Meali, Enbiya Süresi, Ayet 69, Hazırlayan Abdullah Parlıyan, Konya

4 Judanh Benzion Segal, Kutsanmış Şehir Edessa adlı kitabında Urfa’nın tarih boyunca kutsal su kült-
leriyle öne çıktığını söyler. İbrahim ve Nemrut efsanesi aynı zamanda pagan döneminin ateş ve su 
kutsallarının çarpışmasından başka bir şey değildir… 
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Şehrin iki bin yıllık en ihtişamlı kalesi bir kraliçe adına yapılmış… Bugün elimizde 
olmayan ama kaybolduğu söylenen Sara heykeli balıklıgöl civarında bulunmuştur.  
Yine Viranşehir’deki Tella dikmeleri kimine göre İbrahim Peygamber’in annesinin 
adı kimine göre de bir tanrıça ismidir… Bu anlamda şehrin ataerkil ve anaerkil ya-
pısında bir iç içe geçmişlik vardır. Bunu daha bariz bir şekilde Haleplibahçe’de bu-
lunan mozaiklerde görebiliriz. Amazon kraliçeleri savaşçı erkeksi kadınlar… Yine 
olarak tanımlanan ve Haleplibahçe mozaiklerinin sembolü olarak tanımlanan ve 
“Edessa Güzeli” olarak isimlendirilen mozaikteki görüntünün erkek yahut dişi mi 
olduğu henüz tam belirlenememiştir… Bu anlamda şehrin dini, kültürel ve sosyo-
lojik yapısı incelendiğinde heterodoks5 bir kültüre sahip olduğu görülür…

Bir şehrin mekânlarını tasvir ederek somut bir fotoğraf koymak yerine, o şehrin 
tarihi ve kültürel felsefesini yapmak daha anlamlıdır. Zira şehirler yalnızca görün-
tüden ibaret değildir. Onların görünen yüzlerinin arkasında gizlenmiş bir bilinç 
vardır. Ancak o bilince ulaştığınızda, o fotoğrafı daha iyi anlamlandırabilirsiniz. 
Daha doğrusu, o bilince ulaştığınızda, o fotoğraf size yaşanmışlıklarını anlatır… 
Urfa’yı doğduğum bir şehir olarak anlatırken, onun görünen yüzünün gerisindeki 
bilince ulaşmaya ve o bilinci yakalamaya çabaladım her zaman. Balıklıgöl, Kale, 
İbrahim Makamı, Eyyup Mağarası, Harran Harabeleri, Kerpiç Evler, Antik Şehirler 
ve tapınaklar şehrin ruhunu çözebilmek için yalnızca birer işarettir. Bu işaretlerin 
yorumlanması, ayrı bir bilgi ve birikimi gerektirir. Eğer sizde bu bilgi ve birikim 
yoksa şehrin ruhuna gidecek yolu bulamazsınız. Hatta yalnızca bulmamakla kal-
maz, işaret ve semboller içinde kaybolup gidersiniz… 

Buna örnek verecek olursak, bölgede kızları evlendirirken alınan başlık parası 
geleneğinin arkasındaki dini ve kültürel bilinci bilmeden tanımlayama çalışırsa-
nız, doğrudan burada kızlar satıyorlar gibi bir kanaate varırısınız. Bugün Türk 
filmlerinde yöredeki başlık parası konu edinildiğinde, kızlarını parayla satıyorlar 
zihniyetiyle hareket edilir ve böylece beyaz perdeye yansıtılır. Hatta bu anlamda 
doğuda kadının aşağılandığı söylenir ve ülke genelinde genel kanaat de budur… 
En çok kadın yüzünden cinayetler işlenen, kızların kaçmasını bir onur meselesi ya-
pan, kadını kutsal sayan bir kültürün onu mal gibi alıp satması düşünülebilir mi?6  
Şehrin kırsal kesimlerinde ve aşiretler arasındaki hiyerarşide başlık parası kadının 
değer ölçüsüdür. Bir kızın büyük bir başlık parasıyla verilmesi onun asaleti ve soy-

5 Heterodoks sözcüğü, “farklı” anlamına gelen Yunanca heteros ve “öğreti, düşünce” anlamındaki 
doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dini gruplar ara-
sında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tara-
fından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini 
heterodoks değil aksine ortodoks (Sahih) görürler.

 Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında anaakıma bağlanmayıp, merkezi iktidarın di-
liyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir. Örneğin 
Osmanlı iktidarının dini kimliği ortodoks islam kabul edilen sünniliğin hanefilik kolu olmasına karşın, 
imparatorluk tebası olan müslüman halkın önemli bir bölümünün inançları çeşitli versiyonlarıyla su-
filiğin popüler veya entelektüel biçimleri, yani heterodoks islamdı. (bkz: bektaşilik, mevlevilik, kalen-
derilik, hurufilik).( Kızılbaşlık ), ( Türkmenlik ),(Alevilik)

6 Kadın kutsaldır, kadın kavga nedeni olduğu gibi kavgayı ve savaşı bitirici rolü vardır. Aşiret kavgala-
rında başörtüsünü ortaya atan kadın, kavganın bitirilmesine vesile olur mesela…
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luluğuyla alakalıdır. Ayrıca bu geleneğin bir de dini boyutu vardır. Geçmişte dini 
bir anlamı olan bu olgu, geçen zaman içinde geleneğe dönüşmüş ve amacından 
saptırılmıştır.  

Zira daha önce güzel bir amaca yönelik başlatılan bu olgu günümüzde kötü bir 
geleneğe dönüşmüştür. Cahiliye döneminde aşağılanan kadının hiçbir değeri yok-
tur, İslam’ın gelişiyle birlikte kadın değer kazanır, Peygamber Efendimiz onların 
ucuz ve değersiz olmadığını göstermek adına kadınlara mihr ödenmesini emre-
der… Mihr erkek egemen toplumda kadının güvencesidir. Hatta nikâhın şart-
larından biri de mihrin bizzat tespit edilmiş olmasıdır.  Mihr geçen süreç içinde 
süt parasına, başlık parasına dönüşmüş ve amacından sapmıştır. Hz. Ömer halife 
olduğu sırada hutbede kadınlara fazla mihr vermeyin, onları şımartmayın dedi-
ğinde cemaat arasında bulunan yaşlı bir kadının; “Ya Emir-el Müminin, ben efen-
dimizden; ‘kadınlara deve yüküyle mihr verseniz yine de azdır’ dediğini duydum. 
Sen nasıl böyle konuşursun?” dediğinde, Hz. Ömer, “Ömer yanılmıştır. Bu kadın 
doğru söylüyor” diyerek özür dilemiştir. Geçmişte kadını yüceltmek için konulan 
dini bir emrin nasıl değişim geçirdiğini görmek açısından bu örnek anlamlıdır sa-
nırım.  Daha doğrusu şehirleri anlatırken, onların bir takım gelenek ve görenekle-
rini tanımlarken görünenle değil, görünenin arkasındaki zihniyete dikkat etmek 
gerekir… Urfa gibi iç içe geçmişliklerin, çoğulculukların fazlasıyla yaşandığı bir 
şehri tanımlamak kolay değildir. Bazen bir taştan bir şehre varabilirsiniz, bazen 
de bir şehirden bir taşın anlamını çıkaramazsınız. Şehri anlatmak, şehri severek ve 
yaşayarak mümkündür… 

Urfa türkü söyleyen bir şehirdir. Tanpınar’ın dediği gibi türkülerinden yola çıkarak 
şehre girerseniz “ehl-i keyf” bir Urfa, din ve tarikatlarından yola çıkarak şehre gi-
rerseniz “dindar ve mütedeyyin” bir Urfa karşınıza çıkar…  Türkü söylemek demek 
rehavet ve eğlenceyi sevmek demektir. Yemeğe ve eğlenceye düşkün toplumlarda 
rehavet vardır, idrak ve inşa yoktur… İdrak ve inşa ancak zinde toplumlarda olur… 
Hele bir de çöl iklimi bir coğrafyada yaşıyorsanız burada zindelik arayamazsınız… 
Urfalı sıcağın verdiği rehavetten dolayı çalışmayı sevmez… Düşünmeyi sevmez, 
yalnız bir şeyi sever türkü söylemeyi… Çünkü türkü ve şiir çölün malıdır… Arapla-
rın büyük bir coğrafyada hüküm sürmelerine rağmen, dillerinin dışında herhangi 
bir etkinlikleri yoktur. Arap demek dil demektir… Dil demek atasözü, kıssa, şiir, 
şarkı, türkü demek… Urfa çölün havasından fazlasıyla etkilenmiştir… Çalışmasın-
da bir ağırlık bir rehavet vardır… Zaman burada donuktur… Tıpkı insanların dav-
ranışları gibi… Çalışmayı sevmezler ve çalışırken acele işe hiç gelemezler… Kanaat 
sahibidir esnafı. Bu dindarlıktan kaynaklandığı kadar tembellikten de kaynakla-
nır… Başım gözüm üstüne der ve başım gözüm üstüne kalır o iş… İlginçtir kavgaya 
gelince bir canlılık bir hareket alır başını gider. Dizginlemek zordur… O tembel 
insanların nasıl böylesine çevik ve kavgacı bir ruha büründüğünü anlayamazsınız. 
Sıcak; öfke ve kızgınlığı beraberinde getirir, insanları tahammülsüz eder… En çok 
ölümler küçük ve sıradan olay ve kavgalardan kaynaklanır… 

Urfa, hakikati efsaneye, efsaneyi hakikate dönüştürmüştür. İbrahim Peygamber 
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tarihte dinsel bir hakikat, Urfa’da adıyla anılan gölüyle, Züleyha’ya olan aşkıyla, 
gerdeğe girdiği yerle (Ayn-el Arus) bir efsanedir… Akılcılığı ve tevhit akidesini 
getiren İbrahim’den bahsedilmez. Zira hakikat, pagan gölü içinde kaybolmuş-
tur… Yolu Harran’dan geçmiş ama Urfa’dan geçmemiş olan İbrahim Peygamber, 
Harran’da değil de Urfa’da aranmıştır. Çünkü Urfa’da İbrahim’i aramak kolay, zira 
hazır tapınaklar mevcut… Harran uzak ve sıcak! İbrahim’i Harran’da bulmak için 
kazı yapmak gerekir, kültürel arkeoloji yapmak gerekir ve bunlar zor iştir… Urfalı 
zor olana gelemez çünkü… Urfalı yemeğe düşkünlüğünü, cömertliğini, samimiyet 
ve dostluğunu İbrahim’e dayandırarak kendine bir meşruiyet alanı oluşturmuş-
tur. Urfa’daki efsanevi olan İbrahim’in davranışlarından Urfalı, kendine hakiki bir 
İbrahim çıkarmıştır. Bu anlamda Urfa İbrahim kadar cömert, İbrahim kadar dost 
ve samimidir… Ve bir şeyin altını çizmek gerekir;  Metin Önal Mengüşoğlu’ndan 
emaneten aldığım bir ifadeyle söylüyorum: “Urfa dünyanın en cömert şehridir.” 

Öyle ki, Urfa demek İbrahim, İbrahim demek Urfa olmuştur. Hatta İbrahim İbra-
nice değil, Urfalıca konuşur, Urfalıca düşünür, Urfalıca yaşar… Hoca vaaz ediyor; 
Hz.İbrahim’in Urfa’da geçen hikâyesini anlatıyor… “Zalim Nemrut, aylarca odun 
toplatıp büyük bir ateş yaktı. İbrahim Peygamberi göklere kadar yükselen ateşin 
içine attı. İbrahim Peygamber ateşe düştü, ateş su, odunlar balık oldu… İbrahim 
Peygamber Allah’ın izniyle gölün içinden üstü başı ıslak bir şekilde çıkıp Nemrud’a 
doğru heybetle yürüdü. Nemrud’a yaklaştığında; “Nasıl, Gördün mü?” diye sordu. 
İbrahim Peygamber’in yanmadığını gören Nemrud; “Belee, senin Allah’ın benden 
büyük” dedi. İbrahim Peygamber kızarak; “Gavat, belee deyecağiya iman etse-
ne!” dedi… Urfalılaşan Hz. İbrahim’in şehrin zihnindeki çağrışımı…

Bir hakikatten efsane veya efsaneden bir hakikat nasıl yaratılır? Bunu anlamak 
için Urfa’da yaşadığına inanılan peygamber makamlarına yüklenen anlama bak-
mak gerekir… Yolu Urfa’ya düşmüş peygamberler, şehrin hafızasında ilahi me-
sajlarıyla değil, aşkları, evlilikleriyle yer edinmiştir. Âdem dünyaya sürgün edildi-
ğinde Urfa’daki Edene köyünde Havva ile buluşur ve Harran’da ilk tarımı yapar… 
İbrahim, Nemrud’un kızı Züleyha’ya âşık olur, bu imkânsız aşk sonucu Züleyha 
kendini Urfa kalesinden aşağı atarak intihar eder ve Ayn Züleyha gölü oluşur… 
İbrahim Peygamber’in bir de Sara annemizle gerdeğe girdiği bir mekân vardır ve 
adına Ayn-el Arus denilir…  Oğlu İshak’ı Harran’dan evlendirmek için İbrahim Pey-
gamber azabını Harran’a gönderir, azabı İbrahim Peygamber’in kardeşi Nahor’un 
kızı Rebeka’yı kuyu başında görür ve İshak Peygamber için babasından ister. Bu 
kuyuda Rebeka kuyusu olarak kutsanır… Sonra İshak’ın oğlu Yakup Kenan’dan 
kaçıp Harran’daki dayısının yanına gelir ve kuyu başında gördüğü dayısı kızları Ra-
hel ve Reya’yı eş olarak almak için yıllarca dayısına çobanlık yapar ve Harran’daki 
bu kuyunun adı Yakup Kuyusu olarak kutsallık kazanır… Daha sonra Musa Pey-
gamber, Mısır’dan kaçıp Harran’daki Şuaypşehir’e gelir ve yine kuyu başında bek-
leyen Şuayp peygamberin kızını görüp âşık olur ve Şuayp peygamber’e bir müd-
det çobanlık yapar ve kızını alır… Harran/Sağmatlı köyündeki bu kuyunun adı da 
Musa Kuyusu olarak kutsanır… İlahi hakikatin tebliğcileri olan bu peygarberler 
Urfada efsanelere`dönüşür. Ve şehir bu Peygamberleri aşklarıyla, evlilikleri ve İb-
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rahim Peygamber gibi gerdeğe girdikleri yerle efsaneye dönüştürür… Bu anlamda 
Urfalı efsaneden hakikat, hakikatten efsane yaratmakta mahirdir… Bu kadar çok 
peygamberin bir şehre gelmesi, şehri rahatsız etmesi gerekirken, nedense Urfalı 
bununla övünür ve elinden gelse bütün peygamberleri Urfalı yapmaktan çekin-
mediğini söyler… 

Urfa kendi içinde farklılıklar gösteren, ne ilçelerine ne de ilçeleri kendine benzeyen 
bir şehir. Toplumsal çıkışları oldukça nadirattan olan bu şehrin bireysel refleksleri 
oldukça güçlü… Bu yüzden yazar ve sanatçıları oldukça fazla… İlginç olan şehrin 
yazar ve sanatçıları bu rehavetli şehirde tutunamaz. Çünkü şehir kendi ruhuna ay-
kırı ne varsa hemen kusar. Şehir kendini dini bir merkez gördüğünden kutsallığına 
inanıyor. Bu kutsallık pagan döneminden Hıristiyanlığa ve oradan İslam dönemine 
kadar uzuyor. Hıristiyanlık döneminde Hz. İsa’nın Urfa’yı kutsadığına dair bir efsa-
ne vardır. Efsaneye göre Şehrin Kralı Abgar, cilt hastasıdır, İsa’nın şifa dağıttığını 
duyar ve elçisini ona gönderir. İsa’nın yüzün sürdüğü mendil ile birlikte ona bir 
de “şehrin sana kutlu olsun.” diye başlayan mektubunu gönderir. Böylece şehrin 
İsa tarafından kutsandığına inanılır. Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlara karşı 
bu mektubun kendilerini koruduğuna inanır Hıristiyanlar… Kutsama beraberinde 
ona söz söyletmemeyi getiriyor. Bir yerde kutsal ne kadar fazlaysa, o yerde daral-
ma ve hurafe o denli çoktur… 

Şehir var olan güzel hasletlerini ve sahip olduğu dinamikleri harekete geçireme-
diğinden bir bocalama yaşıyor. Son yıllarda değişen demografik yapısı yüzünden 
değişim ve dönüşüm daha zorlaşmış, sancılı bir toplum haline getirmiş… Bu de-
mografik yapı ve sosyolojik değişim iyi okunmadığında, binlerce yıllık süregelen 
kültür kaybolmaya yüz tutacaktır… 

Urfa, dünyada ilk kurulan şehirlerden biri olarak üzerinde durulmaya ve düşünül-
meye değerdir… Farklı kimlikteki insanlarıyla renkli, kendine mahsus mutfağıyla 
tatlı, tarihi mekânlarıyla kadim, dini mekânlarıyla kutsal, türküleriyle canlı bir şe-
hir. Bu şehirde herkes aradığını bulabilir. Hele bir şehir bilinci, bir doğu egzotizmi 
arayanlar için Urfa bulunmaz bir şehir. Hatta efsane dinleyip hakikatten kaçmak 
isteyenler için bulunmaz bir mekândır. Aynı şekilde efsaneden hakikate gitmek 
isteyenler için de kültürel arkeolojisi yapılmamış mümbit bir şehir… Urfa’dan çı-
karak diğer şehirleri anlamlandırmak mümkündür ama diğer şehirlerden bakarak 
Urfa’yı anlamlandırmak mümkün değildir… Çünkü efsane ile hakikatin nerede 
başlayıp nerede bittiğini kestirmek kolay değildir…
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XX. Yüzyıl Başlarında 
Ayntâb’da Sosyal Hayat

Celâl Pekdoğan1

Nola metheylesem ben ol meabı
Ki âlem methedüptü ‘Ayntâb’ı�

Türklerin 11. Yüzyılın sonlarına doğru Güneydoğu Anadolu’ya yoğun bir şekilde 
yerleşmeye başladıkları bilinmektedir3. Alparslan’ın emrindeki Türkmenler 1066-
1067 yıllarında Harran, Rakka, Suruç, Nizip, Hısn-Mansûr (Adıyaman), Ayntâb ve 
Raban (Araban)’ı Bizanslılardan alarak, bu bölgede Türk egemenliğini kurmuşlar-
dır4. 

Daha sonraki dönemlerde Selçuklu ve 18 Agustos/19 Receb 1516 tarihinde de Os-
manlı yönetimine giren Ayntâb şehrinin merkezini teşkil eden Ayntâb Livâsı adı-
na, idâri bir birim olarak ilk kez TSMA, D. 9772 numaralı “Vilâyet-i Arab” adıyla 
kayıtlı sancak listesinde rastlamaktayız5. Yavuz Sultan Selim döneminde, çok kısa 
bir süre için Haleb Vilayeti’ne, sonra “livâ” olarak Arab Vilâyeti’ne bağlı olarak 
mütalaa olunan6  ve Kanuni döneminin ilk yıllarında Eyâlet-i Şam’a, sonraki yıllar-

1 Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

2 Mehmet Solmaz, Gaziantep Övgü Antolojisi, Işık Matbaası,  Gaziantep 1963, s. 30.

3 Besim Darkot, - Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Ayntâb”, İslâm Ansiklopedisi (İA), II, s. 65; Faruk Sü-
mer, Oğuzlar, (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, İstanbul 1980, s.133; Necdet Sevinç, 
Gaziantep’de Yer Adları ve Türk Boyları, Türk Aşiretleri Türk Oymakları, İstanbul 1983,  s.14.

4 Hüseyin  Özdeğer, Onaltıncı Asırda Ayntâb Livâsı, I, İstanbul, 1988,  s. 3; Aynı yazar, “Gaziantep”, 
Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIII, s. 466.

5 Bu listede, Ayntâb sancakbeyi Çakırcı-başı Nasuh olarak geçmektedir. Bkz., TSMA, D.9772,; Bâyezid 
Devlet Kütüphanesi, Nâdir Eserler Kısmı, Veliyüddin Efendi, nr. 1969, vr.121.

6 Halil İnalcık, “Eyâlet”, DİA, XI,  s. 549 ; Ömer Lütfi, Barkan, “H.933-934 (M.1527-1528) Mâli Yılına Ait 
Bütçe Örneği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmûası, XV/1-4, (1960), s. 306.
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da Eyâlet-i Haleb’e bağlı bulunan Ayntâb Sancağı’nın7, 1531 yılından 1818 yılına 
kadar sancak statüsüyle üç yüz yıla yakın zaman zarfında Dulkadır (16. yüzyıla ait 
bazı kaynaklarda bu bölgede yaşayan konar-göçer Türkmen aşiretlerinden dolayı 
“Vilâyet-i Türkmân” adıyla kaydedilmiştir8.) - daha sonra ki adıyla Maraş - Eyâ-
letine9 bağlı kaldığı anlaşılmaktadır10. 1818 yılına doğru ise, Maraş Eyâleti’nden 
ayrılarak , “kaza” statüsünde Haleb Vilâyeti’ne bağlanmıştır11.

1914 yılında umumi harbi müteakip Halep vilayeti ile idarî ilişkisi kesilen Ayntâb, 
müstakil liva, bilahare vilâyet olmuştur.

Yunan coğrafyacısı Ptolemy tarafından Diba, Marcus Tullius Cicero’ya (M.Ö. 106 - 
M.Ö. 43), göre Tyba, Haçlılar tarafından Hantab, Hamtab, Hatab isimleriyle anılan 
bugünkü Gaziantep’te ilk yerleşim merkezi, Gaziantep’in 10 km. kuzeyinde, ku-
zey Suriye ile Mezopotamya’yı Orta Anadolu’ya bağlayan yolların geçtiği12 Dülük, 
Dolike “Doliche”, “Dolikhe”, kentidir.  Günümüzde Dülük adıyla bilinen ve aynı 
zamanda Edessa (Ruha-Urfa) Maraş ve Halep yollarının da kesiştiği bu yerleşimin 
adına, Asuriler “Babigü” , “Bilabhi”, “Doluk”, Yunan ve Romalılar “Doluchenus”, 
“Doulichia”, “Doliche”,  Bizans kaynaklarında “Tolonbh”13, Arap kaynaklarında 
ise Diba “Daluk” olarak geçmektedir. 

Doliche/Dülük yerleşkesi Gaziantep şehrinin yaklaşık 10 km kuzey batısında yer 
almaktadır. Elde mevcut arkeolojik bilgilere göre, şehrin tarihi çok daha eskile-
re gitmekle beraber, tahminen M.S. 300’lerde şehir yeniden kurulmuştur. Şehrin 
adının bu dönemde Romalılar tarafından Jüpiter Dolichenus olarak isimlendiri-
len fırtına ve gökyüzü tanrısından geldiği düşünülmektedir. Elimizdeki bulgular 
Dülük’ün antik dönemlerde, ticari ve askeri yolların üzerinde yer alan merkezi bir 
yerleşke olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kent sürekli işgallere uğramış ve 
el değiştirmiştir. Kent,  Ayntâb adındaki yeni yerleşim yerinin giderek gelişmesiyle 
12. yüzyılda önemini kaybetmiş ve terk edilerek tarih sahnesinden silinmiştir. Kö-
yün tarihçesine ilişkin yapılan mülakatlarda köylünün bugünkü ahalisinin kökeni-
nin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden kavimlere dayandığı ve bu göçmenlerin 
torunları oldukları halk arasında yaygın bir kanıdır14. 

7 TSMA,  D. 10057,  s. 6.

8 Celâl-zâde, Tabakât, vr.17a

9 Daha önce Zulkadriye, XVII. Yüzyılın ortalarından itibaren kaynaklara Maraş Eyaleti olarak geçmiştir. 
Bkz., Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Hazırlayan : Mithat Sertoğlu, İstanbul, 1992, s. 6. 

10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), KK. 262, s.192-195 ; BOA, A.RSK, Ruus Defteri, Nr.1512, s.59-61 ; 
Atıf Efendi, nr.1734, vr.205b ; İ. Metin Kunt, Sancaktan Eyâlete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası 
ve İl İdâresi, İstanbul 1978, s.133-149 ; İlhan Şahin, “Dulkadır Eyâleti”, DİA, C. XI, s. 552-553. “Rakka 
Eyaleti’ni  tasarruf eden paşalar 1700-1702 yıllarında arpalık suretiyle Ayntâb ve Birecik sancaklarını 
da tasarruf etmişlerdi” , BOA, A.RSK, 1551.

11 Darkot Darkot, - Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Ayntâb”, İA, C. II, s. 66. Ayrıca bkz., M.Canard, “Ayntâb”, 
Encyclopedia of İslam,  2nd edition, I, 791-792

12 Besim Darkot- Hikmet Turhan Dağlıoğlu,  “Ayntâb”, İslam Ansiklopedisi, C. 2., İstanbul, 1993, s. 64 
vdd.

13 Ernest Honigman,  Bizans Devletinin Doğu Sınırı, trc, Fikret Işıltan, s.111.

14 Şerife Geniş, “Gaziantep Kırsalında Sanayileşme Ve Toplumsal Değişim: Dülük Köyü Örneği”, Gazi-
antep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009 8(1):21 - 48
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22 Mayıs 1812’de Ayntâb’a uğrayan İngiliz seyyah ve diplomat John Macdonald  
Kinneir (1782-1830) kentin eski adının Deba olduğunu, ancak o tarihte Aentab 
olarak zikredildiğini belirtmektedir.15 

18. Yüzyıl seyyahlarından Richard Pococke göre, Ayntâb’daki Ermeniler Türkçe 
konuşuyorlardı. Ve de Halep’in aksine Ayntâb Şeriye Sicillerinin, yani Ayntâb’da 
mahkemenin dili de Türkçe idi16. Hasırcı zâde Mustafa Fehim’e göre de ahali Türk-
çe konuşup yazmaktaydı.17 Yine Ermeni arşiv kaynaklarına göre, Fırat nehrinin 
yanındaki Cibin adlı köyde, yarı Hıristiyan yarı Müslüman büyük bir grup vardı. 
Hatta Ayntâb’da bile özellikle kadınlardan oluşan ve tatillerde Ermeni kiliselerine 
bağışta bulunup pederden ruhu için dua isteyen yarı Hıristiyan Türkler vardı. Bu-
rada sözü edilen, Ani kentinden ve Erzurum’dan 1064-1065 yılında Ayntâb’a göç 
eden grupların, Hıristiyan Türkler olma ihtimali oldukça yüksektir.

XIV. yüzyılın ilk yarısında bölgeye yoğun bir Türkmen akınının başlaması sonucu 
Ayntâb’ta da Türk nüfusu hızlı bir şekilde artmaya başlamış ve XVI. Yüzyılda yer 
adlarında da iyice belirginleşmiştir18.

Ayntâb kent tarihine ilişkin araştırmalar oldukça sınırlıdır19. Bu bakımdan, günü-
müzde Şeriye Sicilleri, bir başka deyişle mahkeme kayıtları, sosyo-ekonomik iliş-
kileri ve günlük hayatı daha yakından incelememize imkân sağladığından halen 
güncelliğini korumaktadır. Ayntâb, diğer birçok kentin aksine, özellikle ekonomik 
bakımdan Haleb’e ve Osmanlı Devleti’ne tâbi bir kent görünümünden ziyade, ken-
di kendine yetebilen bir kent görünümündedir. Bununla birlikte Ayntâb, Suriye ve 
Irak’ın yanı sıra, Halep vasıtasıyla Avrupa, Basra vasıtasıyla Hindistan ile ticaret yap-
mıştır. Anadolu’nun kuzey-güney doğrultusunda hem demografik bütünlüğünü 
oluşturan, hem de ekonomik ilişkilerini uzak noktalara taşıyan Ayntâb, yüksek bir 
stratejik değer taşımıştır. Bu stratejik konum, kentin sosyal yapısını da etkilemiştir. 

20 yüzyıl başlarında Ayntâb’ta sosyal hayat mahalle, kasaba, nahiye, kaza, köy 
(karye) etrafında şekillenmiş olup genel olarak ticaret ve tarıma dayalıdır. Mer-
kezde oturan halk geçimini ticaret ve esnaflıkla sağlarken, köylerde oturan halk 
geçimini daha ziyade tarımla sağlamıştır. Sosyal hayat genellikle köylerde ve ma-
hallelerde geçmiştir. 1908 yılında Halep’e bağlı olan ve Halep’in kuzeyinde yer 
alan Ayntâb’ın binalarının güzel ve sokaklarının oldukça geniş ve temiz olup etrafı 

15 John Macdonald Kinneir, Journey Through Asia Minor, Armenia and Koordistan, in the years 1813 
and 1814, London 1818, s. 558.

16 Richard Pococke, A Description of the East, 2/1 : 154’ten nakleden S. Hülya Canbakal, Ayntâb at 
the end of Seventeenth Century: A Study of  Notables and Urban Politics (Doctor of Philosophy) 
Harvard University 1999, s. 42-43

17 Hasırcı zâde Mustafa Fehim b. Ahmed, Risâle fî Tarîf-i Kaza-yı Ayntâb 16 Mayıs [12]97/1 Receb 
[12]98/1880-1881, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi, 3472, numero: 13, [sayfa: 8].  

18 Bu konu ile ilgili olarak bkz. Cemil Cahit Güzelbey, “Gaziantep’te Türk Topluluklarının Adlarını 
Taşıyan Yerler”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Ankara:11-13 Eylül 1984,  s.169-180.

19 Bu konuda bkz. Edhem Eldem-Daniel Goffman-Bruce Masters, Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti 
: Halep, İzmir ve İstanbul, Çev.: Sermet Yalçın, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003; Hülya Canba-
kal, 17. Yüzyılda Ayntâb Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset, Çev.: Zeynep Yelçe, İletişim Yayınları, 
İstanbul 2009.
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zeytin ve bahçelerle çevrili olmakla gerek harici ve gerek dâhili manzarasının pek 
güzel olduğu belirtilmiştir. 1908’de kentteki Müslüman nüfus 69.920’dir. Ken-
tin Gayr-i Müslim nüfusunun en başta geleni Ermeni nüfusudur ki, 1908 yılında 
18.953’tür (Katolik, Protestan ve Gregoryenler dahil). İkinci sırada gelen Yahudi-
lerin nüfusu 696’dır20. 1914 yılında ise toplam 110.807 nüfusun 89.769’u Müslü-
man, 19.494’ü Ermeni (Katolik, Protestan, Gregoryen), 67’si Rum, 7’si Rum Katolik, 
610’u Latin, Yahudiler ise 860’dır.21 

Kuşkusuz sosyal hayatın temeli ailedir. Osmanlı Devletinde toplumun en küçük 
parçasını meydana getiren ailenin yapısı, bir yandan Orta Asya Türk gelenekle-
rine dayanırken22, diğer taraftan İslâm dininin kurallarına göre şekillenmiştir23. 
Bütün geleneksel toplumlarda olduğu gibi, Osmanlı toplumunda da aile, temel 
üretim birimi olarak kabul edilmiştir. Geniş aile tipinin egemen olduğu Osmanlı 
toplumundaki yapı, kuşkusuz 20.yüzyılın başlarında Ayntâb’da da aynen mevcut-
tur. Nişanlanma, evlilik, mehir, boşanma gibi ailenin temelini oluşturan işlemler, 
dönemin mahkeme sicillerine kaydedilmiştir. 

Sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olan aile hayatını incelediğimiz dönem içindeki 
mahkeme kayıtlarına dayanarak ele aldığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkmak-
tadır: Ayıntab’ın Çukur mahallesinde nikâh akdinde Fatma’ya sekiz adet Halebkârî 
yasdık ve mertebe yüzleri olan bir takım ile bir entari ve Halebkârî bir aded baş 
çarşafı mehr-i mu‘accel (peşin ödenen mehir) ve iki bin bir guruş mehr-i mü’eccel 
(sonraya bırakılan mehir) tesmiyeleriyle tezvîc ve tenkîh edip bir müddet sonra 
talâk-ı selâse ile boşadığından mehr-i mu’aceli teslim ettiği, iki bin kuruşun yerine 
de bir aded beşi bir yerde nâm beş yüzlük Osmanlı altını ve ipekden ma‘mûl bir 
yorgan yüzü, boşandıktan hemen sonra dünyaya gelen çocuğu için de yevmî bir 
guruş nafaka mahkemece farz u takdîr olunmuştur.  Yine Tövbe mahallesinden 
Ayşe’nin kocasının ölümünden sonra üç bin kuruş olan mehirinin teslimi için vekili 
Kirkor Efendi vasıtasıyla mahkemeye dava açtığı ve bunu hak ettiği anlaşılmıştır. 
Nafaka, 1 ile 10 kuruş arasında verilirken, mehir 100 ile 3000 kuruş arasında ve-
rilmektedir. Önceki yıllara göre değerlendirdiğimizde, bu rakam oldukça yüksek 
bir rakamdır. İslâm hukukunun evlenen kadının lehine kazandırmış olduğu mehir 
ücreti kişilerin sosyal statülerine ve ekonomik durumlarına göre değişmektedir. 
Tüm Osmanlı ailesinde olduğu gibi Ayntâb’da da tek eşlilik egemendir. Görüldüğü 
gibi, kadının statüsü bu dönemde de İslâm aile hukukunun altı asırlık uygulaması 
olan Osmanlı aile hukuku kuralları çerçevesinde korunmuştur.

20 Salnâme-i Vilâyet-i Haleb, 1326 Hicrî senesi (1908) Def’a 35, Haleb Matbaa-i Vilâyet 1324/1908, s. 
236 -243.

21 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çeviri: Bahar Tır-
nakçı, İstanbul 2003, s. 214.

22 Türk aile yapısı için bkz. İbrahim Kafesoğlu, Milli Kültür, İstanbul 1989, s. 215-217; Orhan Türkdoğan, 
“Türk Ailesinin Genel Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, I, Ankara 1992, s. 29-
66. 

23 Geniş bilgi için bkz. M. Akif Aydın, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985; Hayrettin Karaman, 
“İslamın Getirdiği Aile Anlayışı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, II, Ankara 1992, s. 
385-395; İlber Ortaylı, “Osmanlı Aile Hukukunda Gelenek Şeriat ve Örf”, Sosyo-Kültürel Değişme 
Sürecinde Türk Ailesi, II, s. 456-467.  
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Aile hayatı içerisinde üzerinde durulması gereken bir başka konu da boşanmadır. 
İslâm hukukunda yaygın olan üç tür boşanma (talâk) vardır. Birincisi kocanın tek 
taraflı irade beyanıyla yapmış olduğu boşanmadır. Bu boşanma için mahkemenin 
kararına ihtiyaç yoktur. Ancak bir talâkın ve bunun sonucunda ortaya çıkan; me-
hir, nafaka alacakları, iddet bitimi ve yeniden evlenebilme gibi durumların garan-
ti altına alınabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için boşanmaların mah-
kemece tescil edilmesi gerekmektedir. İkinci tür boşanma, tarafların birbirleriyle 
anlaşarak yapmış oldukları muhâlea denilen boşanmadır. Üçüncü tür boşanma 
ise, tefrik veya kazaî boşanma da denilen, belirli sebeplerin varlığı durumunda 
tarafların mahkeme kararıyla boşanmasıdır. Bu boşanmada, kocanın rızası aran-
mamakta, hâkimin kararı boşanmanın gerçekleşmesine yetmektedir24. 

Ayıntab şehrinde aile hayatı içerisinde karşılaşılan önemli olaylar arasında boşan-
ma davaları gelmektedir. Ancak bunların çok azı mahkemeye intikal ettirilmiştir. 
Mahkemeye intikal eden boşanma davalarının başında üç talâk (talâk-ı selâse) ve 
anlaşmalı boşanmalar çoğunluktadır. Bu tür davaların asıl konusunu mehir, iddet 
nafakası, mesken ihtiyacı (meû’net-i sükenâ) ve çocukların nafakası (erkek çocuk-
ların nafakası bülûğ çağına veya emsali kazanmaya başladığı çağa gelinceye ka-
dar; kız çocukların nafakası ise evleninceye kadar babaya aittir ) oluşturmuştur25. 
İncelediğimiz dönemde Ayntâb kentinde aile en az 5 kişiden oluşmaktır. Ve bu 
dönemle ilgili olarak sosyal bir buhranın veya çözülmenin olmadığı görülmüştür.

İlk dönemlerden itibaren ticaret yollarının üzerinde bulunan kent merkezinde ti-
cari hayat hep canlı kalmıştır. Meslek dallarına baktığımızda ticaret, alım-satım, 
dükkân kirası, helvacılık, kasaplık, arzuhalcilik, değirmencilik, nalbantçılık, sabun-
culuk, simitçilik, kanavetçilik, pekmez ticareti, kahkecilik, kebapçılık, kahvehane 
işletmeciliği, tatlıcılık, demircilik, şıra tellâlı, v.b gibi meslek dalları bulunmakta-
dır. 

Bu dönemde 14.951 haneden ibaret olan kaza merkezinde, 1 hükümet konağı, 1 
kal’a, 1 redif deposu, 1 cephanelik, 6 karakol hane, 40 cami-i şerif, 220 mescit, 25 
medaris ve kütüphane, 16 tekke, 72 sebil ve çeşme, 1 mekteb-i rüştiye (orta okul), 
22 mekâtib-i ibtidaiye (ilk okul), 1 Amerikan Koleji, 2 hastane, 8 kilise, 1 havra, 
14 hamam, 2849 dükkân ve mağaza, 4 bedesten, 31 han, 53 fırın, 2000 alaca, 
bez, aba destgâhı, 6 debbağhane, 50 boyahane, 10 ma’sara, 1 silahhane, 22 değir-
men, 2 necar değirmeni, 6 müskirat fabrikası, 5 sabunhane, 30 kahvehane vardır. 
Ayntâb’da sarı kırmızı sahtiyan, alaca, aba, döşemelik bez, kanepe, sandalye, sa-
bun ve yünden elbiselik kumaşlar dahi imal olunmuştur. Sahtiyanlar Halep, Kilis 
ve bazen Mısır taraflarına; alaca, bez, aba, sabun dahi Anadolu cihetlerine sevk ve 
ihraç olunarak oralarda sarf edilmiştir26.

24  M.Akif Aydın, İslam-Osmanlı Aile Hukuku, s. 36-44. 

25 Geniş bilgi için Bkz. Hüseyin Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayntâb Şehrinin Sosyal ve Ekonomik 
Durumu, Yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi 2000.

26  Salnâme-i Vilâyet-i Haleb, 1326 Hicrî senesi (1908) Def’a 35, Haleb Matbaa-i Vilâyet 1324/1908, s. 
236 -243.
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Kentteki gelir dağılımı değerlendirildiğinde, zenginlik eşiği 1.000 kuruş olarak 
alındığında, servet kutuplaşmasının olduğu söylenebilir. Seng-i Tavîl Mahallesin-
den Hacı Arif Ağa zâde Mustafa Ağa’nın verâsetinin 48.00027, Hızır Çavuş Mahal-
lesinde Hacı Halil Ağa zâde Hacı Mehmed Said Ağa’nın verâsetinin 44.769 kuruş 
25 para28, Geneyik Mahallesi sâkinlerinden Abdi Ağa ibni Mustafa bin Abdinin 
verâseti 40.50029, Kürkçiyan mahallesinde sâkin Asiye’nin verâseti 1876 kuruştur30. 
Müslimlerin büyük çoğunluğunun geliri, 200-1.000 kuruş aralığının alt ucuna ya-
kındır. Buna karşılık Gayr-i Müslimlerin ekonomik durumlarının çok iyi olduğu gö-
rülmektedir. 1897-1908 yılları arasında en zengin kişi, yine çok geniş topraklara ve 
Ayntâb’da emlaka sahip olan, serveti 712.790 akçeyi bulan Kürkçüyan Dr. Nazar 
veled-i Agob Ağa veled-i Karabet Ağa, kentin en zenginidir31. Bu gelir, 1830–1908 
yılları arasında terekesi bulunan 528 Türk’ün %95’nin servetinden daha fazladır. 
Ermenilerin terekelerinde dikkat çeken bir başka özellik ise, mal varlıkları içinde 
alacak-verecek ilişkilerinin çok fazla olmasıdır. Bu durumda Ermenilerin zenginleş-
mesinde faizle para vermelerinin önemli rolü olduğu söylenebilir. 

Sosyal devlet anlayışının gereği olarak Osmanlıda son derece önemli olan vakıf 
sistemi bu dönemde de varlığını devam ettirmiştir. Vakıflar ile ilgili kararlarda vak-
fın kuruluş şartları ve eldeki vakıf belgeleri ışığında vakfa mütevelli tayini, vakfın 
fazla gelirlerinin varisleri arasında paylaşımı gibi davaların olduğu görülmüştür. 
Özellikle kadın vakıflarından olan Mustafa Kızı Meryem Hatun Vakfı, Müzellef  
Kızı Emine Hatun Vakfı, Söylemez Zâde Nefus ve Mahide Hanımlar vakfı, Molla 
Mustafa Kızı Arap Ayşe Vakfı,  Türkmen Kızı Vakfı, Sarı Hacı Ömer Kızı Ayşe Vakfı, 
Zeliha Hatun Vakfı çok önemli sosyal işlevleri yerine getirmişlerdir32. Müslimlerin 
vakıflarının yanı sıra bu dönemde gayri Müslimlerin de vakıflarını görmekteyiz. 

Ayntâb’ın Çukur Mahallesinde oturan Kürkçiyan Agop Ağa, gelirini Kayacık ma-
hallesinde bulunan Protestan kilisesinde bina ve inşa ettirdiği mektepte bulunan 
yetim ve fukara çocukların ihtiyaçları için harcanmasını, artan kısmının yarısını Ko-
lej hastanesinde tedavi görmekte olan fukara ve muhtaç olan hastaların giderleri-
ne harcanmasını, diğer yarısını Protestan kilisesinde vaki mektepte bulunan yetim 
ve fukara çocukların ihtiyaçları için harc ve sarf olunmasını, öldükten sonra da 
bakkal dükkânının üçte bir hissesini Kayacık kilisesi ruhanisine, iki mağazasını ise 
Hayik Mahallesi Kilisesi re’isi ruhanisine verilmesi için mahkeme huzurunda Zen-
nup Efendiye layık-ı veçhile teslim edip, şartları doğrultusunda işlemlerin gerçek-
leşmesini mahkemede şahitler huzurunda ikrar ederek, evkafta tasarrufları gibi 
tasarruf etmesini talep etmiş ve mahkeme de vakf etmiştir33. (17 Cemaziyel ahir 
1322) – [31.07.1904]. Öte yandan, sosyal devlet anlayışının gereği olarak, gelirini 

27  AŞS,159/429.

28  Ayntâb Şeriyye Sicili (AŞS), 159/447

29  AŞS,159/428.

30  AŞS, 159/436

31  AŞS, 160/186-189.

32  AŞS, 157, 158, 159, 160.

33  AŞS, 159/411
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içki ve kumara harcayan babadan gayri menkullerinin mahkeme kararı ile elinden 
alınarak oğluna verildiği görülmüştür34.

Sicil kayıtlarında, Türk ve Müslümanlarla beraber, belgelerdeki ifadeyle Musevi 
milletinden ve Ermeni milletinden de bahsedilmektedir. Özellikle Ermenilerin 
kendi aralarındaki ve Müslüman ahaliyle ilgili anlaşmazlıkları, çok sayıda belgede 
kayıtlıdır. Bunlar arasında hırsızlık, alacak-verecek, kişisel anlaşmazlıklar ve vakıf-
lar ile ilgili çeşitli problemler en çok karşımıza çıkanlardır35. Tanzimat sonrası adli 
düzenlemelerle tesis edilen nizamiye mahkemeleri, ceza ve sulh mahkemeleri gibi 
karma mahkemeler dururken bu nevi anlaşmazlıkların Müslüman ahalinin mede-
ni davalarına bakmakla yükümlü olan şer-i mahkemelerde görülmesi ise sosyal 
bütünlük ile açıklanabilir. Nitekim incelediğimiz dönemde etnik, dini herhangi 
bir Müslim-gayrimüslim ya da Ermeni-Türk-Musevi anlaşmazlığına rastlanmamış-
tır. Aradaki problemler alacak-verecek, hırsızlık gibi rutin toplumsal huzursuzluk-
lardan ibarettir. Sadece, Ayntâb’ın Yahni mahallesinden Besnili Şekerci Ali’nin, 
Allah’a ve peygambere küfür etmesinden dolayı idam edildiği tespit edilmiştir36. 

Gayri Müslim halkın hakları, mahkemelerde açtığı davlarda büyük bir titizlikle ko-
runduğu gibi, Gayr-i Müslimler, Müslimlerin açtığı davalarda hem çok sayıda dava 
vekilliği hem de şahitlik yapmışlardır. Haklarını mahkemede Türkçe savunmuşlar 
fakat isim ve imzalarını kendi dilleri ile kaydetmişlerdir. Örneğin çok sayıda Erme-
nice isim ve imzaları, Ayntâb Şer’iyye Sicillerinde görmek mümkündür37.

Kaldı ki, tebaa arasında millet ayırt edilmeksizin çok rahat bir şekilde mülk alım-
satımının yapıldığını, birbirlerine vekâlet ve şahitlik ettiklerini ve birbirlerinden kız 
alıp verdiklerini açık bir biçimde görmekteyiz. Bunun aynı zamanda karşılıklı kefa-
letin, hukuksal, ekonomik ve ahlaki yapılı bir toplum birlikteliğinin yaşatılması ba-
kımından da oldukça önemli olduğunu düşünyoruz. Yine incelediğimiz dönemde 
Ayntâb’da genel olarak Türklere veya başka bir millete ait özel yerleşim merkezi 
veya mahalle ayrımına rastlanmamıştır. Müslim ve gayri Müslimlerin arazileri ve 
evleri yan yana, hatta kapılar aynı dış mekâna açılmaktadır. Evlerin kullanımları ile 
ilgili Müslim-Gayri Müslim davalarına rastlanmaktadır. Yukarıda zikredildiği gibi, 
gerek bu davalarda, gerekse boşanma davalarında, Müslimlerin dava vekillerinin 
ve şahitlerinin Ermenilerden de olduğu görülmektedir. Adı en çok geçen Ermeni 
dava vekilleri şunlardır: Karamanukyan Agop, Der Agopyan Kirkor, Milletbaşıyan 
Avadis, Bıçakçı Matos, Maraşlı Topalyan Ohannes, Nizipliyan Kirkor. Verilen vekâ-
letnamelerin bazılarında tarihler hem Hicri hem de Milâdîdir38. Belgelerden anla-
şıldığına göre, Türklerin haricindeki Osmanlı tebaasının yoğun olduğu mahalleler; 
başta Kayacık mahallesi olmak üzere Hâik-i Zımmiyan, Çukur, İbn-i Kör, Kozanlı, 
Kurb-ı Zencirli, Akyol ve Eblehan mahalleleridir. Bütün bunlardan sonra şunu açık-
lıkla söylemek mümkündür: Ayntâb, “Osmanlı Kenti” özelliği taşımaktadır.

34  AŞS, 159/409

35  AŞS, 158,159, 160.

36  AŞS, 159/126

37  AŞS, 158.

38  AŞS, 157, 158, 159.
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İnsan, Şehir, Uygarlık ve 
Hasankeyf 

Abdurrahman Yiğit1 

Mitolojiden kopan insan, tarih ile birlikte bilimle tanışmıştır. Beşeri bilimler insan-
lık ve uygarlık tarihini bir bütün olarak ele alınca daha özgür yaklaşımlarla insani 
olan değerlerin asil bir ifadesini ortaya çıkarmıştır.  Tarih öncesi ve sonrası devir-
lere ait din, kültür, bilim ve sanat insanoğlu tarafından daima çalışmalara, hayata 
aksettirilmiş ve muhteşem abideler miras yoluyla evrelerden geçerek günümüze 
kadar gelmiştir.

İnsan mevcudatın en mükemmel temsilcisi; küçük bir kâinattır. İnsanlık tarihi, 
olayların gelişi güzel biçimlendirdiği tesadüfî, sıradan, gayesiz, hedefsiz, anlamsız 
bir olaylar silsilesi değildir. Tarih, dünyadaki diğer gerçekler gibi bir gerçektir.

İnsanın yaşam şartlarının ortaya çıkardığı katılık, şehirle bütünleşmekten geçer. 
Bilgisizlik ve emirleri tanımamak, şehir yaşamının olmadığı bir hayatın neticesi-
dir. 

Şehirler ilkelerin ve değerlerin hâkim olduğu yerlerdir. İnsani değer üretmeyen, 
böyle bir endişesi ve gayesi olmayanlar şehir hayatının hazzını alamaz. Şehir, farklı 
grupları bir araya getiren sivil bir sözleşmenin ilk örneğiyle (Medine Vesikası) ta-
nıştığı zaman İnsanı bağlayan ana unsurlar ortaya çıkmış; haklar ve sorumluluklar 
dikkatte alınmaya başlamıştır.  İnsanlara ait mutabakatın ilkeler üzerinden kurul-
ması gerekir. Aksi durumda insanlar vehimle iç içe kalabilirler. İnsanlığın ortak iyisi 
olan ma’ruf, ne doğuya ne de batıya aittir. Hikmetin ayaklarından biri bilgi ise 
diğeri de yaşam tecrübesidir. 

Bu misalleri içinde barındıran ve insan düşüncesini taşa nakşeden, doğa ile barışık 

1 Yazar.
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vaziyette olan nadir yerlerden biri de hiç şüphesiz Hasankeyf olmuştur. 

Hasankeyf; can damarı olan Dicle Nehrinden aldığı güçle ve önemle kara ve su-
yoluna sahip,  doğu ve batının kavşak noktasında, kaya özelliği ve içindeki iskân 
yerleri ile her halükarda stratejik önemini ifade etmiştir.

Bu nedenledir ki insanoğlunun ilk yerleşim yerlerindendir. Antik bir yapı içinde, 
devrin iki büyük gücü, Roma’nın ve Pers’in gövde gösterisine tanıklık eden Hasan-
keyf, böylelikle ehemmiyetini arz etmiştir.   

Hasankeyf’de göçebelik yerine yerleşik sistem, devlet idaresinde yeni yapılanma, 
idari ve mahalli teşkilatlar ve idarenin halka dayanması neticesinde bilim ve sana-
ta verilen önemle beraber Hasankeyf’in tarihteki yerini belirlemiştir.

Bununla da kalmayarak, bölgede ilmî ve kültürel sahada büyük atılımlar yapılmış, 
iktisat ve ticaret geliştirilmiş, mekanik ve musiki üzerine çalışmalar yapılarak bu 
alanda eserler neşredilmiştir.

Bölgesindeki ihtişamlı ovalarda; insanlara höyükler yaptırılıp dünyanın ikinci büyük 
suru inşa edilirken, Yaradan’a ulaşmak için yüksek kuleler dikilirken, Hasankeyf’in 
hiç birine ihtiyacı yokmuş gibi  insanoğluna bahşedilmiş olan esrarengiz konumu 
ile adeta haykırmaktadır. 

İptidai hayat, derebeylik, cehalet, karanlık ve beşerin anlaşılmaz hırsı, bu gün-
kü uygar dünyasının topraklarında hükmederken; kent yaşamı ve hukuk hâki-
miyeti gelişmiş; amme hizmeti, sanat, müsbet bilimler, ilim ve irfan bir nur gibi 
Hasankeyf’ten fışkırmıştır.

Görülüyor ki kendini ispatlamış, yaşayan bir uygarlık, insanlık için her zaman tak-
dire şayan olacak; geçmişimizin bu ihtişamı geleceğimizin mutlak teminatı ola-
caktır.

Tarihte ilk büyük Doğu - Batı sentezi Hasankeyf ile hayat bulmuştur.” denilebilir. 
Hasankeyf, miladi ilk asırda Roma ve Perslerin siyasi mücadele sahası içinde yer 
almıştır. Milattan sonra 451 yılında Hasankeyf Süryani Piskoposluk Merkezi olmuş, 
tarihin ağırlıklı iki gücü Roma’nın ve Pers’in mücadele sahası içinde yer almıştır. 

Romalılar, “Tigris” ismini veriyor, Dicle’ye. Dicle, çağlardan çağlara akan ve geçtiği 
her yerde asra tanıklık etmiş bir şahididir, tarihin. Mezopotamya’nın Cennet’ten 
emareler taşıyan ırmağı, narin ama bir o kadarda dik başlıdır.

Dicle 2.000 km. uzunluğunda olup, Birkleyn Mağaraları’ndan çıkarak diğer kol-
larla buluşup, Batman ve Botan Çayları ile hızını aldıktan sonra Musul’dan yol alır 
ve Zap Suyu ile birlikte Bağdat, el-Ammara ve Nasiriye’ den sonra Şattul Arab’da 
Fırat’ la bütünleşir.

Dicle’dir, bir yönüyle Hasankeyf’e canlılık kazandıran ve burayı bir medeniyet ör-
tüsüyle şekillendiren. Hasankeyf, Dicle’nin ihtişamını, 100 metre yüksekliğindeki 
kalesiyle daima gözetlemiş, beş yüzü aşkın mağaradan oluşan yerleşim alanıyla 
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kendisine has jeopolitik konumunu güçlü bir şekilde ortaya çıkarmıştır. 

Dicle, sadece insanlık değil doğa tarihi açısından da çok önemlidir. Dicle Vadi-
si, yüzlerce kilometre boyunca doğal akışını sürdürürken sahip olduğu adacıklar, 
kumullar, sarp ve yüksek kayalıklar, dar vadileri vardır. Bu nefes kesen peyzajın 
dünyada başka bir benzeri bulunmuyor. 

Hasankeyf, dünyanın en zengin doğal ve kültürel mirasa sahip 
alanlarındandır. Doğal kayalardan oluşan sarp kalesi, korunmaya elverişli coğrafi 
yapısı ve Mezopotamya bölgesinin önemli geçiş güzergâhında olması nedeniyle 
yeryüzü uygarlığının beşiğinde kabul edilir. İnsanlar avcı ve toplayıcı düzenden 
yerleşik sisteme ve bununla birlikte tarıma bu bölgede geçti. Tarihte ilk evler, ilk 
köyler, ilk kentler; bu iki nehir, Dicle ile Fırat arasında inşa edildi. 

Edebiyatın temeli, insanlığın duygu aracı ve yazı burada bulundu. Matematik,  tıp 
ve astronomi bu havzada ortaya çıktı.  İlk tartı ve ölçü aletleri burada kullanıldı. 
Tekerlekli araç, burada icat edildi. Hayvanların ehlileştirilmesi olmak üzere hayatı 
kolaylaştıran birçok husus burada yer aldı, felsefe okulları ve astronomi buralarda 
öğretildi.

Süryanicede “kifa”, “kaya” ve “taş” manasında kullanılır. Romalıların buraya 
“Cepha” veya “Cephas” dedikleri bilinir, Yakut El  Hamavî’nin buraya “Hısnı-
keyba”, Tarihçi Taylor’un “Sebat ve  Ahval”, M. Streck’in ”Mağara sakinlerinin 
başkenti”, İmam Vakidî’nin “Fütuhu’ş- Şam isimli eserinde “Hısnılüğub”, Katip 
Çelebi’nin ”Rasulgül” dediği Hasankeyf, Şerefnâme’de “Hasan Keyfi” adıyla anıl-
mıştır. Araplar buraya “Hısnı Kehfe” demişler, yani Kaya Kalesi olarak tanımlan-
maktadır. (1)

Hasankeyf Kalesi’nde yer alan Kitabe ve tercümesi, şu şekildedir:

“Bu, Allah’ın muhtaç bir kulu olan Süleyman b. Gazi b. Muhammed b. Ebi Bekr b. 
Abdullah b. Turanşah el-Eyyubi’nin –Allah saltanatını devam ettirsin- 820 senesin-
de inşasını emrettiği eserdir.

Hasankeyf’teki  Kronolojik Tarih, daha çok Mezopotamya’da hüküm süren ege-
menliklerin izini taşır: Çayönü Medeniyeti M.Ö. 7500, Huriler M.Ö 5000, Mitaniler-
M.Ö 4000 Sümerler-M.Ö 3000, Akadlar-M.Ö 2000, Babiller-M.Ö 1600, Asurlular-
M.Ö 800, Keldaniler- M.Ö.600    

Med, Pers ve Bizans hâkimiyeti sonrası, Hicretin 17.yılında Hz. Ömer’in Halifeliği 
döneminde “Rum Diyarı Komutanı” Halid Bin Velid, 639 yılında Hasankeyf’i fethe-
derek İslâm Toprakları arasına katmıştır.

Hasankeyf’deki Müslüman Devletler’in kronolojik sıralaması şu şekildedir: Emevi-
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ler (651-750), Abbasiler (750-906), Hamdaniler (906-990), Mervaniler (990-1096), 
Selçuklular (1096, Artukoğulları (1101-1232), Eyyübiler (1232-1462), Akkoyunlular 
(1462-1507),  Safeviler (1507-1515), Osmanlılar (1515-1920) (2) 

Hasankeyf’teki tarihi eserler

Tarihi Hasankeyf Köprüsü: 650 m uzunluğunda, 8,9 m genişliğinde açılıp kapa-
nabilen bu köprü, Anadolu’da kendi alanında ender rastlanan köprülerden biri 
olma özelliğine sahiptir.  Tarihçi Taylor’a göre antik döneme ait olduğu iki kemer 
aralığının 40 m olduğu; taşların arasında harç yerine eritilmiş kurşun kullanıldığı; 
ancak 1116 yılında Artuklu Fahrettin Karaaslan tarafından tamir edildiği bilinmek-
tedir. 

Köprünün açılıp kapanan özelliğe sahip olduğunu, İmam el-Vakidî’nin Fûtuhu’ş-
Şam iismli eserinden öğrenmekteyiz.(3) Köprünün  önemli ikinci tamiratı 1349’da 
Sultan el-Melik el-Adil döneminde olmuştur. Akkoyunlular zamanında yapıldığı 
bilinen ve solda yer alan ilk kemer, 1500 yılında yapıldığı göz önünde bulundu-
rulursa, köprünün 17. Yüzyıla kadar faal olduğu söylenebilir. Belki bu tarih, 18. 
Yüzyıla da çekilebilir.

Günümüzde köprünün kalan kısımları, Hasankeyf’in Ilısu Barajı altında kalacağı 
için en çok ziyaret edilen, fotoğrafı çekilen tarihî eserlerdendir. 

Büyük Saray: Dicle Nehrine nazır; altında mozaiklerin olduğu çok planlı ve mimari 
özelliği olan, aynı zamanda kulesinin de mevcut bir yönetim merkezi sarayıdır. Ya-
pının bir kitabesi bulunmamaktadır. Genelde Artuklu yapısı olduğu kabul edilir.

Ulu Cami: Hısn Keyfa Vekayinamsi’nde yapının EyyubîSultanı el-Melik el-Adil Muci-
ruddin Muhammed tarafından 1325 Senesinde yaptırıldığı yer almaktadır. (4)  Bu 
yapının bir kilise temeli üzerinde yapıldığı, Vekayiname’de yer alır. 

Kitabe Tercümesi: “796 senesinde, el-Adil el-Mefahir Fahruddunya ve’d-Din Süley-
man –Allah mülkünü devam ettirsin ve (yaptığını) kabul etsin.”  “ 798 senesinde 
yaptı.” 

Minarede yer alan kitabe, minarenin çok sonra yapıldığını göstermektedir.:        

Kitabe Tercümesi: “İnsanların Allah’a en muhtacı Firebi b. Osman el-Sa’dî –Allah 
rahmet etsin- 927 senesinde yaptı.”

Doğu batı istikametinde, tavanlarında yalıtım olan (küçük testilerle  döşeme) mi-
naresi olan Eyyubî eseridir. Kitabesi mevcut olup, kıvrımlı kufi harflerle çok orijinal 
bir şekilde yazılmıştır.
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Er Rızk Cami: 1409 yılında Eyyubi Sultanı Süleyman tarafından yapılmış, giriş kapı-
sınd Esma’ül Hüsna’nın olduğu estetik girişi çok muazzam, minaresi belki tarihte 
ilk olarak çift helezonlu,  kombinazonlar ve kufi dik harflerle 4 adet Muhammed 
isminin yazılı olduğu, ayrıca aynı şekilde cennetle müjdelenen (10 kişinin) isim-
lerinin de aynı şekilde yazılı olduğu mükemmel bir mimarisi ve estetiği olan bir 
minaredir. Caminin sosyal tesannüd için de kullanıldığı varit olmuştur. 

Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “Bu, Latif ve Habir olan Allah’ın rahmetine muhtaç, Süleyman 
b. Gazi b. Muhammed b. Ebi Bekr b. Abdillah b. Turanşah el-Eyyubî kulunun, -
Allah muhkem mülklerini ebedi kılsın ve geçmişlerinin hepsine rahmet etsin- 811 
yılında inşasını emrettiği binadır.” 

Camideki diğer kitabeler, şu şekildedir:

Sol Duvardaki Kapı Kitabesi:

 Kitabe Tercümesi: “Allah-u Teâlâ’ya muhtaç el-Hac Muhammed ve kardeşi Ömer, 
-Allah onlara rahmet etsin- yaptı.”

Sol Duvardaki Süslü Kiriş Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “Besmele, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed, 
Allah’ın Resulüdür. Emiru’l-mü’minîn Ca’fer el-İmam el-Muktedir Billah ...... 97 
senesinde yapılmasını emretmiştir. Bu iş, Yahya b. İshak el-Cercerâî ve Ahmed b. 
Cemil el-Muktedirî tarafından gerçekleştirilmiştir.”

Kapı Doğu Cephesi Küçük Alınlık Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “...... Allahu Teala bu binayı yapanın mülkünü ebedi kılsın. Alla-
hu Teala’ya muhtaç Ali b. Hüseyin b. İzzeddin, -Allah onu rahmetine gark etsin- bu 
binaya su getirdi.

Sultan Süleyman Cami: 1410 yılında Eyyubi Sultanı Süleyman tarafından yaptırılmış 
olup mükemmel mimarisinde ve kitabesinin yazılı olduğu minaresinde estetiğin 
göz kamaştırıcı olduğu; kufi dik harflerle bir tarafına “La ilaheillallah Muhamme-
dün Resulullah”, aynı şekilde çok güzel bir hatla yazıldığı “Muhammed” isminin 
bir çerçeve içinde dört kez yazılıp nakşedilmiştir. Caminin bitişiğinde eğitim yuvası 
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mevcut olup, ısı yalıtımının hava boşluğuyla küçük odacıklar şeklinde yapıldığı, 
aynı zamanda astronomi bilgilerinin tedris edildiği de bilinmektedir. 

Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “Bu, Kadir olan Allah’a muhtaç Gazi b. Muhammed b. Ebi Bekr 
b. Abdullah b. Turanşah el-Eyyûbî –Allah saltanatını devam ettirsin- kulunun 
Allah’a yaklaşmak ve her yeri kaplayan geniş rahmetine ulaşmak maksadıyla 809 
yılında inşasını emrettiği mübarek minaredir.” 

Doğu Cephesindeki Çeşme Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “Süleyman b. Gazi b. Muhammed el-Eyyûbî –Allah amelleri-
ni iyiliklerle kapatsın- Hakim, Kahhar olan Allah’a yaklaşmak, cennet kasırlarına 
kavuşmak ....... istemek maksadıyla 818 yılında bu mübarek çeşmenin yapılmasını 
emretti.”

Sultan Süleyman Külliyesi Çeşmesi Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “Kerim ve Mennan olan Allah’a yaklaşmak, cennetin en yük-
sek kasırlarına nail olma gayesiyle Meliku’d-Deyyân’a muhtaç Süleyman b. Gazi 
b. Muhammed el-Eyyûbî –amelleri iyiliklerle kapansın- ........ bu mübarek çeşmeyi 
inşa etti.”

Koç Cami: Dikdörtgen bir şekilde bir eyvan ve orta bir kubbe ile örtülmüş tuğlalar 
ve Horasan harcıyla sıvanmış kitabesinde eşi görülmedik kufi kıvrımlı harf ve harf-
ler arasına çiçek desenlerinin serpiştirildiği mükemmel motifler vardır. Bu yazı ve 
motifler horasan harcıyla yapılmıştır. Yapılışı 14. ve 15. yüzyıla aittir.

Kızlar Cami: Belki dünyada kızların isminin kullanıldığı ilk camidir. Bitişiğinde Ey-
yubî hanedanlarının mezarları mevcuttur. 17. yy da inşa edildiği tahmin edilmek-
tedir.

İmam Abdullah Zaviyesi: Dicle kıyısında, bir tepe üzerinde İmam Abdullah’ın Tür-
bsi mevcuttur. Eyyubiler tarafından yapılmış ise de asıl yapının Akkoyunlu Sultanı 
Uzun Hasanın oğlu Halil tarafından tamir edildiği belirtilmektedir.

Kitabesi:
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Kitabe Tercümesi: “Rahman ve Rahim olan Allah’a yaklaşmak için es-Sultan Halil 
b. Hasan b. Ali b. Osman –Allah amellerini iyiliklerle kapatsın- hicri 878 yılında bu 
mübarek binanın tamirini emretti.”

 Küçük Saray: Eyyubi Sultanı Melik Adil tarafından yapıldığı bilinmekte olup ta-
vanında küçük testiler içinde hava ile ısı yalıtımının olduğu bir düzenlemeyle inşa 
edilmiştir.

Zeynel Bey Kümbeti : Akkoyunlu Sultanın Uzun Hasan’ın oğlu Şehit Zeynel Bey için 
yapılmış, Anadoluda benzeri olmayan bir eserdir. Kufi dik harflerle ve yeşil çiniler-
le dıştan süsleme yapılmış çevresinde üst satırı “ALLAH” 2.satırı “MUHAMMED” 
3. satırı “ALİ” şeklinde yazılmıştır. Kitabesi mevcut olup kapısında ehli beytin 12 
imamın ismi yeşil çiniler ve çiçek süslemeleri arasında yazılmıştır.

Kitabesi:

Kitabe Tercümesi: “Bu, es-Sultan el-Saîd el-Hakan eş-Şehid Zeynel Beg b. es-Sultan 
Hasan (Usun Hasan) Bahadırhan’ın – Allah toprağını bol etsin- türbesidir.” 

İmam Ali Mescidi: 2 İmamın her birine ait bir mihrabın yapıldığı ve imamların isim-
lerinin kayaya nakşedildiği bir mescittir. 
 

Hasankeyf ismi için başvuru kaynakları:

1-DARKOT, Besim, İslâm Ansiklopedisi c.5 s.454 

2-The Ancyclopedia of İslam c.3 s.506

3- GÜNALTAY, Prof. Dr. Şemseddin, Yakın Şark II Anadolu n Eski Çağlardan Ahmeşilerin 
İstilasına Kadar, Ankara 1948 S.32-33

4-Abdulgani Efendi, Mardin Tarihi(Yazma Eser) Mardin Kütüphanesi No:2677, s.81 

5- İmam el-Vakidî, Fûtuhu’ş-Şam, Kahire 1373 C.2 s.59

2) Hasankeyf Tarihi için başvuru kaynakları

1-KONYAR,Basri, Diyarbekir Tarihi, Ulus Basımevi, 1936, s.127-129

2-DARKOT, Besim age, C.5 s.452

3-İmam el-Vakidî age. C.2 s.104-107

4-Belâzurî, Fûtuhu’l-Buldan İstanbul 1955 s.252

5-Yakut el-Hamevî, Mu’cmeu’l-Buldân, Mısır, 1906, C.3 s.286

6-İbnu’l-Esîr, El-Kamil fi’t-Tarih İstanbul 1985-1987, C.2 s.400

7-Diyarbekirli Sait Paşa, Mir’atu’l-İber C.8 s.414

8-HLİL, Prof.Dr. İmaduddin, el-İmârâtu’l-Artukiyye fi’ş-Şâm ve ‘l-Cezîre, Beyrut, 1980 

9-SÖZEN, Prof. Dr. Metin, Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi İstanbul, 1981

10-Ali Emirî Efendi Osmöanlı Vilayet-i Şarkiyyesi, İstanbul, 1918 
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11-GABRİEL, Albert Louıs, Voyages Archeologuıe Dans la Turquie Orıentale, Paris 1940

12-ÇULPAN, Cevdet, Türk Taş Köprüleri, Ankara,1975 

3-el-Vakidî age c.2 s.107

4-Vekayiname varak 35
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Ankara ve ilçeleri 
Şehir Tarihi Çalışmaları

Abdümkerim Erdoğan1

Ankara tarihi ve kültürü üzerine ilk çalışmamız 1998 yılında “Altındağ’ın Manevi 
Coğrafyası” isimli eserin genel yayın yönetmenliği ile başladı. Prof. Dr. Şefik Tu-
ran, Doç. Dr. Ahsen Turan, Dr. Müjgan Cunbur, Dr. Nazif Öztürk ve Ali Kılcı ile 
birlikte yayına hazırladığımız bu çalışmamızda, Selçuklu ve Osmanlı Ankara’sının 
tarihi, günümüze intikal eden dini ve sosyal yapıları, vakıfları ile Ankara’da yetişen 
edebi ve tarihi şahsiyetlerin kısa biyografileri sunulmuş, eser Altındağ Belediye 
Başkanlığı’nca yayınlanmıştır.

Bu eserin fotoğraf çekimlerini yaparken “Tarihi Ankara” şehir yerleşmesinin unu-
tulmuşluğunu, ecdâd yadigârı eserlerin bakımsızlığını, manevi mimarlarımızın 
kutlu mezar ve türbelerinin haraplığını, kurtuluşa tanıklık eden mekânların horlu-
ğunu görünce üzüldüm ve üzüntümü Ankara’da yaşayanlarla paylaşmak istedim. 
Başkent Ankara’da bulunan tarihi eserlerin ve mekânların mevcut durumlarını ka-
muoyuna duyurmak ve yerel yönetimlerin ilgisini çekmek için de ilk olarak Kanal 
A televizyonu haber merkezi ile birlikte yerinde çekim yapmak suretiyle konuyu 
haber bültenleri vasıtasıyla kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Daha sonra yerel bir 
radyoda (Radyo Birlik) “Ankara Sevdası” isimli radyo programını hazırlayarak sun-
maya başladım. Dinleyicilerden büyük ilgi ve destek gören program kısa sürede 
meyvelerini vermeye başladı. Ankaralıların bilmediği unutulmuş tarihi mekânlara 
yoğun istek üzerine şehir gezileri düzenlemeye başladım. Ankara’da oturanlara 
tarihi Ankara şehrini gezdirerek, onlarla derdimi paylaştım. Bu geziler daha sonra 
“Anadolu Tarih ve Kültür Gezileri” adıyla diğer vilayetleri de içine alarak geniş-
ledi.

1 Yazar.
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Ankara şehir merkezinde bulunan tarihi eserleri ve mekânları “Ankara’da Selçuk-
lu ve Osmanlı Eserleri” isimli bir belgeselle tanıttık. 

2004 yılında “Unutulan Şehir Ankara” isimli çalışmam Akçağ Yayınları arasında 
yayınlandı. Bu çalışmamın önsözünde Ankara sitemlerimi okuyucularla şu satırları 
yazarak paylaştım: 

“Ankara, doğduğum ve doyduğum şehir. Havasını teneffüs edip, suyunu içtiğim, 
toprağını tırnağımla kazıp, kendine has ikliminde hayat sürdürdüğüm şehir. Az da 
olsa sevincimi, benimle hemdem olan acılarımı ve hüznümü paylaşıp, aynı kaderi 
paylaşırcasına ortak olduğum Angaram. Doymak, doldurmak, dolaşmak, dolan-
dırmak ve doruğa çıkmak için gelenlerin vefasızlığına sabreden kara yazgılı şehir, 
Ankara.

Müslüman Türk’e yurt olmanın şerefiyle şereflenen bu şehir nelere tanık olmadı 
ki; başıbozuk Haçlı ordularının yağmalarına, Selçuk sultanlarının taht kavgalarına, 
Osmanlı ve Karamanoğlu arasındaki sataşmalara, Yıldırım Han ile Timur Han’ın 
ciğer dağlayan meydan savaşına, yönetime isyan eden Anadolu insanının ayaklan-
malarına, davetsiz Mısır Paşası’nın istilasına, istilacı İngiliz ve Fransız askerlerine, 
kurulan darağaçlarına ve daha nicelerine…

Ankara hep hüzünlü olmadı, bunca vefasızlığa karşı. Müslüman Oğuz boyları bu 
şehrin toprağını tırnağıyla kazıp, alın teri ile sulayıp, kanaati ile bereketlendir-
di. Arılar altın sarısı balı ile, keçiler bembeyaz tiftiği ile, bağ ve bahçeler verimli 
mahsulü ile destekledi bu yeni sahiplerini. Horasan’dan gelen “Erler”in kurduğu 
zaviyeler, Ahilerin maharetli ellerinde şekillenen sof ve diğer zanaat atölyeleri 
şenlendirdi Ankara’yı. Ankara’nın dağından taşından yankılar getirdi çalışan tez-
gâhların sesleri.

Oğuz boyları doydukları ve vatan edindikleri bu şehri imar ettiler. Camiler, mes-
cidler, zaviyeler, kaleler, bedestenler, hanlar, hamamlar, çarşılar, medreseler, 
mektebler, çeşmeler, sebiller, hankâhlar, köprüler, namazgâhlar, saraylar, kuleler, 
dergâhlar, konaklar, askerî, ticarî ve eğitim amaçlı abideleri sanatla yoğurarak 
yaptılar.

Osmanlının Timur ile olan hesaplaşmasına tanık olan Ankara, Anadolu’nun birliği-
ni ve dirliğini sağlamak amacı ile Hacı Bayram-ı Velî hazretleri gibi bir manevî ha-
mîsin otağına mekân oldu. Onun daveti ve irşadı Anadolu’yu yeniden madden ve 
manen kucakladı. İstanbul fethinin manevî komutanları onun ocağında yetişti.

Kara Medrese ve Ak Medrese Osmanlıya gönül mimarları, âlimler, edibler ve şair-
ler yetiştirdi. Onun için Angaralı beyaz ve siyah sözcüklerini kullanmamış, beyaz 
renler “ak”, “ağ”, “ağca”; siyah renkler “kara”, “karaca”; kırmızı renkler “al”, 
“kızıl”, “kızılca”; mavi renkler “gök”,  “göğce/gökçe” diyerek doğayla bütünle-
şir. 

Yangınlar, kıtlıklar ve salgın hastalıklar gördü, göçler oldu, nüfus azaldı. Kanaatkâr 
ve sabırlı olan Angaralı hiç isyan etmedi. Osmanlı’nın cephelerine Ak Köprü’den 
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ve Tren Garı’ndan evlatlarını uğurladı. Düşman işgaline uğramadı ama davetsiz 
gelen İngiliz ve Fransız askerlerine de sabretmedi. Cesur ve atik “Seğmen”leri bu 
“gavur”a “Ne Bileyim” metodu ile cevap verdi.

Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde başlayan kurtuluş ve istiklâl ha-
reketine karargâh olur. Vatanperverleri kucaklayarak Anadolu insanına ikinci vefâ 
borcunu öder.

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını bağrına basan Angaralılar kefen paralarını 
dahi verirler. Çünkü Angaralılar daha Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya gelmeden 
“cihad” ilan etmişler ve ordusunu kurmuşlardı. “Namazgâh Tepe” bunlara şahid-
dir. İstiklâl mücadelesi Ankara’nın gizemli toprağından yönetilir ve “Cumhuriyet” 
ilan edilir. Müştak Baba’nın yüzyıl önce söylediği rumuzlu şiirinde ki tarihte. Baş-
kent olur yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne. Cumhuriyet yönetiminde görev alan bazı 
kişiler “vakıf müessesesi”nden ve Ankara’dan sanki öç alırcasına keyfi uygulamalar 
yapmış; kültür mirasını yağmalamış, abide şahsiyetlerin mezar ve türbelerine say-
gısızlık yapmışlar, satmışlar, yıkmışlar, geçmişine ait değerlerini imha etmişlerdir.

Planlı ve programlı yapılan bu uygulamalar Anadolu’da bulunan abidelerin yıkıl-
masına ve tahribatına sebep olmuştur. Daha sonra yapılan bu yanlışlıklardan vaz-
geçilmiş, ancak ihmal halen devam etmektedir. Unutulan şehir sadece Ankara mı? 
Türkiye hudutları dâhilinde bu-lunan Türk eserlerinin ekseriyeti. Tertiplediğimiz 
tarih ve kültür gezilerinde bunları üzülerek görüyoruz.

Ata yadigârı, her biri bir sanat abidesi olan bu eserlerin korunması devletin oldu-
ğu kadar vatandaşın da görevidir. Bize miras bırakılan bu eserleri ancak koruyarak 
gelecek nesillere ulaştırabiliriz. Yıktıklarımızın, yaktıklarımızın ve sattıklarımızın 
vebalini taşırken bu eserlere yenilerini ilave etmeden mevcut olanları koruma-
mız gerekmektedir. Kısacası Türkiye sevdalısı olanlarla derdimi paylaşmak istedim. 
Kelâmım derdi olanlara, dertsizlere ne gam…”

Unutulan Şehir Ankara’nın okuyucuyla tanışmasından sonra Ankara üzerine yayı-
nevleri tarafından yeni çalışmalar yayınlanmaya başladı. 

2006 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafımızdan Ankara’yı her 
yönüyle tanıtacak bir çalışma yapılmasını istedi. Hazırladığımız ön proje sonucun-
da “Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi”nin yayınlanmasına karar verildi. Sekiz kitap-
tan meydana gelen bu dizi çalışmamızı Gökçe Günel, Ali Kılcı, Mehmet Narince ve 
Halil Kaya ile birlikte yayına hazırlardık.

Ankara TarIhi ve Kültürü Dizisi; “Tarih İçinda Ankara”, “Osmanlı’da Ankara”, “İs-
tiklal Savaşı’nda Ankara”, “Cumhuriyet ve Başkenti Ankara”, “Manevi Mimasla-
rıyla Ankara”, “Edebi ve Tarihi Şahsiyetleriyle A.kara”, “Adım Adım Ankara” ve 
“Örnek Başkent Ankara” adı altında sekiz kitaptan meydana gelmektedir. 

Türkiye’de, sahasında ilk çalışma örneği olan bu çalışmamızda Ankara vilayetine 
bağlı 24 ilçe merkezi, 43 belde, 876 köy, 70 mezra ve yerleşme birimine altı ay 
gibi bir zaman diliminde gidilerek, yerinde inceleme ve araştırma yapılmış, mevcut 
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bilgilerle karşılaştırma yapılarak bilgiler güncellenmiştir. Çalışmalarımız neticele-
nince, tespit edilen sayfa adedine göre elde edilen bilgi ve dokümanların oldukça 
fazla olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık olarak bu çalışmada 50.000 kare fotoğraf çeki-
mi yaparak, mevsim şartları dolayısıyla takriben 40.000 km. yol dolaştık. Ankara 
coğrafyasında bilinmeyen birçok eser bu çalışma esnasında tespit edilerek, okuyu-
cuyla paylaşıldı. 17x24 cm baskı ebadında yayımlanan ve ikinci baskısı da yapılan 
bu dizi, toplam 2.162 sahife ve sekiz ayrı kitaptan meydana gelen bir “Ankara 
Ansiklopedisi” niteliğindedir. 

Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi çalışmaları esnasında tespit ettiğimiz zengin doğal 
ve kültürel mirasının en küçük yerleşme birimlerinden başlanarak tanıtılmasının 
daha faydalı olacağı kanaatine vararak, ilk çalışmamızı Polatlı ilçesinde başlattık. 
“Tarih İçinde Polatlı” isimli çalışmamızla başlayan ilçe şehir tarihi çalışmalarımız 
“Tarih İçinde Gölbaşı”, “Geçmişten Günümüze Kazan”, “Geçmişten Günümüze 
Kızılcahamam-Çamlıdere”, “Mahalleden Metropol İlçeye Yenimahalle” isimli 
eserlerimizle devam etti. Bu çalışmalarımız devam ederken de Ankara’nın abide 
şahsiyetleri olan “Hacı Bayrâm-ı Veli”, “Şeyh Ali Semerkandî ve Sığırcık Suyu”, 
“Şeyh Tâceddîn Velî” hakkında da yayınlarımıza devam ettik.

“Anadolu’nun Şahlanış Destanı: Sakarya Meydan Muharebesi” ve “Kurtuluş Savaşı 
ve İstiklal Marşı” isimli çalışmalarımızda muharebelerin geçtiği mekânları ziyaret 
ederek fotoğraflarla tanıtmaya çalıştık.

Çalışmalarımda şahsıma her türlü desteği veren Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İ. Melih Gökçek, Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, Gölbaşı Belediye Baş-
kanı Abdülnasır Haşlak, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çamlıdere Beledi-
ye Başkanı H. Caner Can, Akçağ Yayınları sahibi Ahmet Hikmet Ünalmış ve Esyav 
yönetimine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Şehrimize teşrif ederek bizleri 
onurlandıran ve sundukları tebliğlerle bizleri aydınlatan değerli büyüklerime, kıy-
metli zamanlarını bizleri dinleme zahmetine ayıran davetlilere, bu hayırlı hizme-
teöncülük eden, kültür hayatımızda “ilklere imza atan” ve mensubu bulunduğum 
Türkiye Yazarlar Birliği yönetimi ile üyelerine saygılarımı sunarım.
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Şehir ve Felsefe

Hakan Poyraz1

Ölümcül Kimlikler adlı eserinde Amin Maalouf, “Çağdaşlarımıza atalarımızdan 
daha yakınız” der. Yazar haklı. Modern dünyanın özneleri olarak sadece kılık, 
kıyafet, hal, tavır, yaşadığımız konut ve kullandığımız aletlerle değil, ahlak kav-
ramları ve düşünme biçimimizle de Seul, Prag veya San Fransisko sokaklarında 
dolaşan herhangi birisiyle, kendi büyük-büyük babamızdan daha fazla ortak yö-
nümüz bulunmaktadır.

Atalarımızdan daha çok çağdaşlarımıza benzemeye başlıyoruz. Böyleyken, için-
de yaşadığımız şehirler de birbirine benziyor. Seul ile Prag’ın; San Fransisko ile 
Antalya’nın aynılaşma sürecidir aslında olan. Antik şehirlerin üstünde, yanında, 
kıyısında oluşan modern kentler de böyle gelişiyor. Her semti kendine özgü olan, 
kimliğini farklı medeniyetlerin ve çağların içinden oluşturduğu şehirler, moderni-
tenin tek biçimci evrenselcililiğine meydan okuyamıyor ve siluetlerine göğü de-
lenlerin gölgesi düşüyor. Her biri kendine özgü kimlikli tarihi şehirleri, modern 
kentlere dönüşüyor. Bu manada şehrin, Çankırı ile Kayseri Yozgat ile arasındaki 
fark, nicelik farkına iniyor. Sadece Yozgat ile Kayseri değil, dünyanın bütün şehir-
leri birbirine benzeşerek homojenleşiyor. 

Modern kent deyince, cetvel ile çizilmiş birbirini paralel kesen caddeler üzerinde 
doğaya meydan okuyan, insan doğasına yabancı binalardan oluşan,  ruh karartı-
cı ve “can” sıkıcı şehirleri yani modern dünyanın kent idesinden pay alan kopya 
kentleri kast ediyorum. Bu manada, hız olarak idrak edilen bir çağın içinde, insan-
ların hızla koşuşturduğu sokaklarına binalarının gölgesi düşerken, şehrin ruhumu-
za kendi iç karartıcı silueti aktarılıyor. 

Seksenli yılların sonunda Eskişehir’den geçerken defterime düştüğüm notta “Eski-
şehir hiç de Eskişehir değil” demişim. Eskişehir’in ve eski şehirlerin hikâyesi, şehrin 
kente, yani modernitenin şehrine dönüşmesinin hikâyesi. Bu hikâyede eski şehir, 
bir tüketim nesnesi olarak yeniden üretilip, pazara sunuluyor. Şehrin bedenini 
kurtarmak adına, bu bedenin muhafaza ettiği ruhu kurtarmak adına, herkesi de-

1  Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi. 
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lirten yağmurlar sularından, delireceğimizi bile bile içmek durumunda kalıyoruz. 
Kentlerin hayatı hızlandıran ve fast-food kültürüyle insanların beslenme gibi en 
doğal ihtiyaçlarına dahi hız katan temposuna karşı gelişen yavaş şehir (cittaslow) 
hareketi de, ister istemez, karşıtına hizmet ediyor. Hayatını kapitalizme karşı sa-
vaşa adayan Ernesto Che Guevara’yı, kapitalizmin bir hediyelik eşya üzerinden bir 
figür olarak yeniden üretmesi gibidir, olan. Bu manada Eskişehir’de Odun Pazarı, 
Ankara’da Beypazarı, Safranbolu ve Taraklı; idealist ve gayretli yöneticileri ile tari-
hi kimliklerine yeniden kavuşmaktadırlar. Lakin “hızlı yaşayıp genç ölmeyi” seçen 
kentliler, buraları meskûn mahal tutmadığı, yani hayatını burada idame etmeyip, 
yaşadığı kentin boğucu ortamından hafta sonlarında kaçacak bir nefes alma yeri 
olarak gördüğü sürece, bu şehirler tam da yeniden üretildiği anlamda bir tarihsel-
turistik bir dekor olarak kalmaya devam edecektir.

Hayatı İstanbul’u merkez alarak yaşayan şairin Ankara için söylediği “En güzel 
tarafı, İstanbul’a dönüştür” sözü malumdur. Hayatını İstanbul merkezli yaşayan 
birinin şehrin kimliği ve bu kimliğin inşa ettiği şehirli kimliği nedeniyle Ankara’ya 
uyum sorunu yaşaması muhtemeldir. Her semti birbirine benzeyen, modern bir 
kent olan Ankara’ya... Tabi, Ankara artık merkez olunca, şehrin modeli de Ankara 
oluyor. 

Modern düşüncenin mimarı Descartes, Metot Üzerine Konuşma adlı eserinde, 
başlangıçta küçük bir köyken, zamanla büyük şehirler dönüşen eski şehirlerin, 
bir ova üzerinde bir mimar tarafından düzgünce çizilmiş şehirler yanında ölçüsüz 
ve orantısız kaldığını söylerken, modernitenin bilinçaltını da ifşa eder. Ona göre 
farklı medeniyet dönemleri yaşamış, bu dönemlerde farklı yöneticilerin yönet-
tiği, farklı mimarî anlayışların egemen olduğu bir şehir, yeni şehre tercih edilir 
değildir Descartes’in on yedinci yüzyılda öngördüğü şehir, bizim bu gün içinde 
yaşadığımız cetvel ile çizilmiş ve cetvelin hizaya getirdiği kentlerdir. Cetvel aynı 
zamanda hendesenin de iktidarını çizecek; şehirler mimarların, ülkeler mühen-
dislerin mülkü olacaktır. Bu iktidar alanında, “Felsefe yapma!” diyebilmenin ra-
hatlığı ile “Hendese yapma!” diyebiliyor muyuz? 

Şehir üzerine konuşurken, konuşmanın mimari üzerinde yoğunlaşmasını böyle 
anlıyorum. Şehir kimliği denince akla gelen o şehrin binalarıdır. Hâlbuki o bina-
lar, şehri inşa eden bilincin maddedeki tezahürüdür. Formu veren espridir önemli 
olan. Mimari, medeniyet esprisinin şehrin kuruluşunda kendini somutlaştırması, 
esprinin gerçeklik kazanmasıdır. Espri, maddede somutlaşır ve yeniden madde 
üzerinden kendi bilincine döner: Mimari ve heykeltıraşlıkta tamamlanmamış ola-
rak, müzik ve resimde madde ile bağlarını daha fazla kurtararak ve şiirde manaya 
yönelerek. Sanat, felsefe ve din: İşte esprinin kendine geri dönüş basamakları. 
Onun zemini de Medine (devlet/şehir) dir. Böyle buyurdu Hegel…   

Şehir anlamına gelen ve me-de-ne, yerleşim kelimesinden türeyen medine, ma-
dem ki medeniyet tohumu ve aynı zamanda Türkçe’deki “il” gibi devlet demek, 
o zaman şehirleri inşa eden ruh ve bu ruh ile inşa edilen şehirli, kendi medeni-
yetinin değerlerini yaşar, yaşadığı şehirde.  Şehir medeniyettir, şehirlilik de me-
denilik. 
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Şehir ve felsefe ilişkisine gelince; felsefe “kültürün rafine olmuş biçimi”dir. Bu 
rafine olma, billurlaşma, aslında o kültürü bir medeniyete dönüştürür. Bir kültür, 
yüksek düzeyde fikri faaliyet (bilim-felsefe-sanat) ürettiğinde o üretim merkezi bir 
medeniyet merkezine dönüşür. Diyeceğim o ki, eğer Türk Felsefesi diye bir kavram 
vücut bulursa, orada Türk medeniyetinden de söz etmek mümkün olacaktır. Bu 
manada felsefenin başlangıcını ve tarihini takip ederek, şehirden felsefeye, felse-
feden şehre doğru salınan bir deneme olarak Amin Maalouf’un Ölümcül Kimlikler 
adlı eserinden Descartes’in Metot Üzerine Konuşmasına bir atıfla sürdürdüğüm 
konuşmamdaki son alıntım, Wittgentein’in Felsefi Soruşturmaları olacak: 

 “Dilimizi antik bir kent olarak görebiliriz: Küçük caddeler ve alanlardan oluşan, 
içinde eski ve yeni evlerin yer aldığı ve birçok döneme ait evlerden oluşan bir 
labirent; bu labirent de içinde düzenli cadde ve evlerin bulunduğu yeni alanlarla 
çevrelenmiştir.” der.  Ona göre dile sahip olmak bir dünyaya sahip olmaktır. Dil, 
bizim yarattığımız bir şey değil içinde var olduğumuz ve yaşam sürdüğümüz bir 
şehir gibidir”

Wittgenstein örneğinde, dili bir şehir olarak gördüğümüz gibi şehri de bir dil diz-
gesi gibi düşünebiliriz. Bu manada şehir medeniyettir. Şehir aracılığıyla, dünyaya 
açılan değerler, inançlar, fikirler manzumesini, şehrin onun içinde yaşayan bireye 
giydirdiği şehirlilik kimliğini, onun davranışlarına ölçü olan şehirlilik yani medeni-
lik halleri, merkezdeki insan suretlerinden okunabilir. Çünkü bu suretler, şehrin 
suretini oluşturur. 

Konuşmamı (yazımı) bu kısmından itibaren, Adayazılar adlı deneme eserimde ya-
yımlanan “Şehir ve Felsefe” ve “Şehirlerin Ruhları Var mıdır?” başlıklı yazıları esas 
alarak sürdüreceğim. 

“Sorgulanmamış yaşam, yaşanmaya değmez!” der Sokrates. Ondan günümüze, 
hep tazelenerek ulaşan kadim bilgeliğin bu diri sözü, yaşamımızı anlamlı kılmak 
için, yaşadığımız hayatı, yaşadığımız çevreyi, yaşadığımız dünyayı sorgulamanın 
değerine işaret eder. 

Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Şu evrendeki yerimiz ve yaşamımızın anlamı 
nedir?  Kendimize ve çevremize dair bu ve bunun gibi bir çok soru sorarız; ken-
dimizle baş başa kaldığımız anlarda, “iç”imize çekilip “ben”imizle beraberken, 
şehrin en kalabalık meydanlarında bile olsak çevremizden yalıtıp kendimiz yalnız-
laştığımızda, yalnız olduğumuzda... 

Sorgulama, sorularla durduğumuz yeri fark edip farklılaşmamızı, tavır almamızı, 
tutum geliştirmemizi; yol-yön tayin etmemizi, yalnızlığımızı aşarak, benden baş-
kalarına geçmemizi, bir arada ve doğru yaşamamızı mümkün kılan yegane etkin-
liktir. 

Fark ediş hep bir dışa çıkıştır; içinde tutsak olduğumuz çerçevenin dışına… Fark 
ediş, böylece bilincin kendi özgürlüğünün hareketidir. Bazen fark ediş, soluklan-
mak, hayatın hızlı akışına ara vermek, mesafe bırakmak anlamına gelir. İşte o an, 
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hızla akıp giden hayatımızın farkına vardıracak dıştan bir bakış sağlayabilir ve bu 
da bize bizi, bize insanlığımızı fark ettirecek bir şansı verebilir. Bu manada sorgu-
lama, insanlığımızı bize hatırlatmak, kendimizi yenilemek, bakıma almak bakımın-
dan değerlidir. Bu fark edişi bireysel fark edişten kültürel-toplumsal fark edişlere 
çeviren kurum olarak eğitimin ve mekan olarak şehrin önemi büyüktür. Zira bu 
fark edişlerle bizi yüzleştiren din, sanat ve sorgulama faaliyeti olarak felsefe-bilim, 
gelişmek ve yayılmak için daha çok şehre ihtiyaç duyar. 

Farkında olmanın gerçekleşeceği en uygun zemin ve en uygun benzetme yoldur. 

Sorgulama, yol tayininde yolun farkına varma tecrübesidir. Her yol bir şehre gö-
türür insanı. Şehrin kalabalığından kaçan münzevinin yolu da dönüp dolaşır şehre 
ulaşır. Bu manada şehir felsefeye muhtaçtır; felsefenin şehre muhtaç olması gibi. 
Şöyle ki, sorgulamanın muhatabı insandır ve sorular insanla başlar. Onları anlamlı 
bir bütünlüğe, sistematik bir işleyişe kavuşturmak ve mantıksal yapı içerisinde bir 
öğreti haline dönüştürmek ve yaymak, yani felsefeleştirmek için kendi yalnızlığı-
mızdan çıkıp, şehrin merkezine inmek iktiza eder. Felsefe, şehrin merkezine böy-
lece inmiştir. Onun tarihi bu gözle de okunabilir. Bu inişle kazançlı çıkan sadece 
felsefe değil, şehir olmuştur. Babil’den, Mısır’a, İyonya şehirlerine; Milet’e, Efes’e 
Bergama’ya, Atina’ya, İskenderiye’ye, Roma’ya, Bağdat’a, Endülüs’e, 

Sadece felsefede alanında değil tabi ki! Peygambere vahiy, Hıra’da inmiştir, lakin 
o, tebliğini Mekke’de yapmıştır. Hikmetin peşindeki filozof da tefekkürünü dağ 
başında yapabilir ama fikrini karşılaştırmak için başka bir fikre, o fikir yaymak için 
şehrin meydanına (agora)  ihtiyaç duyar. Şehrin meydanı, ticaretin, inancın,  sa-
natın, velhasıl şehri şehir yapan değerlerin meydanıdır. Şehrin meydanından me-
deniyete bir yol bulunur. Merkezinde o şehir simgeleyen ne  ise, o medeniyeti bu 
simgeden okumak mümkündür. 

Şehirden medeniyete geçişin bilindik en eski örneklerinden birisi Babil. Uruk şeh-
rindeki Sümer sarayında hizmet eden Akad kökenli Kral Sargon tarafından ku-
rulur antik çağın bu meşhur şehri. Hükümdarları Hammurabi ve Nabukatnazar 
(Buhtınnasr) ile asma bahçesi ve muhteşem şehircilik uygulamalarıyla dünyanın 
yedi harikasından biri olan eşsiz şehir Babil. Önemli bir inanç merkezidir aynı za-
manda. 

Akadca Bab-ilu, Tanrı’nın kapısı demek. Bir anlamı da  karışıklık… Bu karışıklık an-
lamını, bir medeniyet merkezi olan bu şehirde yaşayan farklı dil, kültür ve inanç-
ları da simgeleyen; asma bahçeleri kadar Sümer zigguratları örneğine göre inşa 
edilen Babil Kulesi nedeniyle alıyor kutsal kitaplardan. 

Tevrat’a göre Nuh’un torunları, gökyüzüne ulaşmak için bir kule inşa etmeye baş-
lamışlar. Kulenin yapımı Tanrıya meydan okumaya dönüşünce O’da onlara ceza 
olarak dillerini ayırmış birbirinden. Her bir kule sayısı kadar farklı dil. Yetmiş iki, 
bir de henüz tamamlanmamış bir kulesi olduğu için, yetmiş iki buçuk dil çıkmış or-
taya. Şehirde yaşayan insanlar artık birbirinin konuşmalarını anlayamaz olmuşlar.  
Oraya Babil denmiş yani karışıklık. 
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Ve günümüzde her metropol bir Babil. Her kulede ayrı bir dil konuşuluyor… 
Babil’in ruhu, hala metropollerde yaşıyor. 

Babil insanlığın ortak kültürüne ve bu kültürün ortak diline ve bu ortak olanın 
dağıldığı yere işaret eden önemli bir imgedir. Hikaye gerçek olmasa da, her bir 
kültürün ortak insanlık kültüründen yansıttığı bir hakikat vardır. Felsefe, işte yerel 
içindeki bu hakikati arama çabasıdır. 

Babile Bir Melek İniyor Dürrenmatt’in tiyatro eseri. Be eserde anlatılan, dilenci 
Akki ile Tanrı tarafından yeryüzünün en sefil en yoksul dilencisine, Niniveli di-
lenci kılığına girmiş Kral Nabukatnazar’a, bir armağan olarak indirilmiş güzel 
Kurrubi’nin traji-komik hikayesidir.  

Dürrenmatt, eserin sonunda, Tanrı’dan gelen hediyeyi, Kurrubi’yi, kendi iktidarını 
koruma adına feda eden Krala can yangınıyla şunlara dedirtir: 

“Ben kızı iktidarım için ele verdim. Vezir onu devlet sanatı, rahip teoloji uğru-
na, siz servetinizin hatırı için ele verdiniz. Şimdi benim iktidarım, sizin teolojinizi, 
devlet sanatınızı, servetinizi bastırsın. Halkı zindanlara götürün, teologu ve veziri 
tutuklayın. Onların vücutlarından yaptıracağım silahla, işlediğim ayıbın intikamı-
nı alacağım. Haydi gökyüzü o kadar yüksek mi ki beddualarım ona ulaşmasın? 
O, kendisinden nefret edemeyeceğim kadar mı uzak? Benim irademden daha mı 
güçlü, Benim zekâmdan daha mı yüce? Benim cesaretimden daha mı inatçı? İn-
sanlığı bir ağıla toplayacağım ve ortalarına bir kule diktireceğim, bulutları delip 
geçen, sonsuzluğu ölçüp düşmanımın kalbinin ortasına giden bir kule. Hiçlikten 
yaratılan varlığa insan zekasının eserini dikeceğim. Bakalım hangisi daha iyi, Be-
nim adaletim mi, Tanrı’nın adaletsizliği mi? “

Dürenmatt’ın meleği bir düş konusu; kurmaca. Oysa kutsal kitapta (Kur’ân’ı Ke-
rim, 2/102) Babil’de kendilerine indirilen ilmi (sihri) öğreten iki melekten (Harut 
ve Marut) söz edilir. Babil inancın merkezi, ama aynı zamanda sihrin de… Bu ma-
nada astrolojinin ve astronominin, yani döneminin biliminin merkezidir. Üçgenin 
iç açılarının toplamı meselesiyle tanıdığımız Fisagor (Pythagoras) dahi, matematik 
ve astronomi öğrenmek için Babil’e gelmiştir.

Babil, her türlü bilginin kendinde toplandığı kadim bir merkez; zigguratları, asma 
bahçelerini yüksek kaleleri inşa edecek mimari bilginin, zigguratlardaki aslan hey-
kellerini meydana getiren sanat bilgisinin, Tanrı’ya açılan kapı olarak dini bilginin, 
okkült yani gaybî bilginin… Bilgeliğin simge şehri Babil. Fârâbî’nin “Hikmeti önce 
Kaldeliler yani Babilliler buldu, sonra Mısır’a geçti oradan Yunanlılar aldı” sözü 
nün anlamı burada çıkıyor.

Külli bilgi olarak hikmet, insanlığın ortak mirasıdır. Her kültürün hikmetten taşıdı-
ğı bir  pay var. Bu pay zaman (tarih) ve mekan (coğrafya) kalıpları içinde kendini 
ifade eder. Her kültür, hikmeti kendi kalıpları içinde kavrar ve ifade eder. Yerellik, 
bu manada evrenselin özel şartlara tâbi olarak dile gelmesidir. Bu kavrayış biçimi, 
o kültüre kendine özgü bir hikmet tasavvuru ve bir adım sonra bir felsefe yapma 
yolu açar.
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Kalde’nin hikmeti de budur. Peki onun hikmetinden, hikmet sevgisi olarak felse-
feye nerede geçildi? Hikmetin felsefe formatı içinde ortaya çıktığı yer neresidir? 
Felsefe bu manada nerede başlamıştır? 

Sora sora bulduğumuz yol bizi, Batı Anadolu’ya İyonya kıyılarına; başlangıçta 
bir Miken kolonisi olarak kurulan Milet şehrine götürür. Günümüzden 2500 yıl 
önce, Heredot’un iççi diye adlandırdığı  Menderes ırmağı daha Söke ovasını dol-
durmamışken, Bafa gölü de henüz Ege denizine açılan bir koy iken, İyon şehir-
lerinin en eskisi ve önemlilerinden birisi olan Milet şehri, ilk filozofları, Thales’i, 
Anaksimandros’u Anaksimenes’i içinde yetiştirmiştir. 

Şehir, felsefenin içinde yurt tutacağı, sosyo-ekonomik kültürel alt yapıya sahiptir. 
Anadolu’nun yerleşik halklarından biri olan Karyelilerin Milet halkını meydana 
getirdiği, Thales’in de atalarının Fenikli olduğu söylenir. Miken kolonisi olarak 
Milet, yine bir İyon şehri olan Efes gibi, bir ticaret ve üretim merkezi olarak, farklı 
halkların, farklı inanışlarının birleşme noktasıdır. Milet’in Trabzon, Sinop ve Gi-
resun gibi Karadeniz’de onlarca kolonisi olan önemli bir ticaret merkezi olması; 
eğitim ve sanatın beşiği olan bu şehirde, mitolojik hikâyeler yerine şeylerin gerçek 
nedenlerini araştıran felsefenin doğuşu, rastlantı olmasa gerektir. 

İran egemenliğine girdikten sonra Atina’ya devreder mirasını Milet. Artık felsefe-
nin geliştiği önemli bilim merkezi, Atina olur. “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey 
bilmediğidir” diyen ve bir şey bilmediğini bilmeyenlerce baldıran zehri içerek ölü-
me mahkûm edilen Sokrates dolaşmaktadır Atina sokaklarında. Felsefe de onunla 
beraber… 

Akılcı felsefe Sokrates ile birlikte yeni bir yola koyulmuştur. Platon ve Aristoteles, 
artık bu yolun yolcusudur. Arada Roma’daki sundurma altında gölgeleyen stoa 
filozofları olsa da, bu filozoflardan Epiktetos gibi kölelerin yanı sıra Cicero ve Se-
neca gibi devlet adamları ile Marcus Airelius gibi imparatorlar çıksa da, yürüyerek 
ders anlatan Aristoteles’e ve oradan yürüyene mensup –meşşâî- filozoflara (Kindî, 
Fârâbî, İbn Sîna) kadar gelir felsefe. Bağdat’ta Hikmet Evinde (Beyt’ül Hikme) gel-
diği medeniyetin diline çevrilir önce. Sonra Buhara, Hemedan, Semerkant, Belh 
gibi şehirlerde yurt tutar. 

Grekçe philo ve sophia  kelimelerinden oluşmuş bir sözcük olan philosophia, 
Arapça’ya felasife, oradan da bize felsefe olarak geçmiş. Lügatte hikmet/bilgelik 
sevgisi anlamına geliyor. Philos sevgi demek, sophia ise hikmet. Milattan önce 
600-300 yılları arasında Yunan  şehir devletlerinde bu günkü biçiminin aldığı fel-
sefe, “Hikmet müslümanın yitik malıdır, nerede bulursa alınmalıdır” diyen pey-
gamberinin ilim düsturunu takip eden Müslüman hakimler/bilgelerce, herhangi 
bir kompleks duymadan  olduğu yerden alınmıştır. Medine’den yani şehirden baş-
layan İslam medeniyeti, yoğunlukla on ve on üçüncü asır süresince Yunan medeni-
yetinin formu içinde rafine olmuş insani hikmeti yani felsefeyi özümseyerek kendi 
formunda yeniden üreterek, antik dünyanın tozlu sandıkları içinde kaybolmuş yi-
tik hikmeti yeniden canlandırmışlardır. 
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Yunanlılar, hikmeti felsefe formuna sokmuş, bu format-çerçeve-kalıp içindeki fel-
sefe Müslüman filozof-bilgelerce yeniden insanlığın ortak mirasına hediye edil-
miştir; El-Kindî, Fârâbî, İbn Sîna, İbn Rüşt, İbn Tufeyl ve takipçilerince... Hikmetin 
dört defa;  ikisi mükemmel formunda İbranca ve peygamberler tarafından; ikisi de 
eksik olarak, biri Yunan dilinde Aristoteles, diğeri Arapça’da İbn Sîna ile dünyaya 
indiğini söyleyen Roger Bacon’u (1214-1294) şahit tutalım bu söylediklerimize. 

Ama muhakkak, İbn Sîna üzerinde etkisi olan Türkistanlı Uzlukoğlu Fârâbî’den (öl. 
950) ve onun Erdemli Şehir adlı eserinden söz etmek gerekir. Onun önemli bir yanı 
da İslam dünyasında siyaset felsefesi ve bilimi konusunda ilk olmasıdır. Türkçe’ye 
İdeal Devlet adıyla kazandırılmış eserinin adı “Mabadıu Ara Medinet’ül Fazıla” 
(Erdemli Şehrin Yurttaşlarının Görüşleri) dir

Bu eserde Fârâbî, bir yandan Yunan felsefesinin iki büyük düşünürünü (Platon ve 
Aristoteles) kendi içinde sentezlemiş ve sonra bu sentezi İslam inançlarıyla yapmış 
ve daha sonra, erdemli şehrin siyaset ve devlet felsefesini geliştirmiş bir düşünür-
dür.

Fârâbî, erdemli şehrin siyaseti hususunda söyledikleriyle, Platoncu “filozof-kral”ı, 
peygamber cüppesi giymiş bir bilge-kağan (hakan)a çevirebilmeyi başarmıştır. 
Yaptığı bu sentezle şehrin nasıl bir medeniyet merkezi olduğuna dair bir yoruma 
müsaittir: Abbasi hilafeti zamanında Bağdat şehrine gelen filozof, hilafetin gücü-
nün kaybolduğu küçük şehir devletleri ve emirlikler döneminde yaşamıştı. Göz-
lemden yola çıkarak ideale ilerlerken küçük, orta ve büyük devletler tasnifi yapar. 
Filozofun büyük Medine ile büyük bir medeniyeti kast etmiş olması muhtemeldir. 
Zira ona göre bu devletin/şehrin yöneticisi, erdemli bir lider olarak, hem milletin 
hem de meskûn yeryüzünün lideridir.

Fârâbî’nin yaşadığı devrin sosyo-politik şartları, yaşadığı medeniyetin biçimlendi-
ricisi olan dinin merkezindeki şehrin adı (eski adı Yesrip olan Medine) ve miras 
aldığı Yunan devlet felsefesindeki şehir devleti olgusu, şehir ve devletin site ve 
yurttaşın kullanımları göz önüne alındığında şehir üzerine felsefe, devlet üzerine 
felsefe olacaktır. 

Felsefe bir kuram değil, etkinlik. Çözümleme-açıklama ve anlama etkinliği. An-
layan, kendisinden kalkarak anlıyor. Anlamaya ve anlamlandırmaya kendinden 
başlıyor. Şehir anlamak, o şehri oluşturan espriyi, yani ruhu anlamak.

Şehrin ruhu, o şehirde yaşayan ruhların oluşturduğu biraradalık. Şehrin yüzü de 
o şehirdeki yüzlerin şehre yansıması. Şehre hayat verenler, o şehri oluştururken 
ruhlarını şehrin bedenine aktaranlar, şehre, kendi hatırlarını bir resim olarak bı-
rakırlar. Her bir dönem, bir resim. Her dönemde resimler, resimlerin gösterdiği 
ruhlar değişir, şehir de…  

İçinde yaşayan ruhlar değiştikçe, içinde yaşayan çehreler değiştikte, onlarla bir-
likte yaşayan bir yapı haline gelen şehir de değişir. Şehrin değişen yüzü, sadece 
mimari yüzü değildir. O mimari yüzü meydana getirenlerin yüzüdür. Ne var ki bu 
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değişmede şehir, edilgin değildir; en az kendini değiştirenler ve hatta onlardan 
daha fazla etkindir. Şehir de, ruhu ve yüzünü yani kimliğini içindekilere aktararak 
değiştirir. Kendine benzetmeye başlar. Şehir ve insan arasında karşılıklı bir varoluş 
söz konusudur. İnsan şehri, şehir de insanı inşa ediyor. 

Şehir ve insan ilişkisine bu fark edişle bakmak gerekiyor. 
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Şehir ve Medeniyet 
Kavramlarının İlişkisi
Üzerine
 

Mehmet Mahfuz Söylemez1

Sayın başkan değerli bilim adamları sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selam-
lıyorum. 

Efendim bildirim iki parçadan oluşmaktadır. Bildirimin ilk kısmı teknik bazı bilgiler, 
ikinci kısmı ise bu teknik alt yapıya atfen oluşturulan bir analizden oluşmaktadır. 
Gerek zamanın darlığı gerekse teknik kısmın dinleyicileri sıkacak olması nedeniyle 
bu kısmı özetleyeceğim. Zaten yetkililerin de ifade ettikleri gibi bu metinler kısa 
süre içerisinde yayınlanacaklardır. O zaman referansları ile birlikte görme şansı 
yakalayacağız. 

Dün birkaç bildiride de ifade edildiği gibi “Şehir” ve “medeniyet” aynı kökten 
türemiş iki farklı kavramdır.2 Kuşkusuz bu kökten birbiriyle bağlantılı birçok kav-
ram türemiştir. Bu kavramlar yumağı tam olarak ortaya konulmaksızın İslam’ın 
“şehir ve medeniyete” bakışının tebellür edeceği kanaatinde değiliz. Bu vesileyle 
önce “dane” veya “deyene” kökünden türetilmiş kavramlar ile anlamları üzerin-
de duracak; daha sonra da bu kavramların konumuz açısından neyi ifade ettiğini 
inceleyeceğiz.  

1 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi.

2 Her ne kadar ben bu kök fiilin “dâne” olduğunu ifade ettiysem de Zemahşeri gibi “deyene” 
olduğunu söyleyenler ve söz konusu isim, kavram ve fiillerin tamamının buradan türetildiğini ifade 
edenler de bulunmaktadır. Bkz. Ebu’l-Kasım Muhammed b. Ömer ez-Zemahşeri (ö.538/ 1144), 
Esasu’l-belağe, Beyrut 2001, 235.
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Bu kökten türetmiş olan kavramların ilki “din”dir.3 Şimdi bu kavrama biraz ya-
kından inceleyelim: Mücahid’e göre din; karşılık, itaat ve gelenek demektir. Halil 
b. Ahmed, ez-Zeccâc ve İbn Manzur’a göre ise din, adet ve gelenek anlamlarına 
gelmektedir.4 Dinin gelenek olarak adlandırılmasının nedeni, onun da din gibi 
belirleyici ve baskın olmasının yanında, temelde dinden besleniyor olduğu düşün-
cesidir. Din kavramının diğer bir anlamı ise itaattir. Nitekim Arapça’da    

“falanca falancanın dinindedir” denildiği zaman aslında bahis mevzuu 
edilen kişinin diğer şahsa itaat ettiği vurgulanmaktadır.5  Peygamber efendimiz 
İslam dini nazil olmaya başladıktan sonra Mekke Araplarını bu dine davet ederken 

“  ”  “Kureyş kabilesin-
den öyle bir kelimeyi –la ilahe illallah- söylemelerini istiyorum ki bunu söylemeleri 
durumunda bütün Araplar kendilerine boyun eğeceklerdir” diyerek “din” kavra-
mını bu anlamda kullanmaktadır.6 Din kavramının bu anlamlarına dikkat çeken 
el-Ezherî “din” ile “ibadet” kavramlarının eş anlamlı olduğunu söylemekte her iki-
sinin de itaat ve boyun eğmeyi ifade ettiğini dile getirmektedir.7 Halil b. Ahmed’in 
de ifade ettiği gibi “din” kelimesinin bir başka anlamı ise “huy” ve “davranış”tır. 
Nitekim o bu anlamda    

: “şayet beni bu durumun dışında bir baş-
ka durumda görürsen” cümlesini örnek olarak vermektedir. İbn Manzur bu cümlenin 
Nadr b. Şumeyl’in bir bedeviye nasıl olduğunu sorduğunda onun verdiği bir cevap 
olduğunu söylemekte ve cümlenin aslında “
” şeklinde olduğunu aktarmaktadır.8 Din kavramının bir başka anlamı ise “bo-
yun eğmek”tir.  denildiğinde aslında on-
ların hükümdara boyun eğmemekte olduklarını söylemiş olmaktayız.9 Ünlü söz-
lük yazarı Cevheriye göre “din” aynı zamanda “durumu” da ifade etmektedir. 
“Din” kavramının en yaygın anlamı ise kuşkusuz “ceza” ve “mükafat”tır. Nitekim 
Araplar bu anlamda   demektedirler. Yine : 

  “nasıl davranırsan öyle karşılık bulurun” tümcesi de bu an-
lamdadır.10 Kur’anı Kerim’de kullanılan     

3 Bkz. Ebu Abdurrahman Halil b. Ahmed el-Ferâhindî, Kitabu’l-ayn, Daru’l-İhya Turas el-Arebî, Beyrut 
trs,, 312; İbn Dureyd, Ebubekr Muhammed b. Hasan, el-İştikak, (tahk: Abdusselam Muhammed 
Harun), Matbaatu‘s-Sunneti’l-Muhammediyye, Mısır 1958, 398; Necmettin Muhammed b. Yakub 
el-Firuzabadî, el-Kamus el-muhit, (tahk: Mektebetu Tahkik et-Turas fi Müesseseti’r-Risâle), er-Risâle 
Yayınları, Beyrut 1982, 1546.

4 Bkz. Halil b. Ahmed, 312;  Ebu İshak İbrahim b. es-Sırrî ez-Zeccâc (ö. 311/ ), Meâni’l-Kuran ve 
i’rabuhu, I-V, (tahk: Abdulcelil Abduh Şelebî), Daru’l-Hadis, Kahire 2003, I, 53; İbn Manzûr, Ebu’l-
Fazl Muhammed b. Mukerrem b. Ali el-Ensârî (ö.711/1311) Lisanu’l-Arab, I-IX, Kahire Daru’l-Hadis, 
2003 Kahire, III, 467. 

5 Bkz. Ebu Cafer Nuhâs, Ahmed b. Muhammed b. İsmail b. Yunus el-Muradî en-Nahvî (ö.338), 
Meaniyi’l-Kur’an, I, 63. 

6 Bkz. İbn Manzûr, III, 465. 

7 Bkz. Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Mu’cemu tehzibu’l-luğa, I-IV,  (tahk: Riyâd Zeki 
Kasım), Beyrut 2001, II, 1136; İbn Manzûr, III, 467. 

8 İbn Manzûr, III, 466. 

9 Bkz. İbn Side, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Mursî el-Endelusî (ö.458/ ), el-Muhassas, I-VIII, (Tahk: Ab-
dulhamid Ahmed Yusuf Hindavî), Beyrut 2005, III, 194. 
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ayeti kerimesi de bu anlamdadır.10 Abdullah B. Ömer’e ait olarak ka-
bul edilen  

 yani  “yöneticilerinize küfretmeyiniz şayet 
böyle bir ihtiyaç hissederseniz ‘Allah’ım bize yaptıklarını sen de onlara yap’ deyi-
niz cümlesinde geçen “din” kavramı da bu anlamda kullanılmıştır.10 

Ebu Şemer’e ait olduğu söylenen aşağıdaki şiirde de din bu anlamda kullanılmış-
tır.

 “Ey kendisinden korkulan hükümdar

Gece ve gündüzün peş peşe geldiğini görmez misin?

Güneşi geceleyin doğdurabilir misin? Mülkün gerçek sahibi yanında senin bir oto-
riten mi var ki? 

Ey hükümdar emin ol ki senin egemenliğin de geçicidir

Ve bil ki bana ne yaptıysan aynısıyla muamele göreceksin”11

Zaten bir dindarın günde beş vakit kıldığı ve en az on yedi kez tekrar ettiği Fa-
tiha suresindeki  {  }ayetinde geçen din kavramı da ceza ve kar-
şılık anlamına gelmektedir. “Din”in bir başka anlamı ise “yasa”, “kanun” ve 
“yönetmenlik”tir. Örneğin Kur’an’ı Kerim’de (Yusuf Suresi 12/76) Yusuf aleyhi 
selam ile ilişkin olarak yer alan {  }  ayeti kerime-
sindeki geçen “din” kavramı bu anlamda yani yasa, kanun ve uygulama anlamın-
da kullanılmıştır.12 Din kavramı aynı zamanda “bir düşünceyi benimseme” anla-
mına da gelmektedir. Örneğin falanca Hürremi düşünceyi benimsedi anlamında

  denilirken “din” kavramı kullanılmıştır.13 Kuşkusuz bu kelime 
sadece bir düşünceyi değil, aynı zamanda bir dini benimsemek anlamında da kul-
lanılmaktadır.14 Görüldüğü gibi şehir ve medeniyet ile bu kökten üretilmiş olan 
“din” kavramı çok değişik yerlerde ve birbirinden oldukça farklı anlamlarda kulla-
nılmış olmasına rağmen bu anlamların her biri öteki ile bir şekilde ilintilidir. 

Şimdi isterseniz bu kökten türeyen diğer kavramlara bakalım: Bu kavramlardan 
biri “mütedeyyin”dir.15 Mütedeyyin bu gün bizim teknik bir ifade olarak kullana 
geldiğimiz anlamıyla “dini benimseyen”, onu kendisine hayat tarzı haline getiren, 
bir başka ifade ile dini sisteme uygun olarak yaşamaya çalışan birey için kullanıl-
maktadır. Biz bu gün bu kavramı ifade etmek için bir parçası Arapça, diğer parçası 

10 İbn Manzûr, III, 465. 

11 İbn Manzûr, III, 466.

12 İbn Manzûr, III, 466-7. 

13 ez-Zemahşeri, 235

14 İbn Manzûr, III, 467.

15 Bkz. Cevherî, Sihâh, 365.
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Farsça olarak “din” ve “dar” kelimelerinden ürettiğimiz bir sözcüğü kullanmakta-
yız. Bir başka ifadeyle “dindar” anlamına gelen “mütedeyyin” aslında dinin otori-
tesini benimseyen kişi demektir.  

Bu kökten türetilen kavramlardan bir başkası ise “ed-Deyyân” yani Tanrı’dır.16 Ha-
lil b. Ahmed Tanrı için “ed-Deyyân” sözcüğünün kullanılmasının nedeninin “idare 
etmesi, yönetmesi ve yönlendirmesi” olduğunu söylemektedir. İbn Manzur, Tanrı-
ya “gücü ve kuvveti ile sair varlıkları hakimiyeti altına almasından dolayı “ed-Dey-
yân” denildiğini belirtmektedir.17 Firuzabadî ise “hükmün” onun tarafından veril-
miş olmasından dolayı Tanrı’ya “ed-Deyyân” denildiği kanaatindedir. Hatta o bu 
kavramın -artikel yani harfi tarif olmaksızın- yargıç anlamında Hz. Peygamber için 
de kullanıldığını söylemekte ve onun için söylenen   “Ey 
insanların lideri ve Arapların yargıcı” cümlesinde geçen “deyyân” yani “yargıç” 
ifadesini buna delil olarak kullanmaktadır.18 “Deyyân” kelimesi yargıç anlamında  
Hz. Ali için de kullanılmıştır. Nitekim ez-Zemahşerî onun için “Peygamberden son-
ra bu ümmetin deyyânı yani kadısı”  denildiğini aktarmaktadır.19 Görüldüğü gibi 
“ed-Deyyân” kelimesi de otorite ile ilişkili bir kavramdır.  

Buradan türetilen sözcüklerden bir başkası ise, köle ya da kul anlamına gelmekte 
olan “el-Medin” dir.20 Köleye neden “medin” dendiğine gelince; bunun nedeni 
bir güç ve otorite karşısında boyun eğmesi veya bir güç sahibinin gücünü benim-
semesi olsa gerektir. 

Bu kavramdan türetilen sözcüklerden bir başkası ise şehir anlamına gelmekte olan 
“Medine”dir. Medine kavramının “Medin” sözcüğünün müennesi olduğu ve cariye 
anlamına geldiğini söyleyenler de vardır.21 Onlara göre cariyeye Medine denilme-
sinin nedeni çalışmaktan yıpranmış olmasından dolayıdır.22 Ferra ise şehre “Medi-
ne” denilmesinin buraya egemen olunabilmesinden kaynaklandığı kanaatindedir. 
Ona göre Araplar sahip oldukları şeye “deyentu” yani sahip oldum diyorlardı.23 
İbn Fâris ise  demekte yani şehre Me-
dine adının verilmesinin nedeninin iktidar sahiplerine burada itaat ediliyor olma-
sından kaynaklandığını söylemektedir.24 Ebu Beka da bu konuda şöyle demekte-
dir:   
yani “Medine kavramı şayet ‘dâne-yedinu’ kökünden türetilmiş ise itaat anlamına 

16 Bkz Halil b. Ahmed, 312; Cevherî, Sihâh, 365; ez-Zemahşerî, 235; İbn Manzûr, III, 465. 

17 İbn Manzûr, III, 465.

18 İbn Manzûr, III, 465; Bkz. el-Firuzabadî, 1546.

19 Bkz. ez-Zemahşerî, 235. 

20 Bkz. Halil b. Ahmed, 132; Cevherî, Sihâh, 365; el-Ezherî, III, 1136; Bkz. Semyun el-Halebî, Ahmed 
b. Yusuf b. Abduddâim (ö.756/ ), Umdetu’l-huffâz fi tefsiri eşrefi’l-elfâz: mucemun leğeviyyun li 
elfazi’l-Kur’ani’l-Kerîm, I-IV, (tahk: Bâsil Uyûn es-Sûd), Beyrut 1996, II, 35.

21  Bkz. Halil b. Ahmed, 312; ez-Zemahşerî, 235; İbn Manzûr, III, 467; el-Firuzabadî, 1546.  

22  Bkz. Halil b. Ahmed, 312; Cevherî, Sihâh, 365.

23 Bkz. Cevherî, Sihâh, 365. el-Firuzabadî de bu anlama geldiğini söylemektedir. Bkz. Muhit, 1546. 

24 İbn Fâris, Ebu Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyya (395/ ) Mu’cem mekayisi’l-Luğa, (tahk: Abdusse-
lam Muhammed Harun), Beyrut 1991,  II, 319. 
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gelmektedir. Sanki bununla şehirdekilerin liderlerine itaat ettikleri ifade edilmek-
tedir.25          

Bu kavramdan türetilmiş bir başka sözcük ise “deyn” yani borçtur.26  Örneğin “idâ-
ne” borçlanmak, “tedayûn” ise karşılıklı olarak borçlanma antlaşması imzalamayı 
ifade eder. “dâyene” e borç alıp-verme işlemi için kullanılmaktadır. 27 Arap bir ma-
lın peşin satılıp satılmadığını öğrenmek istediğinde   demek-
tedir. Yani sen bunu peşin mi sattın yoksa veresiyeye mi verdin? Yine Arap göz 
önünde bulunmayan, gözden ırak olan şey için de “deyn” ifadesi kullanıyordu.28 
Buradan türetilen “reculun medyûn”   veya   “reculun dâin” 
ifadesi ise borçlu şahıs anlamında kullanılmaktadır.29   de aynı anlama gel-
mektedir. Bu anlamda kullanılan kelimelerden bir başkası ise   
‘dır. “Mudân” kavramı içerdiği mübalağa anlamından dolayı çok borçluyu ifade et-
mektedir. Şayet kişi borçlanmayı bir huy haline getirmişse Arap onun için de “mid-
yân”   kavramı kullanıyordu. Hatta Hz. Peygamberin bu konuda şöyle bir 
hadisi şerifi bulunmaktadır: “ : 
“Allah için kendilerine yardım edilmesi gereken kişiler üçtür: borcunu ödemek 
isteyen aşırı borçlu bunlardan biridir”30 Alış verişinin tamamını borç ile yapan ki-
şiye ise  denmektedir. Bir kereye mahsus olarak borçlanmışsa bunun için 

  kelimeleri kullanırdı. Şayet taraflar karşılıklı olarak borçlan-
mışlarsa Arap buna  derdi. Borçlanmayı isteğe bağlı olarak yapmışlarsa 
buna da  derlerdi. Hz. Ömer’e ait olan   “falanca 
adam borçlanıyor, ancak buna karşılık malı da yok” ifadesinden anlaşıldığı gibi 
borçlanma eyleminin bizzat kendisi için de “dane-yedinu” fiili kullanılıyordu.31 

Borca neden “deyn” denildiğini ise İbn Fâris  ifa-
delerine dayanarak izah etmeye çalışmaktadır. “Borçlu için gündüz zillet, gece ise 
gam ve kasvet” anlamına gelen bu ifadeler aslında borç yükünün de boyun eğdir-
diğini, buradan alınarak bu ameliye için kullanıldığını ifade etmektedir.32 

Bu kelimeden türeyen kavramlardan bir başkası ise “Medân”dır. İslam öncesi 
dönemin muktedir Tanrılarından biri olan Medân’dan dolayı Araplar arasında 
Medan’ın Kulu anlamında  ismi yaygın olarak kullanılırdı. Abdulhicr’in 
babası Abdulmedan  bu isimle anılanlardan biridir.33 Hatta Araplar arasında Benu 

25 Bkz. Ebu’l-Beka Abdullah b. Hüseyin b. Abdullah el-Akberî (ö.616), el-Bâb ilelu’l-Binai ve’l-İ’râb, I, 
371. 

26  Bkz. Halil b. Ahmed, 312. 

27  Bkz. Cevherî, Sihâh, 365.

28  Bkz. Halil b. Ahmed, 312; ez-Zemahşerî, 235; İbn Manzûr, III, 465.

29  Bkz. Halil b. Ahmed, 312; İbn Manzûr, III, 465. 

30  İbn Manzûr, III, 465-6.

31  İbn Manzûr, III, 465-6. 

32  Bkz. İbn Fâris, II, 320. 

33  Bkz. İbn Dureyd, 398.



223

Türkiye Yazarlar Birliği

Abdulmedân ismiyle anılan bir de kabile bulunmaktadır.34 Medân’ın da boyun 
eğdiren anlamında olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kökten türeyen kabile isimlerinden bir başkası ide “Benu ed-Deyyân”dır. Ye-
men de bir kabilenin özel adı olan Benu ed-Deyyân’ın da güç ve kuvveti ifade ettiği 
anlaşılmaktadır.35 Hatta ele geçirilemez olmasından dolayı olsa gerek Yemen’deki 
tarihi kalelerin birinin adı da bu kökten türetilmiş olup “ed-Deyyân” idi. 

 “Dâne” veya “deyene” kökünden türemiş olan bu isim, kavram ve fiilleri bir liste 
halinde şu şekilde verebiliriz: 

 

Din_____________ Bu gün kullandığımız teknik anlamda din

    Karşılık 

    Hesap 

    Ceza ve mükafat

    İtaat

    Gelenek

    Boyun eğmek

    Otoritesini kabul etmek

    İbadet

    Hal, durum, davranış  

    Yasa, kanun, hüküm, yargı

    Fikir veya düşünce

Mütedeyyin_____ Dindar

ed-Deyyan_______ Tanrı 

           _____ Yargıç

      İdare eden

     Yöneten

     Yönlendiren

Medân____________ İslam Öncesi dönemin muktedir Tanrılarından birisi

Deyn_____________ Borç

34  Bkz. ibn Dureyd, 399. 

35  Bkz. İbn Manzûr, III, 468; el-Firuzabadî, 1547. 
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  İdâne:  Borçlanmak, 

  Tedayûn:  Borçlanma antlaşması imzalamak

  Deyn:  Göz önünde olmayan şey

  Medyûn:  Borçlu

  Dâin:   Borçlu 

  Medin:  Alış verişin tamamını borçla yapan kişi

  Mudan:  Üzerinde borç bulunan

  Midyân:  Borçlanmayı huy haline getiren kişi

  İddiyân, İstidâne, İdân: borçlanma eylemini gerçekleştirme

  Tedâyûn:  Tarafların karşılıklı borçlanması

  İstidan:  Borçlanmak istemek, talep etmek

Medin____________ Köle (Müzekker) 

Medine___________ Şehir, Köle(Müennes)

Medeniyyyet______ Hadar: Bedv’in zıddı

Medeni:   Hadari

Gayri Medeni:  ibtidai veya hadari olmayan

 

Bu teknik altyapıdan sonra asıl konuya yani yukarıda ele aldığımız kavramların 
birbirleriyle ilişkisi konusuna geçebiliriz. 

Bu kavramlar yumağının bize açıkça ortaya koyduğu gibi İslam medeniyeti dön-
güsel bir yapıya sahiptir. Döngünün merkezinde hakim, yönetici, adalet bahşe-
den yüce yaratıcı sıfatına sahip “ed-Deyyân” yani Allah yer almaktadır. Yüce Al-
lah bir taraftan “Halik” sıfatıyla bu örgünün tamamının yaratıcısı; diğer taraftan 
“ed-Deyyân” sıfatıyla bu yapının sağlıklı bir şekilde devinimini sağlayan, örgüyü 
oluşturan parçaların uyum içerisinde hareket etmesine murakabet eden, deveranı 
için yasalar koyan ve adalet bahşeden ulu bir varlıktır. Yüce Allah’a “ed-Deyyân” 
denilmesi bu yapı içerisinde önemli bir vurguya sahiptir. Çünkü bu kavram var-
lık silsilesinin tamamının, azameti karşısında boyun eğdiği Allah’ın etrafında bir 
döngü oluşturduğunu izah etmektedir. Merkezi bir kavram olan “ed-Deyyân”ı 
bu döngünün içerisinden söküp aldığınızda, bu durum varlık silsilesinin yapısal 
insicamını bozacak ve çökmesine neden olacaktır.    

Döngünün dış halkasını ise “medin” olarak ifade edilen kul yani insan oluştur-
maktadır. Bu sistem bize “medinin” yani kulun nasıl bir varlık olduğunu da izah 
etmektedir. Buna göre “medin” yani insan yalnızca “tek başına” varlık aleminde 
boy gösterip mevcudiyetini sürdürebilen “homo antropos” yani antropolojik bir 
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varlık değildir. Aksine bir ilişkiler ağı içerisinde oluşum halindedir. Herder’in de 
ifade ettiği biçimiyle tarih içinde insandır. Tarih devralır ve tarih bilgisini kullana-
rak çevresini oluşturur, yarınlarını şekillendirir; tarih ile o kadar ilintilidir ki adeta 
“tarihin ürünüdür” onun tarafından şekillendirildiği kadar, yönlendirilir de. Tarih 
aracılığıyla nesilden nesle devrettiği birikim, önünü görmesini sağlar, dost ve düş-
manını tanımlar, doğru ve eğriyi öğretir. Tarih onun kendini gerçekleştirdiği alan-
dır. Bundan dolayı söz konusu alana “beşerin insanlaştığı alan” şeklinde bakanlar 
da olmuştur. İbn Haldun’un ifadesiyle “beşer, diğer beşerlerle kurduğu ünsiyet 
sonucunda insanlaşır”. Zaten söz konusu varlık adını da bu ünsiyetten almaktadır. 
Bu ünsiyet, insanlar bir başka ifadeyle medinler arasında birlik, dayanışma ve te-
sanüt doğurur. 

Yukarıda altını çizdiğimiz döngü içerisinde bu durum kişiler arası “deyn” yani 
borç ilişkisi ile anlatılmaktadır. Borç denilen ameliye en az iki kişi arasında cere-
yan etmesi gereken bir ameliyedir. İnsanlar/medinler arasındaki ilişkiler de böy-
ledir. Kişiler gerek toplum içerisinde icra ettikleri eylemlerde, gerekse ürettikleri 
ürün veya hizmette bir birlerine borçludurlar. Birinin ürettiği diğerinin yaşamasını 
sağlamaktadır. Fırıncı çiftçiye, çiftçi fırıncıya muhtaçtır. Aynı şekilde madenci de-
mirciye, demirci de madenciye muhtaçtır. Her ikisi bir araya geldiğinde bir bütün 
oluşturur; ikisi de tek başına eksiktir. İşte bu borç ilişkisi bu karşılıklı zorunluluğu 
ifade etmektedir. 

Bu döngüsel yapının varlığını sürdürebilmesi için birbirlerine muhtaç olan medin-
lerin tamamını yekdiğerine bağlayan kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kural-
lar aynı zamanda döngünün deveran etmesini belirleyen ilkelerdir. İslam dini en 
geniş anlamıyla bu ilkelere “din” demektedir. İster dar anlamıyla adet, gelenek, 
görenek veya huy olsun; ister geniş anlamıyla Tanrı tarafından insana gönderilen 
manzumenin bütünü veya kanun ve yasa anlamında olsun “din”, ed-Deyyân’ın 
azameti karşısında acziyetini dile getiren medinler arasındaki ilişkinin sağlıklı yü-
rümesini sağlayan bir sistemdir. İslam’a göre bu sistemin belirleyicisi “ed-Deyyân”, 
yani Tanrı’nın bizzat kendisidir. Tanrı olmaksızın bu bağ sağlıklı kurulamaz. Bu 
bağı benimseyen, onu kabul eden ve uygulayan kimseye İslam “mütedeyyin” de-
mektedir. Mütedeyyinin mütedeyyinliğinin oranı bu bağa ne kadar bağlı olduğuy-
la ilintilidir. 

Medîn, bir taraftan kulun ed-Deyyân’a karşı acizliğini ifade ederken, diğer taraf-
tan da insanın döngünün bir parçası olduğunu, tam bağımsız olmadığını, özgür-
lüğünün bir yere kadar olduğunu belirtmektedir. İslam’a göre “medîn” yani kulun 
kendisini bir kurala bağlı olarak hissetmemesi veya ed-Deyyân’a öykünmesi bir 
hercümerc veya kaosa neden olmaktadır. Bu da tevhit denilen düşünce yapısını te-
melinden dinamitleyecek ve şirk denilen düzensizliği (disharmony) doğuracaktır. 

Bu döngüsel yapıya göre medinlerin kurallar sistemi içerisinde yaşadıkları mekâ-
na “medine” yani şehir denilmektedir. Medine denilen bu mekanda bir taraftan 
“medîn” ile “ed-Deyyân” yani kul ile Tanrı arasındaki ilişki bir sistem içerisinde 
yürürken, diğer taraftan da “medînler” arasındaki ilişki de “din” temelli üzerinde 
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ilerlemektedir. Din, medinede/şehirde bir harmoni oluşturur. Bu harmoniye bağlı 
olan kişiye şehirli anlamında “medeni” denilmektedir. Dolayısıyla medine/şehir, 
aslında medeni olarak hayatını sürdürmesi gereken insanın kendi varlığını gerçek-
leştirdiği alandır. Medineye bağlı bir şekilde hayatını idame ettirmeyen kişiye İbn 
Haldun’un ifadesiyle bedevi denilir. Bedevi medeninin olduğu kadar hadarînin 
de zıddıdır. Müslümanlar medine’ye sadece kişinin kendisini gerçekleştirdiği alan 
olarak da bakmamışlardır. Onlara göre İslam dini de ancak böylesi mekanlarda 
tam olarak yaşanabilmektedir. İslam dinî medinede/şehirde doğmuş, ibadetlerinin 
büyük bir kısmı toplumsal nitelikli olup yerleşik olmayı (mukim) ve cemaat ha-
linde ifa edilmeyi gerektirmektedir. Cuma namazı, zekat müessesesi gibi bir çok 
İslamî ibadet, cemaatı gerektirdiği gibi, hadlerin ifası da kuşkusuz cemaat olma-
yı gerektirmektedir. Zaten İslam kentinin en belirgin nüvesini oluşturan cami ve 
Cuma kavramlarının, toplanmak anlamına gelen cemea kelimesinden türemesi de 
İslam’ın şehirli/medeni toplumuna yaptığı vurguyu göstermektedir. Aynı şekilde 
toplumu değiştirmek veya dönüştürmek amacıyla gönderilen tüm Peygamberlerin 
de medinelerden/şehirlerden veya yerleşik kültüre sahip olan insanların arasın-
dan seçilmiş olmaları da İslam’ın medineye/şehre verdiği önemi göstermektedir. 
Resulullah’ın bazı hadislerinde ümmeti bir binaya veya vücuda, bireyi ise bu bi-
nadaki kerpiçlerden birine veya azalara benzetmesi bu bir arada olma (cemaat) 
ruhunu göstermesi açısından önemlidir. Aynı şekilde cemaat ve şehirliliğe ait olan 
Cuma namazı, cihad, dini ilimleri tahsil gibi kollektif mükellefiyetler de mukimlik 
veya şehirliliği ön plana çıkarmaktadır.

Keza, ünlü Müslüman filozof  Farabî, Medinetu’l-Fazıla adlı eserinde; “Hayrın 
eftali ve kemalin alası Medineden/şehirden daha küçük olan merkezlerde değil, 
medine/şehirlerin sınırları içinde elde edilir” dedikten sonra “sakinlerin birbirle-
riyle yardımlaştıkları bir Medine/şehir fazıl bir Medine/şehir olur... Onun içinde, 
bulunan ve saadete erişmek maksadıyla el ele vererek çalışan bir millet de fazıl bir 
millettir.” Diyerek bu duruma işaret etmektedir.36

İslam’ın ancak medinelerde bihakkın yaşanabildiği gerçeği Hz. Ömer’i bedeviliğin 
ortadan kaldırılması için bir mücadeleye itmiştir. Hatta o medeni hayata geçiş ko-
nusunda bir teşvik olması amacıyla, İslam devletinin gelirlerinden sadece medine-
lerde ikamet edenleri yararlandırmış, bedevilere bu gelirlerden atiye ödememiştir. 
Fetihlere katılanları bu uygulamasından istisna tutmuştur. 

İşte bu nedenden dolayı İslam medineyi veya bir başka ifade ile mekanı insana 
verilmiş bir emanet olarak kabul etmektedir. Ali Suavi’nin Hukuku Şevâri “cadde-
lerin hakkı” risalesini göz önüne aldığımızda ne demek istediğim daha net anla-
şılacaktır. İslam caddelerin bile insan üzerinde haklarının bulunduğunu söylerken 
bir taraftan onların canlı bir organizma olduğunu ifade eder; diğer taraftan da 
buraları yaşanabilir mekanlara dönüştürmek için bir hedef belirlemiş olur. Hz. Pey-
gamber bunu imanın şartı olarak zikreder. Ona göre kişinin bir başkasına zarar 
veren emtiayı caddeden izale etmesi aslında imanla direkt ilişkilidir. 

36  Bkz. Farabî, Medinetu’l-Fazıla, (trc. Kıvamettin Bursalı), İstanbul 1956, 65. 
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İslam kültürü “medin” “kul”un müennesi olarak kabul ettiği “medineyi” bir canlı 
organizma gibi kabul eder, onun da bu döngü içerisinde vecd halinde olduğunu 
ed-Deyyân’a bağlı bulunduğunu, onun emri ile hareket ettiğini ve onun tayin et-
tiği sona doğru aktığını benimser. Bu anlayışa göre “Medine” Tanrı’nın kenti yani 
“teopolistir”. Nitekim “medinenin” üzerinde yaşayan “medin” “ed-Deyyân’a” is-
yan ederse o zaman, Zilzal Suresinde ifade edildiği üzere, Medine veya o mekan 
her zaman Tanrı’nın tarafını tutar ve üzerinde bulunan bireye tabiri caiz ise haddi-
ni bildirir. İslam şehri de bir kul olduğu için tevazuyu simgeler, azameti ve haşmeti 
değil; azamet ve haşmet ancak ed-Deyyân’a yani Allah’a aittir. Ondan dolayı da 
mabedler kısmen büyük olabilirler; ancak sivil mimari tamamen Allah’ın azametini 
zihinde tutarak mütevazi ve küçüktür. Hatta bu tevazu o kadar ileri seviyede-
dir ki resmi mimaride kapı dahi yoktur; kapının sınıfsal farklılaşma doğurduğuna 
inanılır. Oysaki İslam toplumu sınıf farklılığı üzerine kurulmamıştır. Bu topluluk 
Allah’a bihakkın kul olmak isteyenlerin yaşamını temsil eder. İslam kültüründe 
Medineler/şehirler bu anlayışla dizayn edilirler. Merkezi unsurunda yer alan ve 
ed-Deyyan’ın evi olarak kabul edilen mabed şehrin kalbi mahiyetindedir. Şehrin 
damarları olan yolların tamamı ya buraya çıkar veya buraya çıkan ana damarlar-
dan birine bağlıdır. 

Kalp ile beden arasındaki ilişki; şehrin sair kısmı ile merkezi arasındaki ilişki ile ay-
nıdır. Şehir bedene benzediği için kalbin temizliği bedenin temizliğini ifade ettiği 
gibi şehrin merkezi unsurunun temizliği de sair kısımlarının temizliğini simgeler. 
Kalbinde yer alan Kabe misali mabetlerin varlık nedeni budur. İslam şehrinde ma-
halle ile kalp arasında da bir bağ bulunmaktadır. Mahalle kendi başına bir beden 
olmakla birlikte içine kapalı değildir, merkeze bağlıdır ve buradan idare edilir. Ay-
nen vücuttaki sair azalar gibidir. Bu azalar da bağımsız gibi görünmekle birlikte; 
aslında merkeze yani beyine bağlı ve oradan idare edilmektedir. 

Medeniyet ise yukarıda saydığımız ilişki ağının bütünü olmakla birlikte bir sistemi 
de ifade eder. Her Medine ile onu kuran kurucu ilke yani medeniyet arasındaki 
ilişki kendine özgüdür ve biriciktir. Şehirlerin dili vardır; serencamını dile getirir. 
Medeniyet şehirlerin dünden getirdikleri birikimdir, şehirlerin konuşmasıdır, onla-
rın dile gelmesi, haykırmasıdır.

Sonuç olarak bu kavramlar yumağı bize İslam medeniyetinin şehirli bir fenomen 
olduğunu, tarih içinde olan bireyler tarafından üretildiğini, bu bireylerin bir ta-
raftan tanrı ile ilişkileri; diğer taraftan da bireyler arsındaki ilişkileri din denilen 
bir sistem tarafından yönlendirdiğini ve bu sistem piramidinin tepesinde Tanrının 
bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla İslam medeniyetinin Tanrıdan yalıtık 
olarak düşünülmesi mümkün değildir.

Beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunuyorum.  
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İnsan – Zaman – Mekân 
Bağlamında Şehirler

Mehmet Bayartan1

Bir şehri nasıl okur nasıl yazarsınız? Öncelikli düşünce, bir sistemin içinde senkro-
nik olarak devam eden bir düzeni anlatır şekilde olmalı. Bunu da en iyi ifade ede-
cek olan insan-mekân ve zamandır. Dolayısıyla şehri her okuyuşta, her dinlemede, 
her izlemede, her yorumlamada ve her yazımda insan-mekân ve zaman bazen tek 
tek, bazen bir arada, bazen biri diğerine baskın, bazen tümü ön planda olacak 
şekilde bize şehri anlatırlar. 

Ne için şehir?

Kimin için şehir?

Hangi şehir?

Nasıl şehir?

Bütün bu sorular bizi hep bir noktaya insan-mekân-zaman üçlemine götürür.

Zamanın mekâna ve mekânın zamana yansımalarının açıkça belirginleştiği şehirler-
de, insanın mekâna ve mekânın insana etkileri de söz konusu olduğunda sonuçta 
muazzam bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Bu görüm, aynı zamanda medeniyetin 
de bir göstergesi olup, şehirlerin tanımlanmasında ve ilgili araştırmalara önemli 
ipuçları sunar. Şehirlerin yapısı ve dağılış şekillerine bakıldığında, her şehrin kendi 
içinde bir model oluşturduğu görülür. Nitekim şehir, yaşam tarzının kendine has 
yapısıyla ortaya çıktığı bir ortamdır. Bu ortamda şehirlerin yerleşim düzenini ve 
yayılışını etkileyen yeryüzünün kendisidir. Yeryüzü şekilleri, toplumsal karakter ve 
diğer oluşumların etkisiyle ortaya çıkan yerleşme olgusu, birçok faktörün bir araya 
gelmesiyle oluşur. Bu da insan-zaman-mekân senteziyle izah edilebilir2. 

1 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi.

2 Bayartan, Mehmet, “Tarihi Coğrafya Çalışmaları Açısından Şehir ve Osmanlı Şehirleri”, İstanbul 
Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı: 13, sf. 87-88, İstanbul.
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İnsan-mekân-zaman bağlamında şehirler, birçok anlatıma konu olabilir. Bu çalış-
mada insan-şehir ilişkisi: nüfus, mekân-şehir ilişkisi ise, mimari ve coğrafi mekân, 
zaman-şehir ilişkisi: tarihsel süreç, bakış açısıyla izah edilmeye çalışılmıştır. 

İnsan: İnsan, kendisine ve çevresine karşı görevlerinin bilincinde olarak keşfetmek 
ve yeni şeyler ortaya koymak çabası içindedir. Şehri tasarlayan ve ihtiyaçları karşı-
sında besleyen de odur. Şehirleri anlayabilmek için insanlara bakmak son derece 
önemlidir. 

Şehirlerin bir tarihi bir de doğası vardır; ama bütün bunlar beşeriyetle bir başka 
deyişle toplumla veya nüfusla anlamlanmıştır. Nitekim şehir; enerjisini, dinamiz-
mini hep nüfusa bağlı olarak kazanmıştır.

Şehirler, insanların başlangıçta doğada kurdukları yaşam alanının aksine barınma, 
korunma alanı olmanın ötesinde anlamlar yüklenmiştir. Şehir; dengelerin deği-
şip durduğu karmaşık, zıt ama aynı zamanda düzenin de ifadesidir. Nitekim şehir 
soyluluğun, kültür ve medeniyetin en derin anlamlarını taşırken; zıtlıkların çeşit-
lendiği, kötülüğün ve karanlığın, ahlak değerlerinin altüst olduğu mekânların yer 
aldığı alanlar olarak da anlam kesbetmiştir. 

İnsanlar ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Nerede toplanmış? Neden toplanmış? ve Nü-
fus kimlerden oluşmuş? gibi sorular insan-şehir ilişkisinin önemini ön plana çıkar-
maktadır. 

Şehirde olup biten her şey insanlar tarafından, insanlar için ve insanlara karşı ola-
rak gelişmiştir. İşte bu yüzden şehirler öncelikle nüfusla ifade edilir.

Nüfus, şehirlerle ilgili pek çok söylemde ve tanımlamalarda daima ön planda yer 
almıştır. Örneğin Platon’a göre, insan şehrin vazgeçilemez ve yok edilemez bir un-
surudur. Bunun yanı sıra şehir mekânsal bir merkezin içinde çevresinde bir araya 
gelmiş bağımsız bir topluluğu oluşturan yurttaşların toplamıdır3. Şüphesiz şehir-
ler yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ve nüfusu çok olan yerleşmelerdir. Şehir ve 
köy ayırımında dikkate alınabilecek kriterlerden birincisi, yerleşmeleri nüfuslarına 
göre sınıflandırmaktır. Bununla birlikte şehir ve köy yerleşmelerinde yapılan ayı-
rımda kullanılan nüfus sayısı kriterinin ülkelere ve bölgelere göre farklıklar gös-
terdiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir4. Böylece denilebilir ki, şehirler için 
nüfus, yerleşme tarihinin hemen tüm zamanlarında önemini korumuştur. Hatta 
farklı söylemlerde örneğin; ütopik kurgular yapılırken dahi şehirlerle ilgili tanım-
lamalarda şehirlere dair nüfus bilgisinin bildirildiğine de şahit olmaktayız. Fakat 
gerçek şehirlerde olduğu gibi ütopik kurgulamalarda da şehirlerin nüfuslarına 
baktığımızda, farklı sayılarla karşılaşırız. Örneğin, Ebenezer Howard’ın tasarladı-
ğı Garden City’de (Bahçe Şehir) 30.000 kişi yaşamaktadır (ki artık bu bir ütopya 
olmaktan çıkmıştır). Tony Garnier’nin “La cité industrielle (Endüstri Şehiri) adını 

3 Platon, 2008, Devlet, Bordo-Siyah yayınları, Dünya Klasikleri, (Türkçesi: Cenk Saraçoğlu – Veysel 
Atayaman, sf. 7, İstanbul. 

4 Göney, Süha, 1995, Şehir Coğrafyası I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., sf. 5-8, İstanbul.
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verdiği yerleşme de aşağı-yukarı aynı nüfusa sahiptir. Daha da ilginç olan,  Leo-
nardo da Vinci’nin de ideal bir şehir için, bu nüfusun ideal olduğunu düşünmüş 
olmasıdır. Daha eskiye baktığımızda ise,  örneğin Platon’un ideal şehri ise, çok 
daha küçüktür; orada yaşayanların sayısı yalnızca ve yalnızca 5040’tır5. 

Dikkat edilirse nüfus sayısı şehirler için her zaman çok önemli bir kriter olmakla 
birlikte tek başına kriter olmaktan tamamen uzaktır. Nitekim her türlü tanımlama 
ve sınıflandırmada esas teşkil eden bir yere sahip olmasına rağmen nüfus sayısının 
şehri temsil etme gücü sınırlı kalmıştır. Çünkü şehirler; çeşitliliğin ve dinamizmin 
yanı sıra bölgesel farklılıkların da yer aldığı yerleşim alanlardır.

Mekân: Konumuza münhasır olarak mekânı iki açıdan ele almaktayız.

a- Yaşam alanı olarak mekânlar ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekânlar (ya-
pılar) ki bunlar; tek ev veya barakadan profesyonel sanat yapılarına kadar tüm 
unsurları kapsar. 

b- Şehrin üzerinde kurulmuş olduğu coğrafi mekân

Bilindiği gibi tüm faaliyetler bir mekânda gerçekleştirilir. Mekânlar çok şey anlatır; 
geçmişi anlatır, bugünü anlatır, insanı anlatır.

Şehir insanı, mekânı çok çeşitli şekillerde kullanır. Mimari, ihtiyaçlara ve kültürel 
birikime dayalı olarak geliştirilmiştir. Öyle ki, bugün temel olarak gördüğümüz 
ve ikamet olarak kullanılan mimarinin dahi toplumlara ve coğrafi koşullara göre 
tasarlanmış olduğunu görmekteyiz. 

Zengin bir anlatıma konu olan mimari yapılar, insanın tüm faaliyetlerini gerçekleş-
tirdiği çok çeşitli, işlevsel ve görsel, dolayısıyla hem kullanım açısından hem de sa-
natsal açıdan ön plana çıkar. Böylece mekân; hayatı anlamlandıran insanı, ihtiyacı 
ve kültürel birikimine dayalı olarak kendine çeken bazen de insanla bütünleşmiş 
önemli bir yere sahiptir. 

Bir şehri mekânlarıyla değerlendirmek veya ifade etmek dahi mümkündür. Ni-
tekim bir şehirde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı izlerini görebildiğimiz gibi bir 
şehirde toplumların inanç şekillerini bir başka ifadeyle İslamiyet’i, Hıristiyanlığı, 
Yahudiliği veya başka inanç şekillerini de görebiliriz. Bunun gibi daha birçok hu-
susu örnek olarak göstermemiz mümkündür. Dolayısıyla bir şehrin mekânsal kul-
lanım alanlarına, mimarisine bakarak şehrin dönemsel özelliklerini görebilmek 
mümkündür. 

Aynı zamanda mimari unsurlar, şehirlerin planlarına da etki etmiştir. Şehirlerin 
içinde ve kenarlarında yer alan abideler arasında özellikle önemli bir olayın anısını 
belirleyen anıtlar ile cami, kilise, eski çarşı, şato, manastır, saray, şehir kapısı veya 
çeşme ile havuz şehir planı yahut şehri planının bir kısmı üzerinde bazı hallerde 
etkili olmaktadır. Bunların dışında mimari unsur olarak surlar da şehir planında 
ve yollar üzerinde hemen daima tesirlerini göstermiştir. Yollar surların şekline uy-

5  Tümer, Gürhan, 2008, “Şehirler ve Nüfusları”, Egemimarlık Dergisi, sf. 33, İzmir.
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maktadır. Ayrıca bu büyük ve kalın duvarlar, tıpkı nehirler gibi şehrin yerleşme 
sahasının belirli kısımlarında açılmış kapıları dolayısıyla cadde ve sokakları ken-
dine çekmekte ve neticede bazı şehirlerin yol şebekeleri surlar kenarında belirli 
noktalarda toplanmaktadır. Surlarda genellikle müdafaaya elverişli noktalar açıl-
mış kapılar dolayısıyla şehrin cadde ve sokak sistemleri tanzim edilmiştir. Bugün 
yerleşme tarihi ortaçağa veya daha eskiye inen pek çok şehirde surlar şehir planı 
üzerinde çok etkilidir. Bunun yanı sıra köprüler de şehirlerin şekillenmesinde ve 
gelişmesinde önemli etkiler yapmaktadırlar. Köprüler, gerek nehirlerde gerekse 
boğazlarda bu mevkilerde bulunan şehirlerde, aynı zamanda şehre ulaşımda veya 
yolların şehir dâhilinde devamını sağlamak üzere kurulan köprüler ile şehir içi ve 
çevresinde şehirlerin can damarını oluşturan yollar, bu bakımdan büyük önem ta-
şımaktadır6. Böylece hem şehirlerin yaşam ve hizmet alanlarını ifade eden mimari 
unsurlar bir başka deyişle binalar, hem de şehrin kullanımı, gelişimi, şekli ve de-
vamlılığı için imar edilen mimari unsurlar, şehirleri büyük oranda etkilemekte ve 
büyük önem arz etmektedirler.

Şehrin üzerinde bulunduğu coğrafi mekân hususuna gelince; Coğrafi mekân şeh-
rin kuruluş, gelişimi ve devamlılığında çok önemli bir yere sahiptir. Bu unsurlar 
çok çeşitlidir. Bunlar içinde akarsu, deniz ve göl kıyıları, dağlar, tepeler vb. birçok 
coğrafi unsur yeralır. Bunların hepsi şehirler üzerinde etki yapar. Fakat etki de-
receleri, şehirlerin kuruluş ve gelişim mevkilerine göre farklılıklar gösterir. Çoğu 
zaman bir şehirde bu özelliklerin biri ön plana çıkar. Örneğin; genellikle nehir-
ler suyollarına tekabül etmekte ve bu bakımdan bir dereceye kadar kara ulaşım 
hatlarına benzemektedir. Bunlar enine ve boyuna ulaşım hatlarının gelişmesine 
sebebiyet vermiştir. Denizlerin plan üzerindeki etkisi de dikkat çekicidir. Nitekim 
şehirlerin yerleşim alanları dâhilinde en çok yollar buraya doğru yönlendirilirler ve 
birbirleriyle kıyıya paralel bir şekilde bağlanırlar. Dağlar da şehir planı üzerinde 
etkilidir. Şüphesiz bazı şehirler, dağlık sahalar üzerinde önemli geçitler tarafın-
dan veya dağ içi ovalarında veya dağ içi havzalarında mevcut düzlükler üzerinde 
kurulmuştur. Dağ içinde veya kenarında kurulmuş pek çok şehrin yerleşme pla-
nında dağın etkisi hissedilmektedir. Tepelik bir alanda kurulan şehrin şüphesiz 
en önemli noktası tepenin üst kısmı olduğundan buraya ulaşabilmek için şehrin 
çeşitli yerlerinden yollar gelerek burada kesişir7. Bu itibarla şehirlerin kuruluş ve 
gelişiminde etkili olan çok çeşitli unsurlara mekânsal özellikler, önemli bir katkı 
yapmıştır. Mekânsal özellikler, şehirlere sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal 
ve kültürel anlamlar da yüklemiştir.

Şehirlerin kültürel bir kimlik kazanması, mekân üzerinde farklı koşulların orta çı-
kardığı çevre ile insan arasındaki dengeden ibarettir. Bu davranışıyla insan, çev-
resiyle bütünleşmiş, çevreyle arasındaki dengeyi kurmayı başarmıştır. Bu suretle 
yaşam koşullarını kendisinin belirlediği bir ortam yaratma çabası içerisinde gittik-
çe kalabalıklaşan, alanları dar fakat yoğun ve işlevsel olan hızlı bir yaşam tarzını 
doğuran bir mekânda çokça çeşitlenen faaliyetleriyle binaların üst üste yığıldığı, 

6  Göney, Süha, 1993, Şehir Coğrafyası Ders Notları.

7  Göney, Süha, 1993, Şehir Coğrafyası Ders Notları.
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birbiri üstüne istiflenmiş gibi duran mahallelerde gittikçe tabii çevreden uzakla-
şan yapay mekânsal ünitelerde kurguladığı bir yaşam biçimi oluşturmuştur. Doğa 
insana ilham vermiş ve onu ihtisaslaştıracak, yeni deneyimler kazandıracak imkân-
lar tanımıştır. Kısacası insana şehri kurma ilhamını bahşetmiştir. Dolayısıyle coğrafi 
koşullar, şehirlerin kuruluş yerine, gelişim yönüne, plan özelliğine, büyümesine, 
görünümüne ve hatta sürdürülebilirliğine dahi bazen dolaylı bazen doğrudan etki 
eder.  

Zaman: Zaman, şehirleri ifade ederken belki de en fazla başvurulan önemli bir ko-
nudur. Çünkü süreçler; şehirleri gözlemleyebilmek, anlayabilmek, tanıyabilmek, 
yorumlayabilmek, yazabilmek ve hatta gerçekten yaşayabilmek için elzemdir. 

Şehirler ortaya çıktıkları alanlardan başlayarak çeşitli zamanlarda, yeryüzünün çe-
şitli yörelerine yayılmışlardır. Bu yayılma binlerce yıl içinde, yavaş, sancılı, inişli, 
çıkışlı, kimi zaman sıçramalar biçiminde görülen bir seyir izlemiştir. Bazı şehirler 
tarihin en erken şehirleri iken günümüze kalıntıları bile kalmamıştır. Buna karşı-
lık insanlığın birkaç bin yıllık serüveni göz önüne alındığında daha dün denecek 
zamanda ortaya çıkan şehirler yeryüzünün en önemli şehirleri olarak anılmakta-
dırlar. İnişli, çıkışlı sancılı bir seyir izleyen şehirlerin yayılış süreci aynı zamanda 
uygarlığın da gelişme çizgisidir. Toplum serüveninin bütün özellikleri ve yönlerini 
bu seyrin izlenmesiyle kavramak mümkündür8.

Dünya ölçeğinde genellikle şehir merkezlerinin tarihi menşelerine veya şehirleşme 
hareketinin başlangıcından itibaren kronolojik safhalarına göre şehirlerin geliş-
mesinin farklı devreleri dikkate alarak incelenmektedir9. Zira şehir, üzerinde ku-
rulduğu mekânın arzetmiş olduğu özellikleriyle tarihi süreç içerisinde önem ve 
özellik kazanır. Bu açıdan dönemin şehir üzerine yansımaları hususu, üzerinde 
önemle durulması gereken bir husustur. Dolayısıyle döneme damgasını vuran 
özelliklerin analizi ve yorumlanması da gerekmektedir. Şehirlerin dönemsel özel-
liklerinin analizi ve şehir kriterlerinin zaman-mekân ilişkisi açısından değerlen-
dirilmesi gerekir. Şehir yerleşmeleri, tarihi süreç içerisinde gerek beşeri gerekse 
fiziki görünüm açısından farklılıklar arz eder. Bu durum şehirlere farklı bir kimlik 
kazandırır. Nitekim birçok olayda olduğu gibi şehirlerde de her dönemin kendine 
has bir özellik arzettiği dikkat çekici bir husustur. Bunun en bariz örneğini şehir-
lerin döneme damgasını vuran medeniyetle birlikte anılmasıdır. Örneğin Roma 
şehirleri, Bizans şehirleri, Selçuklu şehirleri, Osmanlı Şehirleri gibi veya Eski Çağda 
döneme has özellikler arzeden klasik çağ şehirleri, hellenistik çağ şehirleri gibi10. 
Bu şehirlerin her biri belirtilen devre esnasında gelişmişlerdir ve her biri belirtilen 
devre ait özellikleri ihtiva etmektedir. Böylece belirli devrelerde ortaya çıkan şe-
hirler, bu devirlere has belli özellikleri kapsamaktadır ve her devre için belirli şehir 
tipleri meydana gelmiştir11. 

8  Okan, Oya-Ertürk, Recep, 2004,  “Geçmişten Geleceğe Türk Kenti”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 9. Sayı, 
sf. 195, İstanbul.

9  Göney, Süha, 1995, a.g.e., sf. 145-146, İstanbul.

10  Bayartan, Mehmet, a.g.m., sf. 87, İstanbul.

11  Göney, Süha, 1995, a.g.e., sf. 145-146, İstanbul.
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Kronolojik açıdan değerlendirme yapılırken dağılışın etkisinden kaynaklanan 
farklılıklar dikkat çekmektedir. Bu noktada zaman-mekân etkileşiminin önemi 
daha da bariz bir hal almaktadır. Zira yeryüzündeki farklı dağılışlar, kronolojide 
de farklılıklar yaratmaktadır. Bu nedenle tarihsel süreç her yerde aynı şekilde geç-
memektedir. Gerek fiziki gerekse beşeri şartlar açısından olay ve olgularda ben-
zerlikler olmasına rağmen bütün bu oluşumlar her mekânda; farklı zamanlarda 
ve farklı şekillerde meydana gelmektedir. Öyle ki, her şehrin kuruluş ve gelişimi 
aynı zamana denk gelmemektedir. Bu nedenle şehirleri kökenlerine göre sınıflan-
dırırken belki de sahip olduğu tarihsel geçmişiyle birlikte bulunduğu yeri de göz 
önüne alarak değerlendirmek icap edecektir. 

Netice itibarıyle; zaman ve mekân birbiriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Zamanı 
mekândan, mekânı da zamandan soyutlamak imkânsızdır. Her ikisinin ölçülendi-
rilebilmesi ve tanımlanabilmesi bir başka deyişle kavramsallaştırılması insan tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyle insan, zamanın ve mekânın bir parçası olup 
onların tanımlayıcısı, düzenleyicisi, aydınlatıcısı ve karar vericisidir. 
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Şehir, Medeniyet ve 
Katliam…

Yahya Düzenli1

Şehir ve medeniyet idrakinin verdiği duyarlılık ve sorumlulukla bu mekânı manâ-
landıran saygıdeğer topluluk !

Öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği’ne önemli bir etkinliği gerçekleştirdiğinden do-
layı teşekkür etmek, teşekkürün de ötesine geçmek önemli bir görevdir diyerek 
sözüme başlamak istiyorum.

Çünkü bu önemli etkinliğin öncelikle “Büyükşehir Belediyesi” veya “TOKİ” tara-
fından daha kapsamlı olarak gerçekleştirilmesi gerekirdi. Ancak karşımıza, her 
zaman ve her konuda olduğu gibi bugün de bulunduğu yer neresi olursa olsun, 
“mes’uliyet sahibi”  kültür, sanat, yazar topluluğu çıkıyor.  Niçin? Çünkü “bilgi 
bilene, sorumluluk taşıyana, imar memur olana, idrak müdrik olana”dır.  Bugüne 
kadar yerine getirilmeyen bu görev, bir vebal olarak, bu organizasyonu “farz-
ı kifaye” bilinciyle gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Birliği “şehir bilinci”ni yerine 
getirmekle diğerlerini mükellefiyetten kurtaracak mı? Hayır !

Eşrefoğlu Rumi’nin mısralarıyla “Yılda bir kez şehri seyran eyledin. Kendüzün bu 
halka mihman eyledin” şeklinde de olsa bu organizasyon önemli ve anlamlıdır. 
Bu organizasyonun zihinleri perdahlayan bir “zihin konforu” veya “fantezi”den 
ibaret olmamasını diliyorum. 

Çünkü “kifayetsiz muhteris” kavramının ifade ettiği yöneticiler eliyle özellikle son 
20-30 yılda “katledilen”, evet “katledilen” şehirlerimizin hâli karşısında herkesin 
“şehri kurtarmak farz-ı ayn”dır bilinciyle hareket etmesi gerekiyordu. Tıpkı Büyük 
Velî Necmeddin Kübra’nın “yanına gelmesi” için haber gönderen Cengiz’e iler-
lemiş yaşında Harezm’de verdiği “Yetmiş yıl beraber yaşadığım şehrimden ve bu 
şehrin insanlarından ayrılamam. Şehirde safa da belâ da müşterektir.” cevabını 

1    Yazar. 
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şehadetiyle noktalayan duruşunda olduğu gibi şehrinizle birlikte olmanız ve öl-
meniz gerekiyor. 

Bugün, şehirlerimizin “kimin olmadığı”nı biliyoruz ama “kimin olduğu”na şeha-
det edebiliyor muyuz? Yâni şehirlerimizin “bizim olduğu”nu iddia edebiliyor mu-
yuz? 

“Nasıl bir şehir” idraki olmadan, “nasıl bir şehir” inşası olamaz. Olsa olsa “nasıl bir 
şehir imhası” olur. 

Şehir idraki, medeniyet idrakidir. Medeniyet idraki ise “ben idraki”dir.

Büyük muhakkik mimar Turgut Cansever’in şehir ve medeniyet tanımları bir for-
mül niteliğinde yolumuzu aydınlatıyor:

Medeniyet’ten; 

“Bir çağın dünyaya özel bakış tarzı çerçevesinde ürettiği bir düzeni, o düzenin 
içerisindeki ögeleri kastediyoruz.”

Şehir ise ; 

“Ahlâkın, sanatın, felsefenin ve tefekkürün geliştiği ortam olarak insanın bu dün-
yadaki vazifesini, en üst düzeyde varlığın anlamını tamamladığı ortamdır.” 

Yâni; “yaşanmaya değer hayat” ve onun tecelligâhı, tezyin edilmiş mekân…

Medeniyet yoksa şehir, şehir yoksa medeniyet de yoktur. Osmanlı’nın İstanbul’u, 
Bursa’sı, Konya’sı, Trabzon’u ile Cumhuriyet’in Ankara’sını düşünün…

Artık muhakkik mimarların, medinetül hükemaların “Medinetül Fazıla”ları inşa 
edilemiyor. Çünkü önünde bir dağ gibi duran muhakkik-mimarları fark edemeyen 
bir yerel yönetici enflasyonunda, ve giderek bir devlet TOKİ’si mantalitesinin ha-
kim olduğu bir şehir ortamında yaşıyoruz. Eskilerin “kaht-ı rical” dedikleri “adam 
yokluğu” değil, “adam çokluğu” içerisinde “adam yokluğu” çekiyoruz. 

Artık “muhteşem insanların şehirleri” de yok, muhteşem şehirlerin insanları da 
yok…

Bu şehirde, burada “medeniyet vardı “ tesellisinden, “burada medeniyet var” tat-
minini bulabileceğimiz şehirlere nasıl ulaşabiliriz? Temel soru da bu herhalde. Ya-
şanmış şehirlerle teselli bulma yerine yaşayan şehirlerde yaşama…

Üstad Necip Fazıl’ın 1939’da yazdığı “Belediye Reisi” başlıklı yazısının sonundaki 
cümlesinin yeri burası. Bu cümleleri bir ihtar olarak bugünün Belediye Başkanları-
na, Bayındırlık Bakanlarına, yerel yöneticilere  ve TOKİ Yöneticilerinin dikkatlerine 
sunmak istiyorum:

“Bizde belediye reisi seçmekte miyar, bediî idrak kıymetinden başka her şey ol-
muştur. Onun içindir ki, şehircilik dâvalarımızda bütçe, gelir, nizam, talimatname, 
kayıt kuyut gibi endişeler daima birinci plâna geçirilmiş ve hepsi birden yerine 
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getirildiği halde eser öksüz kalmıştır.

Bana, gözü olmayan şoför mü, bediî idraki bulunmayan belediye reisi mi zararlı diye 
sorsalar ikincisini gösteririm !”

Üstad, daha sonra yazdığı şehir yazılarında da şunları söylüyor: 

“Bakın, Tanzimattan beri, âdi bir eşya dersleri tablosunun kopyacısı kadar basit 
sandığımız ve her birini şahsî istidadı nisbetinde başıboş bıraktığımız belediye rei-
sinin hakikati ne kadar derin köklerde!... “

Bu idrakin olmadığı bir ülke ve şehri düşünün ! Düşünmeye gerek yok, etrafımıza 
bakmak yeterli!

Şehir ve katliâm…

“Şehir, medeniyet ve katliam” ilişkisi de başka hiçbir ülkede yaşanmayan ve şahit 
olunmayan, sadece ülkemizde, ‘aidiyet dünyası’ndan koparılış döneminde yaşa-
nan bir “yok ediş/yokediliş” ilişkisidir. 

Aidiyet dünyamızdan koparılışın devlet eliyle “taammüden”, yâni tasarlana-
rak gerçekleştirilen “aidiyet dünyasından koparılış” operasyonu kemâl ifadesini 
1950’li yıllara kadar sürdürmüş, 1950’li yıllardan günümüze kadar ise devlet adam-
ları, politikacılar ve yerel yöneticiler marifetiyle kimi zaman bilinçli, kimi zaman da 
“tegafülen” devam ettirmiştir. 

Özellikle cumhuriyetle birlikte adeta pusuda bekleyenlerin “artık şehirden inti-
kam almanın vakti gelmiştir” dedikleri türden bir katliama giriştikleri medeniyet 
şehirlerini hepimiz biliyoruz. Bu intikamı da Cetvel, pergel, gönye ve benzeri silah-
larla şehrin üzerine bir “tırpan” gibi üşüşerek biçtikleri tarihi dokumuz ve şehrin 
katliamının başlayışı…

Peki niçin?

Katliamcılara “niçin?” diye sorulmaz. Çünkü hiçbir idrak, iz’an, irfan ve insafın 
sözkonusu olmadığı bir gayr-i insanî zihniyetin sahibidirler de onun için.

Lâtince’de, Türkçe’de hiç kullanılmamış bir kavram var: Urbicide. Şehir katliamı, 
şehir soykırımı demek. Şehirde Urbicide,  katliama dair 3 şehirden örnek vermek 
istiyorum. 3’ü de cumhuriyetin ilk yıllarında 1930’lu yıllarda yaşanıyor…

İstanbul ve La Corbusier…

1911 yılında Edirne, Bursa ve İstanbul’a gelen Batılı mimar Lâ Corbusier bu Osman-
lı şehirlerine hayran kalır. İstanbul için “İstanbul bir meyve bahçesi, bizim şehirleri-
miz ise taşocağı” ifadesini kullanır. Seyahat notları Türkçe de yayınlanmıştır. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında İstanbul’un yeniden planlanması için Atatürk ta-
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rafından La Corbusier’e teklif götürülür. La Corbusier, İstanbul’un tarihten gelen 
dokusunun bozulmaması gerektiğini belirten bir rapor-mektup yazar. Ancak daha 
sonra İstanbul’un imar planı başka bir yabancı mimara yaptırılır. La Corbusier, 
daha sonra hatıralarında şunları söyler:

“Hayatımda yaptığım en büyük hata Atatürk’e yazdığım mektuptur. Eğer, 
‘İstanbul’u bu dokusu ile bırakın, imar planı yapmayın, bu şehir tarihî koku taşı-
malıdır’ gibi aptal bir gafı yapmasaydım, şu an dünyanın incisi olan o şehrin imar 
planını ben yapıyor olacaktım.” diyerek kariyerinin en önemli hatasını yaptığını 
itiraf ediyor. 

Ve ortaya kökleri 30’lu yıllarda atılan ‘Yeni Cumhuriyet’ zihniyetinin bugün gör-
düğümüz İstanbul’u çıkıyor. Nelerin katledildiğine bizim neslimiz şahit olmadığı 
için bugünkü İstanbul bile muhteşemliğiyle varolmaya devam ediyor.

Diyarbakır Surları ve Albert Gabriel..

Albert Gabriel de batılı bir sanat tarihçisi… Diyarbakır’ın tarihî dokusunun kurta-
rıcısı sayabileceğimiz bir tarihçi..

1930’da gittiği Diyarbakır’da bizzat şahit olduğu ve kendi girişimleriyle engelledi-
ği şehir katliamı ilginçtir..

Bunaltıcı sıcaklar bahanesiyle surları yıkmak isteyen cumhuriyetin ilk yöneticileri 
ve yerel -yöneticiler, şehrin hava alması için surların çeşitli yerlerini dinamitleme 
girişimlerine başlarlar. Hatta, ev yapmak isteyenlerin dışarıdan taş getirmeleri ya-
saklanır ki, herkes surların taşlarını kullansın. O sıralarda Diyarbakır’da bulunan 
Gabriel büyük bir tepki göstererek hükümete bir rapor sunar ve yıkımı önler, şeh-
rin tarihi dokusunu kurtarır. Raporunda; “Kale kitabelerinin olağanüstü zenginli-
ği itibariyle Türkiye tarihinin canlı bir sahifesi gibidir” der. 

Olayın hikâyesinde şunlar da var: O sırada Elâzığ-Maden arasındaki yol çalışma-
sında kullanılan iş makinasını durduruyorlar ve yıkıma başlıyorlar. Gabriel de o es-
nada Diyarbakır’dadır ve iş makinasının önüne atlıyor. “Surları yıktırmam, ya beni 
de parçalarsınız ya da yıkımı durdurursunuz” şeklinde sözler sarfediyor. Durumu 
acilen Ankara’ya bildiriyorlar: “Burada bir gavur var, surları yıkmamızı engelliyor. 
Ne emir buyurursunuz?” . Cevap geliyor Ankara’dan: “O gavur orada kaldığı süre-
ce yıkıma ara verin, gidince tekrar başlayın!”

Tarihî şehir mirasımızın kimler sayesinde bugün varolduğunu düşünün !

Tahsin Uzer ve Trabzon İmaret Külliyesi…

Bir diğer katliam 1930’lu yılların sonunda Trabzon’da yaşanıyor… Bu yıllarda 
Trabzon’daki İmaret-i Hatuniye Külliyesi’nin  dönemin Umumî Müfettişi, Selânik’li 
Tahsin Uzer’in marifetiyle nasıl yok edildiğine ve Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle 
“işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle’ nasıl (bugünkü) Atapark’a dö-
nüştürüldüğüne bakalım.
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Bugün Trabzon’da Osmanlı’nın o muhteşem Hatuniye Külliyesi’nden sadece 
(Yavuz’un annesi) Gülbahar Hatun Camii ve Türbe kalmıştır. Medrese, imaret, 
mektep, dar’ül kura ve türbelerden oluşan muhteşem külliye, cumhuriyetin ku-
rucu zihniyetinin işe nasıl bir tarihî şehir katliamından başladığına önemli bir ör-
nektir. 

O zamanın Trabzon’unda yayınlanan Halk Gazetesindeki şu satırlar oldukça önem-
lidir:

“(Atatürk) Son ziyaretlerinin ilk sabahında Hükümeti ve Partiyi ziyarete gelir-
lerken yanında bulunan Üçüncü Genel Müfettiş Tahsin Uzer’e dönerek İmaret 
Mezarlığı’nı göstermişler ve ‘Tahsin, bu memleketin en güzel yerinde bu man-
zara nedir?’ demişlerdir. Bunun üzerine; Belediye’nin altı yıl önce almış olduğu 
ancak bir türlü uygulamaya koyamadığı, mezarlığın taşınarak buranın park olarak 
düzenlenmesi çalışmalarına hız verildi. Atatürk’ün bu işaretini önemli bir buyruk 
olarak değerlendiren Tahsin Uzer konu ile bizzat ilgilenmiş, hatta düzenleme ça-
lışmalarını yerinde idare etmek üzere park içinde çadır kurdurmuştu…”

“… İmaret Mazarlığı’nın parka dönüştürülme düşüncesi ilk kez 1931 yılında dile 
getirilmiş, ancak 1937’de Atatürk’ün ‘buyruğu’ ile hayata geçirilmiştir. Çalışma-
lara aynı yıl Gülbahar Hatun Camii’nin önündeki medrese binasının yıkımı ile 
başlan”ılmıştır.

Yine Trabzon’da yayınlanan dönemin “Yeniyol” Gazetesi ise bu yıkımla ilgili şun-
ları yazmaktadır:

“..Dün ruhlara kasvet veren bu karmakarışık otlu, dikenli saha, daha şimdiden 
güzel bir şekil aldı. Yarın, şüphesiz etrafa sağlık, ruhlara ferahlık saçan güzel ve 
çok güzel bir park olacak…. Eski İmaret mezarlığı gelip geçen dirilere kasvet ve-
riyordu… Sayın Tahsin Uzer’in Paris’te ameliyat oldukları hastaneden gönül bağ-
ladığı İmaret mezarlıklarının temizlenme işi, Şarbayın geceli gündüzlü çalışma ve 
çalıştırmalariyle bugünkü şekli aldı….”

İmaret-i Hatuniye Külliyesi’ni oluşturan medrese, imaret, çeşitli türbeler ve 
Trabzon’un eşrafına ait mezarların ortadan kaldırılması gerçek bir “Urbicide: şe-
hir soykırımı”dır. 

Örnekleri çoğaltmak mümkün..

Birçok tarihî şehrimizde bu ve benzeri urbicideler bir tarih düşmanlığı olarak ‘emir-
le’ gerçekleştirilmiştir.

Şimdi soruyoruz: İslam Medeniyetinin neşv ü neva bulduğu beldeleri/şehirleri yer-
le bir eden, katleden Moğolların, Cengiz, Hülagü, Timur’un yaptığıyla, Neron’un, 
Haçlıların yaptığıyla,  bugünün istilâcı ABD’siyle Cumhuriyetin ilk yıllarında yapı-
lanların farkı var mıdır? 

Peki bugün ne yapılıyor? Sorumuzu bugüne taşıyarak cevaplandırmaya çalışalım:
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Devlet kuruluşu TOKİ “şecaat arzederken sirkatin söyler” cinsinden “2003-2009 
yılları arasında planlı kentleşme ve konut üretimi programı” adıyla “81 il 641 ilçe, 
1.420 şantiyede 386.736 konut” inşa ettiğini açıklıyor. Ve “bu rakam 100 bini aşkın 
nüfuslu 15 adet şehir demektir” cümlesiyle sirkatin söylüyor. 

Bu ifade, yaptıklarının farkında olmayan, “neye sebep olduğu”nu idrak edeme-
yen, yaptıklarıyla övünen bir zihniyetin şehirleri nasıl katlettiğini de idrak edeme-
diğinin delilidir!

100 bin nüfuslu 15 şehir kuran bir kurumun yaptıklarının, ticarî iştah ve kârdan 
başka bir şey düşünmeyen sıradan bir müteahhitin yaptıklarından farkı var mıdır? 
“Yaşanabilir bir mekân ve şehir” değil de insanların “istif edildiği” depolar inşa 
edenlere bunları söylemenin bir faydası var mıdır? Hayır ! Çünkü iş işten geçti. 
En az yüzyıl bu konutlarda yaşayacak nesillerin “şehir ve mekân algıları” da bu 
konutlara hapsedilmiş oldu. 

Bugün öyle şehirlerde yaşıyoruz ki; hem ‘nasıl bir şehirde yaşadığımız’ın farkında 
değiliz, hem de “nasıl bir şehirde yaşamamız gerektiği”nin… Böylesine bir genel 
anestezi halini sürdürüyoruz… Şehirde tedricen nasıl katledildiğimizi herhalde en 
güzel P.Senge’nin örneği anlatır:

“.. Bir kurbağayı kaynar suyun içine koysanız kendini hemen dışarı atmaya çalı-
şacaktır. Ama eğer bir kurbağayı oda sıcaklığında suyun içine koyarsanız ve kor-
kutmazsanız, öylece kımıldamadan duracaktır. Bu arada su sıcaklığını yavaş yavaş 
artırırsanız, çok ilginç bir şey olur. Sıcaklık yükselirken kurbağa hiçbir şey yapmaz. 
Tersine, halinden keyfi çok yerinde gibi görünmektedir. Sıcaklık yavaş yavaş art-
tıkça, kurbağa gittikçe daha çok sersemleyecektir, ta ki kaptan dışarı çıkacak hali 
kalmayana kadar. Onu dışarı fırlamaktan alıkoyacak hiçbir şey olmamasına rağ-
men, kurbağa orada oturup haşlanmayı bekleyecektir.. Niye? Çünkü kurbağanın 
hayatına yönelen tehditleri algılayan dahili aygıtı onun çevresindeki ani değişme-
lere programlanmıştır, yavaş, tedrici değişmelere değil..”

Merkezî bir “müdir fikir ve idrak”in olmadığı bir Merkezî Yönetim, Belediye Baş-
kanları, TOKİ ve Müteahhitlerin insaf, izan ve vicdanına terkedilen şehrin de akı-
betinin hayrolacağını söylemek mümkün değildir. Onun içindir ki bugün “su-i mi-
salin emsal olacağı” şehirler birbiri ardına kopyalanıyor..

Bugün tarihî şehirlerimizde tarihten bir iz, bir koku, bir renk kalmışsa o da “Kentsel 
Dönüşüm, Marka Şehir, Yeniden Yapılanma” adına yok edilmekte bu üç kavramın  
dudak tiryakiliği şehirlerimizi “ihya” edeceği yerde “imha”ya sürüklemektedir. 

Şehir, mekân ve zaman idrakiyle inşa edilir. Geleneğin zamanın ruhuyla devamı, 
mekânı yâni şehri “sürdürülebilir, yaşanabilir” niteliğiyle yarına taşıyacakken, ye-
rel merkezî yöneticiler, siyasîler, müteahhitler marifetiyle şehrin yarınını yok edi-
yor.  

Osmanlı’nın “insanı yaşat ki devlet yaşasın” idraki, Cumhuriyetle birlikte “insanı 
imha et ki devlet yaşasın”a dönüşüyor. Devamla da “şehri yâni, insanın yaşayacağı 
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mekanı tahrip et ki devlet yaşasın!” anlayışına her yerde şahit oluyoruz. 

Şehir için derdimiz var. O halde şehir için dersimiz olması lazım. Onun için de  bü-
yük ârif Yunus Emre’nin ;

“Kasdım budur şehre varam

Feryad ü figan koparam” feryâdını bugüne taşımak ve gereğini yapmak zorun-
dayız. 

Şehirlerimizin yaşayacağı halleri gören büyük ârifin bu “mısraı”ndan cesaret ve 
ilham alarak “şehir, medeniyet ve katliam” başlığını koyduğum konuşmamda üç 
medeniyet şehrinden üç örnekle “bir medeniyete savaş açmanın o medeniyetin bir 
örtü gibi üzerine kapladığı, ruhunu erittiği, tecessüm ettirdiği şehri katletmek”le 
ancak gerçekleşebileceğine vurgu yapmak istiyorum. 

Şehir-Medeniyet: Ontolojik bir ilişki… 

Şehir ve Medeniyet ilişkisinin kronolojisi veya kavram karşılıklarına girmekten ken-
dimizi müstağni kılarak şunu söyleyelim ki; şehir ve medeniyet ilişkisi “yaşanmaya 
değer hayatın mekân şartlarının gerçekleştiği” ve insanı bu dünyayı imar ve inşa 
ile ötesini “idrak”e götüren bir “tezyin”i kuşatır. Hacı Bayram-ı Velî’nin ifadesiyle 
“ben dahi bile yapıldım, ol şehrin kenaresinde!”. İmar ve inşa ile idrakin örtüştüğü 
seviye, memuriyet, mes’uliyet ve mükellefiyetin “ben idraki”ne dönüştüğü kemâl 
ifadesidir.

Yâni “varlığın anlamı”na ilişkin “ontolojik” bir ilişkidir.

İşte insan-şehir-medeniyet ilişkisi böylesine bir ‘sorumluluk’ ve kalbî rezonanstan 
kopmayacak, koparılamayacak bir ilişkidir. 

Şehir, “hangi manâlara tecelligâh olduğu”nu idrak edenler için ontolojik bir an-
lam ifade eder, medeniyet değeri taşır. Diğerleri için ise bir otobüs yolcusunun 
“seyrettiği” anlık bir dekordan ibarettir… 

Şehirlerin genetiği değiştiriliyor…

Şehirlerimizin genetiği değiştiriliyor. DNA’sıyla oynanıyor… Bunlar yapılırken 
‘kentsel dönüşüm’ zırhına bürünülüyor. 

Muhakkik Mimar Turgut Cansever’in yaşadığı ve anlattığı şu olay, bugün şehirleri-
mizde “Kentsel Dönüşüm” adı altında yapılan katliamlara da ışık tutuyor: 

“1943 yılında ilk şehircilik dersine girdik, hocamız bir Alman mimar. Hamburg’un 
planlamasının sorumlusu Prof. Oelsner,  “Bana söyler misiniz, Türk halkı ne yap-
malıdır?” diye sordu. Kırk elli talebe, on beş dakika kadar, şunu yapmalı, bunu 
yapmalı diyerek Oelsner’in sorusunu cevaplandırmaya çalıştık. Sonunda “Ben ve-
reyim cevabı” dedi ve ekledi: “Dua etmelidir!” Herkes gülmeye başlayınca, “Alay 
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etmiyorum, ciddi söylüyorum” dedi. “Ben size bir şey daha söyleyeceğim, onu da 
bilemeyeceksiniz tahmin ederim” dedi: “Türk halkı ne için dua etmelidir?” Birçok 
şeyler söyledik, gene “Bilemediniz” dedi, “Belediyenin kasalarındaki imar planla-
rını tatbik edecek yöneticiler çıkmasın diye dua etmelidir! Eğer bu imar planları 
tatbik edilirse, bu ülke birkaç asır belini doğrultamayacaktır” dedi.

Şehirlerimizi “herkesin ağır ağır kendi canına kıydığı yer” değil de “yaşanmaya 
değer hayat”a mekân olacak hale getirmek, ontolojik bir görevdir.  

Medeniyet tasavvuru olmadan şehir tasarımı; medeniyet idraki olmadan şehir in-
şası olmaz.

Sözü Üstad’la bitirelim:

“Şehirlerde tabanım değil, yüreğim yarık!

Nur şehrine gidelim yürü çelekeş çarık!”
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Bir Ulu Mabetten 
Şehri Okumak
Ayasofya’da Olanlar-Bitenler , 
Yazanlar-Çizenler , Gelenler-Geçenler

A. Haluk Dursun1

Bir ulu mabetten bir şehri okumak, o mabedin mekânında bütün bir şehri topla-
mak ve oraya bakarak şehri anlamak, şehri yazmak ne derece mümkün olabilir? 
Bunun olabilirliği tartışmaya açıktır. Ama eğer bir şehri tek bir mabedinden baka-
rak görmek, yazmak ve okumak mümkünse hiç şüphesiz ki; İstanbul gibi kadim bir 
şehirde bu işin yapılabileceği en doğru mekân Ayasofya’dır. 

Öyle yerler vardır ki, orada bulunan bir mekân söylendiğinde, dile getirildiğinde 
hemen şehir akla gelir. Yahut sadece o şehir söylendiğinde, kendiliğinden şehrin 
o mekânı hatırlanır. Şehir ve mekân birbirlerine ayrılmaz bir ikili gibi bağlanmış-
lardır. Artık o mekân o şehrin sembolü, simgesi, alamet-i farikası olmuştur. Yine 
hiç şüphe yok ki, bu tür özellikler kadim şehirlerin kebir ve atik mabetlerine has 
bir durumdur. Mabedin sadece eski ve büyük olması da yeterli değildir. Yapılışın-
dan yaşayışına kadar olağanüstü vakalarla, keramet, efsane, hayal ve hakikatle 
yoğrulması; barışın ve savaşın, korkunun ve sevincin, zaferin ve bozgunun ve en 
önemlisi imanın ve şükrün kesiştiği, yoğunlaştığı mekân olmasıdır. Bütün bunların 
bir arada olabilmesi için de o şehrin kıyıda, köşede kalmamış, arzın merkezine ku-
rulmuş, Doğu’nun ve Batı’nın ve bütün cihanın üzerinde hâkimiyet tesis etmiş bir 
ulu devletin, bir dünya imparatorluğunun merkezi olması şarttır. 

Bu kıstasları göz önüne alıp tekrar değerlendirdiğimizde Ayasofya, yine bir yıldız 
gibi diğerlerinin arasından sıyrılır ve parlaklığını, hiç sönmeyecek ışığını ilelebet 
korur. 

Nice kentin Ayasofya’yla boy ölçüşebilecek Ulu Camiileri, Camii-i Kebiri, Katedrali 
varsa da; bunlar hep mahalli, yerli ve tek yönlü kalır. Ulu Camii Bursa’yı, Selimiye 

1  Doç. Dr., Ayasoya Müzesi Başkanı.
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Edirne’yi, Mescid-i Aksa Kudüs’ü, Emevi Camii Şam’ı, Tac Mahal Akra’yı, Büyük Ca-
mii Kurtuba’yı, Iydgah Camii Kaşgar’ı biraz ön plana çıkarır gibi olsa da; Venedik’in 
San Marco’su, Roma’nın Vatikan’ı, Paris’in Notre Dame’ı varsa da bunlar hep tek 
boyutlu, tek cepheli, tek kültürlü, tek devletli yapıların eseridir. Tarih boyunca 
Ayasofya’nın rakibi olabilecek, daha doğrusu Ayasofya’nın rakipi olarak düşünü-
lüp devre dışı bıraktığı eser, Kudüs’teki Süleyman Mabedidir. M.S. 537 tarihinde 
Ayasofya’nın banisi Justinanus boşuna bağırmamıştır kubbenin tam altında: “Ey 
Süleyman! Allah’ın yardımıyla seni geçtim!” 

İşte bu tarihten itibaren artık Süleyman Tapınağını değil, Ayasofya’yı geçmek, 
onun kubbe çapını aşmak, onun sahnını geride bırakmak bir hedef haline gel-
miştir. Yahut daha baştan yenilgiyi kabul edip imkânsızı zorlamadan, Ayasofya’ya 
benzemek, Ayasofya’yı taklit etmek, onun mekânını olmasa bile adını paylaşmak 
üzere çalışmalar başlamıştır. Roma ve Osmanlı coğrafyası bu tür Ayasofyalarla 
doludur. İstanbul’da Küçük Ayasofya, İznik’te Ayasofya, Trabzon’da Ayasofya, 
Vize’de Ayasofya, Enez’de Ayasofya, Magosa’da Ayasofya, Sofya’da Ayasofya, 
Ohri’de Ayasofya ve Selanik’te Ayasofya…

Ama bunların hiçbiri 1473 yıllık bir hayatı geride bırakmış, iki imparatorluğa, bir 
istilaya, sayısız kuşatmaya, işgale ve bir genç devlete şahit olmamıştır. Ayasofya 
bir Megali Ecclessia, büyük kilise, anıtsal mabet olarak Konstantinopolis’in birinci 
tepesine, Akropolis’ine kurulmuştur. Kapı komşuları; imparatorun sarayı, asillerin 
senatosu, şehrin en büyük sarnıcıdır. Önündeki hipodromda eğlencenin de, ihtila-
lin de en şevklisi, en heyecanlısı, en kanlısına sahne olunur. (Nika İsyanı)

Ayasofya diğer bazı kiliseler gibi Hz. Meryem’e, Hz. İsa’ya veya herhangi bir azize 
ithafen yapılmamıştır. O doğrudan kutsal hikmetin, Tanrı’nın mekânıdır. Onların 
hiçbiri pagan döneminin Apollon tapınaklarından, Artemis mabetlerinden Helen 
coğrafyasının, Roma diyarının en güzel malzemelerinden süslenmemiş, takılarla 
donatılmamıştır. Onların hiçbirinde Doğu Roma’nın erken Hıristiyanlık imanıyla 
ortaya çıkarılmış mozaik örnekleri tasvir kırıcılık döneminden sonra yeni bir ruhla 
kotarılmış figüratif, musavver mozaikler bulunmamıştır. Onların hiçbirinde Vaf-
tizci Yahya ile Hz. İsa’nın birbirine bakışları, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin o 
devasa boyuttaki Hz. Allah (c.c.) ve Hz. Muhammed (r.a.) levhalarıyla aynı mekân-
da kesişmemiştir. Yine onların hiçbirinde İstanbul’un kurucusu Konstantinus’un, 
Ayasofya’nın banisi Justinanus’un ve Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülmecid’in 
mozaikten suretleri ve tuğraları buluşmamıştır. Onların hiçbirinde bir mabedin 
rahipleri bütün maharetlerini, göz nurlarını en kutsal ikonaların yapımını içlerin-
de sergilememişler, hatipleri ebru teknesinden en sanatkârane hatip ebrularını2 
çekmemişlerdir. Onların hiçbirinde Ayasofya’da olduğu gibi hayatını Tanrı’ya ada-
mış keşişler biteviye perhiz içinde manastır hücrelerinde münzevi yaşamamışlar; 
maksurelerinde, sofalarında nice dervişler hafi zikirlerle boyun bükmemişler, cehri 
zikirlerde dil dökmemişler; ilahi, naat, kaside ve tevşihlerle bir mabedi inletme-
mişlerdir. 

2  (Ayasofya hatibi ebrusu)
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Ayasofya’da Doğu Hıristiyanlığının Ortodoksluğu ile yine Doğu imanının İslamiyet’i 
buluşmuş, güzellikte yarışmış, buna karşılık Batı Hıristiyanlığının Latin Katolisizmi 
de orada yağmadan, çapuldan geri durmamıştır. Mesihilerin narteksli kilisesine, 
tekneli vaftizhanesine Müslümanlar ise mihraplar, minber, mahfiller, kasırlar ila-
ve etmişler, minareler dikmişler; onları alemler, şebekeler, sebiller, şadırvanlarla 
süslemişlerdir.

İstanbul’un Ayasofyası Bizans İmparatoru’nun taç giydiği kilisedir. 

İstanbul’un Ayasofyası Bizans İmparatoru’nun zaferlerden sonra şehre girip şü-
kür ayinine katıldığı, Patrik tarafından kutsandığı kilisedir. İstanbul’un Ayasofyası 
Camii-i Kebir olarak halife-i ruy-i zeminin Feth-i Celil-i Konstantiniyye’den sonra 
kapısını “Ya fettah!” deyu açtığı, şükür için secdeye kapandığı, Cuma ve bayram 
namazlarında selamlığa ve ibadete geldiği bir ulu mabettir. Padişah iradesiyle içe-
risinin resminin yapılmasına izin verilen ilk camiidir (Ressam Şevket Dağ).

Özellikle fetihten sonra Ayasofya, hakkında en çok efsane ortaya çıkarılan mabet 
olmuştur. Hıristiyanlık döneminde Hz. İsa’nın, Meryem Ana’nın, Cebrail’in sayı-
sız azizin, patriğin, rahibin karıştığı rivayetler, efsaneler fetihten sonra daha da 
bereketlenmiştir. Miraç’ta da, kıyamette de, evvelde de, ahirde de hep dillerde, 
hep dinlerdedir. Daha ezelden yapılırken planını Hz. Hızır çizmiş, sütunları Kaf 
Dağı’ndan getirilmiş, cinler amelelik etmiş, her nevi kazaya, belaya, zarara karşı 
melekler koruyuculuk vazifesini üstlenmiş, mabet tılsımlarla bezenmiştir.

Hz. İsa burayı kutsamış, onun çarmıha gerildiği kutsal hac, çiviler, kutsal kâse 
Ayasofya’da Mesih’i beklemek üzere saklanmıştır. Ayasofya’nın ana kapısı, Nuh 
Peygamber gemisinin tahtasından yapılmıştır. Orada dua edenin duası kabul ve 
makbul olur… Orada namaz kılan cennetlik olur… Oraya giren çıkmak istemez, 
giremeyen mahzun olur.  Ayasofya Hızırlık, Hıdırlık makamıdır; top kandilin altın-
da her daim Hızır hazır ve nazırdır. Ve dahi nice rivayet, efsane…

Sefere çıkarken sefer duası Ayasofya’da olur. Asker cephedeyken muzafferiyet 
duası Ayasofya’da olur. Nusret nasip olursa, şükür namazı da Ayasofya’da eda 
edilir. Eğer düşman kavi çıkarsa, bozgun vuku bulursa muhaceret mekânı da 
Ayasofya’nın harimi ve avlusu olur. Ayasofya’da ibadetlerin vakitleri muvakkit-
hanesinde hesaplanır; fukaranın nasibi, rızkı imaretinden sağlanır. Ayasofya’nın 
imareti bereket, sebili mürüvvettir. Avlusunda sabi’si, kapısında dilencisi eksik ol-
maz. Sıbyanları mektebde, mollaları medresede, cemaati maksurede, meşayıhı bir 
köşede nice vakitler geçirir. Vakıfları gayet zengin, hademesi gayet olur. Müezzi-
ni, kayyumu, imamı, hatibi, kürsü şeyhi ve dahi mütevellisi hep memnun, mahzuz 
ve mesrurdur. Sadece insanı değil, yerde kedisi ve havada güvercini de hiç eksik 
olmaz. Nesilden nesile yürür, uçar, sürer, gider…

Ayasofya gibi bir ulu mabette, bir kalabalık cemaatte zaman zaman fitnenin de 
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tohumları atılmış, nice fesad çıkarıcı ihtilalin kıvılcımını orada çakmış,3 ihtilafın 
temellerini oranın sütunlarının dibine dayandırmıştır.4 Nice asi, sarayı tarassut 
etmek niyetiyle minarelerine tırmanmış (Kabakçı isyanı), ibret-i âlem olsun diye 
önündeki meydanda sayısız âdem sallandırılmıştır (Vaka-i Vakvakiye). Dersaadet’i 
Çarigrad’a dönüştürmek, camiyi kiliseye çevirmek için devasa çanları yedeğinde 
getiren Çarlık ordusu, (93 Harbi)  Çanakkale’ye dayanan ehl-i sâlib gibi din düş-
manlarına Ayasofya’yı teslim etmemek, mütarekede kiliseye çevrilmesine mani ve 
işgaline engel olmak maksadıyla etrafına patlayıcılar yerleştirilerek korunmuştur. 

En kalabalık cemaatin bulunduğu mabet olan Ayasofya aynı zamanda en çok baş-
ka dinden ziyaretçinin uğradığı mekândır da… Şehre gelen başka dinin mensup-
ları onu görmeden gitmek istemezler. 

En çok resminin yapıldığı, gravürünün, minyatürünün çizildiği, fotoğrafının çekil-
diği mekândır Ayasofya… Afişlerde Ayasofya, davetiyede Ayasofya, pul üzerinde 
Ayasofya, kitap kapağında Ayasofya, duvar tabağında Ayasofya, hatıra madal-
yonunda Ayasofya, işlemeli yastıkta, her nevi örtüde Ayasofya, sigara tabakası 
kapağında Ayasofya, cep saati kapağında Ayasofya, tepside, süs objelerinde hep 
Ayasofya, kapılarının tokmaklarında “Ya Fettâh” yazan Ayasofya…

Bütün bu yazdıklarımızı tek bir cümlede toplayan sözün özü, “Yadigâr-ı İstanbul” 
eşittir Ayasofya! Bu Ayasofya güzellemesini ifade eden şu tabir bile Ayasofya’yı 
sıra dışı yapmıyor mu? “Ayasofya-i kebir, bina-yı ala-yı lâ-nazir!”. Yani eşi, benzeri 
bulunmayan büyük Ayasofya…

3  Derviş Vahdeti

4  Üstüvani 

H&M Davetiye: Ayasofya’nın hala haçlı resimlerinin olduğuna – olabileceğine bir örnek.
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Altın Cep saati, ön kapak üzeri
 Sultan Abdülmecid, arka yüzeyi ise Ayasofya tasvirli

Abdülmecid Madalyası

Vatikan Pulu
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Türk-İslam ve 
Osmanlı Şehirciliği ve 
Halil İnalcık’ın 
Çalışmaları

Bülent Arı1

I. Giriş: Halil İnalcık’ın şehir tarihi araştırmaları

İnalcık’ın şehir tarihi üzerindeki çalışmaları, şehrin ekonomisi, demografik yapısı, 
nüfusu, dokusu ve şehirlerdeki sosyal sınıflar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel-
likle üzerinde durduğu ve araştırmalarını yoğunlaştırdığı şehirler İstanbul ve 
Bursa’dır. Bursa üzerindeki çalışmaları, akademik kariyerinin ilk yıllarına kadar 
uzanır. Türkiye’de henüz Şer‘iyye sicilleri lâyıkıyla araştırmalara tâbi tutulmadığı 
yıllarda, Halil İnalcık bu kayıtların önemini kavrayarak araştırma konuları arasına 
dâhil etmiştir. Bilindiği üzere Tanzimat’la birlikte mahkemelerin Şer‘iyye ve Niza-
miye Mahkemeleri adları altında ikiye ayrılmaları, Cumhuriyet ile birlikte ulemaya 
dayalı hâkimlik görevinin tamamen devre dışı kalmasıyla, Şer‘iyye sicilleri artık 
sadece arşiv vesikaları durumuna düşmüştür. Fakat bu yeni dönemde, arşiv vesi-
kası mahiyetindeki sicillerin ne şekilde korunacağı ve araştırmacıların kullanımına 
sunulacağı hususunda gerekli teşebbüs bulunmuyordu. Her şehre ait Şer‘iyye sicili 
şehir müzelerindeki mahzenlere kaldırılmıştı. Ancak bu defterler son derece elve-
rişsiz şartlarda saklanıyordu. Kimi defterler ise ihmalkarlık ve ideolojik sebeplerle 
imha ediliyordu.

İnalcık, bu şartlar altında saklanan Bursa sicillerini incelemeye ve toz toprak için-
deki çuvallardan çıkardığı defterleri okumaya başladı. Onun teşebbüsüyle en azın-
dan Bursa sicilleri korumaya alındı. Bursa sicilleri Topkapı sarayında ciltlenerek 
temizlendi ve araştırmacıların kullanımına açıldı. Daha sonraları bütün sicillerin 

1 Doç. Dr., Dolmabahçe Sarayı Müze Müdürü.
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tek bir merkezde muhafaza edilmesi kararı alınarak, elde bulunan bütün Şer‘iyye 
sicilleri Ankara’daki Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu arasında toplandı. 
İnalcık’ın Bursa sicilleri üzerindeki araştırmalarının ardı ardına yayınlanmasıyla, 
Şer‘iyye sicillerinin Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi için ne kadar büyük önem 
taşıdığı daha iyi anlaşıldı. Bu suretle, devletin tarihinin yanı sıra halkın tarihini de 
aydınlatmak için Şer‘iyye sicilleri tarih araştırmacıları nezdinde öne çıktı.

Bursa’daki çalışmalarını sürdüren İnalcık, öncelikle Bursa sicilleri arasından derledi-
ği Fatih Sultan Mehmed’e ait fermanları yayınladı.2 Böylece Fatih’in fermanlarının 
bazıları ortaya çıkmış oldu. O devirde fermanlar ve Divan-i hümâyun kararlarının 
suretleri henüz Mühimme Defterleri adı altında kaydedilmediği için bu döneme 
ait fermanların neşri, tarihçiler açısından büyük önem taşımaktadır. Bursa sicilleri 
üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarını Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısı 
için yazdığı “Bursa” maddesinde yayınladı.3 Daha sonraki yıllarda bu sicillerden 
seçtiği önemli vesikaları tam metin halinde ve Osmanlıca olarak Türk Tarih Kuru-
mu Belgeler dergisinde yayınladı.4

Halil İnalcık bundan sonraki çalışmalarını İstanbul üzerine yoğunlaştırdı. Önce 
harap bir şehir halinde Bizans’tan devralınan İstanbul’un, fetihten itibaren, II. 
Mehmed’in bizzat takip ettiği siyaset sonucu nasıl iskân edildiğine dair bulguları-
nı yayınladı.5 İstanbul’un çarşıları, hanları, hamamları, camileri, külliyeleri ve ma-
halleleriyle nasıl bir Türk ve İslam şehri haline getirildiğini, yine onun seri halinde 
neşrettiği makalelerinden takip etmekteyiz.6 Onun bu seri makalelerinde şehrin 
demografik, sosyal ve kültürel dokusu ile ekonomik yapısının bir fotoğrafı ortaya 
çıkarılmaktadır.

İnalcık, ilerleyen yıllarda farklı konularda araştırmalara yönelmekle beraber, İs-
tanbul ve Bursa’ya olan ilgisini kaybetmemiştir. Galata, Eyüp ve Üsküdar hakkın-

2 Halil İnalcık, “Bursa Şer‘iye Sicillerinde Fatih Sultan Mehmed’in Fermanları”, Belleten, 1947, sy. 11, s. 

693-708.

3  Halil İnalcık, “Bursa”, Encyclopedia of Islam, 2. Baskı, 1960, c. I, s. 1333-1336.

4 Halil İnalcık, “Bursa XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar I”, Belleten, 1960, sy. 24, s. 45-
101; a.mlf., “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi İle İlgili Belgeler: Bursa Şer’iye Sicillerinden 
Seçmeler II”, Belgeler, 1988, sy. 18, s. 1- 41.

5 Halil İnalcık, “The Rebuilding of Istanbul by Sultan Mehmed the Conqueror”, Cultura Turcica, 1967, 
sy. 4, s. 5-15; a.mlf., “The Policy of Mehmed II Toward the Grek Population of Istanbul and the Byzan-
tine Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers, 1969-1970, sy. 23-25, s. 231-249; a.mlf., “Fatih 
Sultan Mehmed Tarafından İstanbul’un Yeniden İnşası”, çev. Fahri Unan, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 1988, sy. 3, s. 205-214; a.mlf., ‘Istanbul After the Conquest’, İstanbul City and Muni-
cipality, İstanbul: İstanbul Metropolitan Municipality Department of Cultural and Social Affairs Press, 
2002, s. 31-38; a.mlf., ‘Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası’, Habitat II: Dünya Kenti İstanbul, 
İstanbul: Tarih Vakfı, s. 22-37; a.mlf., ‘The Conqueror, The Conquest and the Rebuilding of Istanbul’, 
çev. Orhan Birgin, Habitat II: İstanbul-World City, İstanbul: Tarih Vakfı, s. 22-37. 

6 Halil İnalcık, “Istanbul”, Encyclopedia of Islam, 2. baskı, 1973, c. IV, s. 138-140; a.mlf., “The Hub of 
the City: The Bedestan of Istanbul”, International Journal of Turkish Studies, 1979-1980, c. I, sy. 1, 
s. 1-17 [Türkçesi için bkz.: ‘İstanbul’un İncisi: Bedesten’, Mustafa Özel (haz.), İktisat ve Din, İstanbul: 
İz Yayıncılık, 1997, s. 119-136].; a.mlf., “İstanbul: An Islamic City”, Journal of Islamic Studies, 1990, s. 
1-23 [bu yazı, yazarın Essays in Ottoman History adlı çalışması içerisinde de yer almaktadır (İstanbul: 
Eren Yay., 1998, s 247-271)]; a.mlf., “İstanbul: Bir İslam Şehri”, çev. İbrahim Kalın, Dergâh, 1992, sy. 
24, s. 14-15 [devamı, aynı dergi, sy. 25, s. 15-17]; a.mlf., “İstanbul (Türk Devri)”, DİA, 2001, c. XXIII, s. 
220-239.
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daki yayınları bunun göstergesidir.7 Eyüp Belediyesi tarafından bugüne kadar 
onbirincisi düzenlenen Eyüp sempozyumlarının başlangıcında büyük ilmî katkı 
sağlamıştır. Kezâ 2003 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan ve bu yıl altıncısı 
tertiplenen Üsküdar Sempozyumlarının başlarında oturumlara katılıp akademik 
desteğini sürdürmüştür. Galata üzerine yayınladığı kapsamlı makalesinde Galata 
sicillerinden örnekler vermiştir.8 Galata’nın fetihten sonraki bir yüzyıllık tarihini 
ele alan bu araştırması, Bizans dönemindeki Ceneviz Galata’sının nasıl bir Osmanlı 
ticaret merkezi haline geldiğini açıklamaktadır.

Osmanlı liman şehirlerine incelemelerine kayda değer bir örnek olarak İnalcık’ın 
Harvard Üniversitesi yayınları arasından çıkan Kefe Gümrük Defteri adlı eserini 
sayabiliriz.9 Bu çalışmasında Kefe’nin ekonomik ve sosyal hayatının yanı sıra ma-
halli otoritelerin bir portresini görmek mümkündür. Liman şehri olması dolayısıyla 
gümrük kayıtlarından yola çıkan bu eser, şehrin ticari trafiğini ve yapılan çeşitli 
yolsuzlukları aydınlatmaktadır.

Halil İnalcık, yukarıda saydığımız bütün araştırmalarının özünü, son yıllarda yayın-
ladığı An Economic and Social History of the Ottoman Empire adlı kitabında yan-
sıtmaktadır.10 Türkçe’ye de tercüme edilen bu eserde, hem Osmanlı şehirlerinin 
özellikleri, hem de Bursa, İstanbul, İzmir ve Halep gibi önemli şehirlerin uluslara-
rası ticaret bakımından rolleri ve fonksiyonları yer almaktadır. İnalcık, şehir tarihi 
araştırmalarının yayınını henüz tamamlamış değildir. İstanbul üzerinde topladığı 
arşiv vesikaları büyük bir koleksiyon oluşturduğundan, kapsamlı bir İstanbul tarihi 
yazmak için yıllardır çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan en önemlisi, tek nüs-
hası kendisinde bulunan 1455 İstanbul tahriridir. Bekir Sıtkı Baykal’ın seneler önce 
üzerinde çalışması için kendisine verdiği bu tahrir yayına hazır haldedir. Bu suretle 
İstanbul fethedildiğinde nasıl bir şehir teslim alındığı ev ev, dükkân dükkân biline-
cektir. 1478 tarihli bir İstanbul tahriri daha vardır. Fatih’in ölümünden kısa bir süre 
önce yapılan bu sayım bize bu iki tarih arasında Osmanlıların şehri ne şekilde imar 
ettiğine dair mukayese imkânı verecektir. Bu iki defter İstanbul’u esas almakla 
birlikte, Türk şehir tarihçiliğinin en temel kaynak eserlerini oluşturacaktır. Mat-
baa safhasında olan bu iki eser çok kısa bir süre içinde yayınlanacaktır. İstanbul’a 
ilişkin yazılarından ayrı olarak genel editörlüğünü yaptığı ve öncülüğünü yaptığı 
çalışmalar 9 cilt halinde bir külliyat oluşturacaktır.

7 Halil İnalcık, “Ottoman Galata, 1453-1553”, Edhem Eldem (ed.), Prèmiere Recontre Internationale sur 
l’Empire Ottoman et la Turquie moderne, İstanbul: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, 1991, s. 
17-105 [bu yazı, yazarın Essays in Ottoman History adlı çalışması içerisinde de yer almaktadır (s. 275-
376)]; a.mlf., “Eyüp Projesi”, Eyüp: Dün / Bugün, Sempozyum, 11-12 Aralık 1993, İstanbul: Tarih Vakfı 
Yurt Yay., 1994, s. 1-23; a.mlf., “Eyüp Sultan Tarihi Ön Araştırma Projesi”, Tülay Artan (ed.), XVIII. 
Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1998, s. 1-14; a.mlf., 
“Eyüp Sicillerinde Toprak, Köy ve Köylü”, XVIII. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam; 
a.mlf., “Açış Konferansı”, I. Üsküdar Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2003, Bildiriler, İstanbul: Üsküdar 
Belediyesi, 2004, c. I, s. 11-14.

8 Halil İnalcık, “Ottoman Galata, 1453-1553”. 

9 Halil İnalcık, Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, The Customs Register of Caffa, 1487-
1490, Cambridge: Harvard University, Ukrainian Research Institute, 1996.

10 Halil İnalcık, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1600, Cambridge: Camb-
ridge University Press, 1994 [Türkçesi: Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-
1600, çev. Halil Berktay, c. I, İstanbul: Eren, 2000].
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Onun Bursa üzerindeki araştırmaları ve yaptığı yayınların şehrin tarihine katkısına 
bir şükran nişanesi olarak, Bursa Osmangazi Belediye Meclisi, Muradiye mahalle-
sinde bulunan Muradiye Külliyesini Sultan II. Murad Caddesine bağlayan sokağa 
Prof. Dr. Halil İnalcık Sokağı adının verilmesi kararını almış ve 13 Ekim 2005 tari-
hinde yapılan bir törenle tabela yerleştirilmiştir.

II. Şehir tarihi üzerine önemli arşivler

Halil İnalcık, Osmanlı şehir tarihi çalışmalarına 1950’ye doğru Bursa’da Kadı sicille-
ri üzerinde çalışarak başladı. Bursa’daki bir müzede bulunan kadı sicilleri üzerinde 
araştırmalar yaptı. Bu sicillerin tarihi de dikkate değer bir meseledir. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında birtakım bağnaz kişiler bu sicilleri yok etmeye çalışıyorlardı. Bursa 
Yeşilcami imamı bu sicilleri çuvallar içine koyarak evine götürdü. Daha sonra da 
müzeye teslim etti. Bu sicillerin yardımıyla, Bursa mahalleleri konusunda ilk çalış-
malar Köseoğlu ile başladı.

Bu siciller Fatih devrinin ortalarından itibaren tâ XX. asra kadar gelmekte ise de 
arada birçok siciller kaybolmuştur. Bu sicillerin önemi, defterlerin müzeden alı-
nıp tamir edilmesi ve araştırmalara açılması için önlem alınması, müze müdürü 
vasıtasıyla, Halil İnalcık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmiştir. Siciller 
İstanbul’da Topkapı Sarayı kitap atölyesine sandıklar içinde gönderildi, ciltlendi, 
sonra da Arkeoloji müzesinde bir salonda tasnif edilerek araştırmacılara arz edildi. 
Bursa gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun uluslararası ticaret merkezi ve ipek sanayii 
şehri olarak önemi, bu sicillerden bütün ayrıntılarıyla tespit edilebilmektedir. İpek 
ticareti ve sanayii konusundaki ilk önemli eser Dalsar’ın araştırmasıdır.

İnalcık, bu sicillerin önemine, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nda 
yazdığı bir makalesinde temas etti.11 İktisat tarihimizin yorulmaz üstadı Ömer 
Lütfi Barkan bu sicillerin tümünü kendi İktisat Enstitüsü için mikrofilm halinde 
almıştır. İnalcık’ın Bursa sicilleri üzerinde 30-40 seneye varan araştırmaları devam 
etti. İngilizce ve Türkçe makalelerden başka Bursa sicillerinden Fatih ve II. Bayezid 
dönemine ait siciller üzerinde yaptığı araştırmalar ve makalelerden başka bu sicil-
lerden seçtiği yüzlerce belgeyi Türk Tarih Kurumu Belgeler dergisinde yayınladı.12

F. Halil İnalcık’ın şehir tarihi bibliyografyası (Kronolojik)

“Bursa Şer’iye Sicillerinde Fatih Sultan Mehmed’in Fermanları”, Belleten, 1947, sy. 
11, s. 693-708.

“Erzurum”, İslam Ansiklopedisi, 1948, c. IV, s. 345-357.

“Bursa”, Encyclopedia of Islam, 2. Baskı, 1960, c. I, s. 1333-1336.

11 Halil İnalcık, “XV. Asır Türkiye İktisâdî ve İçtimâî Tarihinin Kaynakları”, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Mecmuası, 1953-1954, sy. 15, s. 41-57.

12 Halil İnalcık, “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi İle İlgili Belgeler: Bursa Şer’iye Sicillerinden 
Seçmeler”, Belgeler, X-XIV (1980), 1- 90; “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi İle İlgili Belgeler: 
Bursa Şer’iye Sicillerinden Seçmeler II”, Belgeler, XVIII, (1988), 1- 41.
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“Bursa and the Commerce of the Levant”, Journal of Economic and Social History 
of the Orient, 1960, c. III, sy. 2, s. 131-147 [aynı yazı, yazarın The Ottoman Empire: 
Conquest, Organization and Economy adlı çalışması içinde de yer almaktadır (Lon-
don: Variorum Reprints, 1978)].

“Bursa XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar I”, Belleten, 1960, sy. 24, s. 
45-101. 

“Erzurum”, Encyclopedia of Islam, 2. Baskı, 1965, c. II, s. 712.

“Eyâlet”, Encyclopedia of Islam, 2. Baskı, 1965, c. II, s. 721-724.

“Gelibolu”, Encyclopedia of Islam, 2. Baskı, 1965, c. II, s. 983-987.

“The Rebuilding of Istanbul by Sultan Mehmed the Conqueror”, Cultura Turcica, 
1967, c. IV, s. 5-15.

“The Policy of Mehmed II Toward the Grek Population of Istanbul and the Byzantine 
Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers, 1969-1970, sy. 23-25, s. 231-249.

“Istanbul”, Encyclopedia of Islam, 2. Baskı, 1973, c. IV, s. 138-140.

“The Hub of the City: The Bedestan of Istanbul”, International Journal of Turkish 
Studies, 1979-1980, c. I, sy. 1, s. 1-17.

“Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi İle İlgili Belgeler: Bursa Şer’iye Sicillerinden 
Seçmeler”, Belgeler, 1980, sy. 10-14, s. 1- 90.

“Eyüp Sultan’da Yapılması Gerekenler”, İstanbul, 1982, sy. 3, s. 148-149.

“The Appointment Procedure of a Guild Warden (Kethudâ)”, Wiener Zeitschrift für 
die Kunde des Morgenlandes, 1986, sy. 76: Festschrift Andreas Tietze, s. 135-142 [bu 
yazı, The Middle East and the Balkans Under the Ottoman Empire (Bloomington: 
Indiana University Pres, 1993) adlı eser içerisinde de yer almaktadır: s. 194-201].

“Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi İle İlgili Belgeler: Bursa Şer’iye Sicillerinden 
Seçmeler II”, Belgeler, 1988, sy. 18, s. 1- 41.

“Fatih Sultan Mehmed Tarafından İstanbul’un Yeniden İnşası”, çev. Fahri Unan, 19 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1988, sy. 3, s. 205-214.

“İstanbul: An Islamic City”, Journal of Islamic Studies, 1990, s. 1-23 [bu yazı, yazara 
ait Essays in Ottoman History (İstanbul: Eren Yay., 1998) başlıklı çalışma içerisinde de 
yer almaktadır: s. 247-271]. 

“Ottoman Galata, 1453-1553”, Edhem Eldem (ed.), Prèmiere Recontre Internationale 
sur l’empire Ottoman et la Turquie moderne, İstanbul: l’Institut Français d’Etudes 
Anatoliennes, 1991, s. 17-105 [bu yazı, yazara ait Essays in Ottoman History içinde de 
yer almaktadır: s. 275-376]. 

“İstanbul: Bir İslam Şehri”, çev. İbrahim Kalın, Dergâh, 1992, sy. 24, s. 14-15; sy. 25, s. 
15-17.
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‘A Case Study of the Village Microeconomy: Villages in the Bursa Sancak, 1520-1593’, 
The Middle East and the Balkans Under the Ottoman Empire, Bloomington: Indiana 
University Press, 1993, s. 161-176.

‘Eyüp Projesi’, Eyüp: Dün / Bugün, Sempozyum, 11-12 Aralık 1993, İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yay., 1994, s. 1-23.

‘Eyüp Sultan Tarihi Ön Araştırma Projesi’, Tülay Artan (ed.), XVIII. Yüzyıl Kadı Sicilleri 
Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., s. 1-14.

An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300-1600, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994.

Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, The Customs Register of Caffa, 1487-
1490, Cambridge: Harvard University, Ukrainian Research Institute, 1996.

‘İstanbul’un İncisi: Bedesten’, Mustafa Özel (haz.), İktisat ve Din, İstanbul: İz Yayıncı-
lık, 1997, s. 119-136.  

‘Eyüp Sicillerinde Toprak, Köy ve Köylü’, XVIII. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te 
Sosyal Yaşam, İstanbul: Tarih Vakfı, 1998.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600, çev. Halil Berktay, 
c. I, İstanbul: Eren, 2000.

“İstanbul (Türk Devri)”, DİA, 2001, c. XXIII, s. 220-239.

‘Istanbul After the Conquest’, Istanbul City and Municipality, İstanbul: İstanbul Met-
ropolitan Municipality Department of Cultural and Social Affairs Press, 2002, s. 31-
38. 

‘Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası’, (Habitat II) Dünya Kenti Istanbul, İstanbul: 
Tarih Vakfı, s. 22-37. 

‘The Conqueror, The Conquest and the Rebuilding of Istanbul’, çev. Orhan Birgin, 
(Habitat II) Istanbul-World City, İstanbul: Tarih Vakfı, s. 22-37.

“Açış Konferansı”, I. Üsküdar Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2003, Bildiriler, c. I, İstanbul: 
Üsküdar Belediyesi, 2004, s. 11-14.
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Erzurum Şehir 
Kültüründe Pay Sahibi 
Şahsiyetler ve 
Zamanımıza Ulaşan 
İzleri

M. Çetin Baydar1

Sayın Başkan;

Muhterem kongre heyeti;

Değerli davetliler!

Bana ayrılan süre içinde “Erzurum şehir kültüründe pay sahibi şahsiyetler ve zama-
nımıza ulaşan izleri” başlıklı tebliğimin özetini, yüksek hey’etinize sunmaya çalışa-
cağım.

İnsanoğlu hal ve ahvalini beğendiği kimseleri kendine örnek alır. Beldelerin de 
benzemek için model aldığı şehirler vardır. İslam milletleri Mukaddes Mekke 
Şehri’nin evrenin en şerefli beldesi olduğuna iman ederler. Nitekim Nemi Suresi-
nin 91. Ayetinde yüce yaratan, elçisi Hz.Muhammed (S.A.V.)e şöyle buyurur:

De ki: “Bana ancak, bu beldenin yani Mekke’nin; onu mukaddes kılan ve her şey 
kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi/”

İslam beldeleri ve bu beldelerde yaşayan şehir sakinleri için Mekke model bir 
mekândır.

1 Yazar., TYB Vakfı Eski Başkanı. 
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Nasıl bu mekânda yaşayanlara, Rablerine kulluk yapmaları emrediliyorsa, Mekke’yi 
model edinen İslam beldeleri sakinleri de, Allah’a kullukla vazifelidirler. Erzurum
’a şahsiyetini veren nesiller bu vazifeyi severek kabul etmiş, bu heyecanlı teslim 
oluşlarını, şehirlerinin İslam mülkünün kilidi ve iman ehlinin derbendi olduğunu 
ilan ederek tescil etmişlerdir. Erzurum’un İslami kimliğini tebarüz ettirdikten son-
ra artık, genel planda şehirlerin kimliğindeki unsurları ele alabiliriz.

Şehirler, tarihin, coğrafyanın ve ilahi yazgının tayin ettiği  misyonla “varlık 
sahnesi”ne çıkarlar Köy, Kasaba, şehir...İnsanlar, yerleşik hayatlarında bu mekân-
lardan birinde bulunurlar. Konup göçenleri ile her yerleşme mekânının bir hayat 
serüveni vardır.

Evet! İkibin metrelik yüksekliği ve ikiyüzelli kilometrelik kutru ile Anadolu’nun 
kubbesi gibi duran Erzurum-Kars yaylası; bağrından çıkardığı Aras, Fırat ve Çoruh 
ırmakları ile Hint Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi’ne kollarını uzatır. Yine bu 
kocayayla; Kafkasya, iran ve Anadolu coğrafyasının ortak sahanlığını oluşturur. 
İşte bu yüzden Erzurum Târihi, üzerinde bulunduğu coğrafyanın azizlikleri ile do-
ludur. Nasıl fay hattı üstünde kurulan şehirler sallanır durursa, kültürel bir ortak 
sahanlık konumunda olan Erzurum coğrafyası da, tarihin iniş çıkışları ile sürekli 
kımıldar. Bu sahanlığı elde etme, yâni, Anadolu, Kafkasya Iran geçidine hâkim 
olma, bu bölgedeki tarihin Sultanlara, Hakanlara, Kayserlere, Şah ve Pâdişâhlara 
öğrettiği değişmez stratejidir.

Târihin hiçbir kahramanı, geçitlere atını sürmeksizin yol alamaz. Erzurum’un bir 
geçit şehir olarak fâtihleri baştan çıkaran füsûnkâr duruşunu, üzerine kurulduğu 
coğrafya hazırlar. Geçit Şehir Olmak,   “kültürler ummanı” na dalmakla eşdeğer. 
İşte bu sebeple (Erzurum’un sosyo-genetik kimliğinde) milyonlarca kilometrelik 
bir coğrafya ile sayısız millet ve ırkın harmanlanmış değerleri söz konusudur.Hiç 
umulmadık bir anda, bir Moğol kumandanı edasını, bir Horasan dervişinin müsa-
mahasını, bir Semerkant bilgesinin rasyonalitesini bu topraktan fışkırmış olarak 
müşahede edersiniz. Bütün bunlar bize, tarihin, coğrafyanın ve ilâhî yazgının tâ-
yin ettiği misyonla şehirlerin “varlık sahnesi”ne çıktığını öğretiyor.

Küçük Asya’ya giden ve gelen yolları gözlemek için Doğu Anadolu’nun kubbesine 
âdeta bağdaş kurarak oturan Erzurum varlığında nice sırları saklıyor. Ve anlayan-
lar için fısıldıyor. 

Geçitler, milletlerin can noktasıdır. Bu itibarladır ki, Erzurum Târihi, bir mâna-
da “Geçidi Bekleyen Şehir” in millî menkıbesini anlatır. Özelde Erzurum üzerine   
yaptığımız bu tesbitler kafi ve vafidir.  Ancak bir de şehirlerin genelde anlatılacak 
öyküleri var, şimdi onlara temas edelim:

Köy, Kasaba, şehir...İnsanlar, yerleşik hayatlarında bu mekânlardan birinde bu-
lunurlar. Konup göçenleri ile her yerleşme mekânının bir hayat serüveni vardır. 
Eğer bu serüven kalıcı izler bırakmışsa o yerleşme mekânının tarihçesini yazmak 
kolaylaşır.
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Köylüler, kalıcı eser bırakma yarışında şehirlilerden hayli gerilerde kalırlar. Köy 
yerinde sanatkâr yetiştirmek zor, belki imkânsızdır. Buna mukabil, sanat ve sanat-
kârları olduğu içindir ki şehirler kalıcı izlerin sahibi olurlar.

Şehirlerdeki kalıcılık, sosyal tabakalaşmanın bir sonucudur. İnançlar, felsefeler, 
ekonomik teklifler, siyasi ve askeri talepler şehirlerin bu sosyal katmanlarına gelir.
Şehir halklarının dışarıdan gelen bu taleplere verdiği cevap farklı olur. îşte bu 
farklılık,  şehir kimliklerini hazırlar.

Askeri hareketlerin ağır bastığı hudut şehirleri “serhat” olarak adlandırılır. Ekono-
mi ön plandaysa burası artık”bir ticaret şehri” dir. İnanç ve felsefenin yoğunlaştığı 
şehirler ise kültür ve sanat dünyaları ile anılırlar. Erzurum,  Mecusi İran karşısında 
Bizans’ın; Şii İran Karşısında Osmanlı’nın; Hıristiyan Gürcü ve Ermeni karşısında 
Saltuklu ve Selçuklu’nun; sıcak denizlere inmeğe çabalayan Çarlık Orduları karşı-
sında “Osmanlı Son Yüz Yılı”nm serhaddı idi. Zira o “Geçidi Bekleyen Şehir” di. 
Erzurum bu muhafızlığını Müslüman kimliği ile icra ediyordu:

Erzurum kilidi, mülk-i İslâm’ın, 

Mevla’ya emanet olsun Erzurum. 

Erzurum derbendi ehl-i imanın, 

Mevla’ya emanet olsun Erzurum.

Peki! Konu Erzurum’un ticari kimliğine gelince benzeri övücü dörtlüklere rastlıyor 
muyuz? Ne yazık ki cevap olumsuzdur. Her ne kadar “Erzurum çarşı-pazar” diye 
başlayan türküler söylense de, sermaye birikemediğinden ve karşılıklı mal değiş 
tokuşu olmadığından şöhretini tarihin sayfalarına kaydetmiş büyük ticaret erbabı 
bulamıyoruz.

Şimdi, geride bıraktığı iz bakımından çok daha verimli bir alana;  kümbetler, köp-
rüler camiler, çeşmeler, âlimler, dervişler, şâirler şehri Erzurum’a geçebiliriz.

Erzurum’daki hanlar, hamamlar, köprüler, kümbetler hiç şüphesiz yapı ustaları 
eliyle var oldu. Bu ustalar acaba; Müslüman, Müşrik yahut Hıristiyan mıydı?

Ne yazık ki bu sorulara cevap teşkil edecek tarihi belgelere şimdilik sahip değiliz.

Ancak, Ermeni, Rum ve Gürcü’nün diktiği kümbet, kurduğu köprü yaptığı kilise ile 
Müslüman sanatçının inşa ettiği köprü, kümbet, medrese ve camii arasındaki nite-
lik farkı, bu alanda bize yol gösterici olabilir. Müslüman yapı ustalarının güzellik 
anlayışı bu nitelik farkının temelidir. Çifte Minareli Medreseyi, Yâkutiye’yi, Çoban 
Köprüsü’nü, Erzurum kümbetlerini yapan usta eller hiç şüphesiz aynı coğrafyada 
başka eserlere de vücut verdi. Semerkand, Buhara, Taşkent ile benzeşen Erzurum 
yapılarını lütfen hatırlayalım.

Çini san’atını camii içinde cennet imajı için kullanan atalarımız bu imajı camii dı-
şına da taşımış, Turkuvaz çinilerden bir dünya kurarak   yaşadığı şehirleri adeta 
cennetten bir köşe haline getirmişlerdir.
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Taş yapı dendiğinde ise Erzurum ufkuna dizili eserler saymakla tükenmez. Çifte 
Minareli Medrese’yi taş’a can verircesine dünyada bir ikinci örneği olmayan şa-
heser yapan taş ustaları, gerek tasarımları ile ve gerekse çekiç tutan bilekleriyle 
Müslüman san’atkarlardı.

Onlar, o taşları ince ince İslam’ın heybetiyle teşrif eden mümin ruhlardı. O müba-
rek ustalar, eserleriyle yüzyıllarca sonra Necip Fazıl’a şu iki mısrayı ilham edecek-
lerdi:

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

Taşın bir demir gibi yumuşatılıp “Çoban Köprüsü”  namı ile Araş nehrinin boy-
nuna asılan gerdanlığı da, bu cümleden olarak hatırlıyoruz. Taş ne kadar sert ise 
Erzurum’un bilginlere, dervişlere şairlere bakan kalbi de o kadar yumuşaktır.

Kadı Darir,  Nefi, ibrahim Hakkı, Aşık Garip, Aşık kerem, Emrah, Puşkin, Sümma-
ni, Ketencizade Rüştü, Yeşilzade Mehmet Salih, Ömer Nasuhi, Alvarlı Muhammet 
Lütfü, Nurettin Topçu, Yaşar Reyhani ve Fethullah Gülen, haklarında ciltlerle kitap 
yazılmasını hak eden simaların önde gelenleridir. Bu isimlere ek olarak uzak diyar-
lardan Erzurum’a olan sevgisini açıklayan Yahya Kemal’i bu arada hatırlıyoruz. O, 
İstanbul’a Üsküb’e, Bursa’ya dizdiği neşidelere bir anlamda ara verir ve

Ahd-i vefayı va’di tehî sanmasın ki dost 

Gözden ırâğ olunca gönülden ırâğ olur

diyerek gönlündeki Erzurum sevdasını dile getirir.

Yahya Kemal, Erzurum’a gösterdiği vefanın boş bir vaad olmadığını, bu şehir ülke-
nin uzak bir köşesinde olsa da kalbinin baş köşesinde olduğunu söyler.

Şehirler, hangi coğrafyada bulunurlarsa bulunsunlar; dostları, düşmanları, yar-
dakçıları, sömürücüleri, zorbaları, azizleri, ruhanileri, hümanistleri, velileri, asi-
leri, münkirleri, münafıkları ile/renkli bir kimlik oluştururlar. Bu renkli kimlikten 
Erzurum’un payına düşenleri teker teker yazacak olsak, söz uzar gider, insicam 
kaybolur.

İzninizle “Erzurum’da Bir İdeolojik Zorba Kimliği” başlığı altında   bir bölüm aça-
rak Selanikli Tahsin Uzer’in, şehir kimliğine olan menfi tesirlerini anlatmak istiyo-
rum.

Erzurum halkı bu zatı, gâh Vali, gâh   Bölge Valisi olarak gördü tanıdı. Onun 1916 
yılında Erzurum düşerken  şehirde estirdiği dehşet, bir müddet sonra başlayacak 
Rus istilasını gölgede bırakacak seviyedeydi. Sanki Erzurum ebediyen Rusların elin-
de kalacakmış gibi şehri en başta çifte minareli medrese olmak üzere berhava 
etmeye kalkan ve bu sırada yüzlerce masum hemşehrimizi öldüren kan dökücü, 
dehşet verici bir sima idi. Cephanelikleri ateşe vermek suretiyle berhava ettiği bi-
naların haddi hesabı yoktu. Allah’a hamd olsun ki bu ideolojik zorba nın hesapları 
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tutmadı ve Erzurum iki yıl sonra Rusların elinden kurtuldu. Ama Erzurum’un bu 
adamdan çekeceği çile dolmamıştı.

Bu sefer umumi vali olarak Erzurum’a atanmıştı.Şehrin Müslüman kimliğini yok 
sayan uygulamaları da işte bu dönemde oldu. Tahsin Üzer icraatları için Ankara ile 
mektuplaşıyor , Mustafa Kemal ile karşılıklı birbirlerine Ekselans diye hitap ediyor-
lardı. Ancak Hakkı teslim etmek gerekir ki Tahsin Uzer’in umumi valiliğinde Erzu-
rum, harp yaralarını sarmaya başladı, modern binalarla donandı, Trenle Ankara’ya 
ve büyük merkezlere bağlandı.

Buraya kadar, bir bakıma Erzurum’un kültürel röntgenini çekip O’nun bazı iç 
uzuvlarını teker teker görüntülemiş olduk. Tabip nasıl röntgene bakıp hükmünü 
verirse, şehir felsefecisi de bu noktada Erzurum’un hayat serüveninin felsefesini 
yapacaktır. Bu bahis üzre naçizane kanaatimiz şudur:

Erzurum temelde, yüzünü ilahi iradeye çevirmiş bir şehirdir.

İlâ-yı kelimatullah yolunun yolcusu olma azmindedir.

Mekke ve Medine ile aynı meridyen dairesi üzerinde bulunması da ayrı bir teva-
fuktur.

Noksanları, kusurları ne kadar çok olursa olsun “Erzurum’un hak yoluna olan bu 
adanmışlığı”, onu diğer birçok beldeden ayıran vasfıdır.

Bu genel tesbitleri yaptıktan sonra “ Erzurum şehir kültüründe pay sahibi  şahsi-
yetler ve zamanımıza ulaşan izleri” konumuza geçebiliriz. Bu bölümdeki yönte-
mimiz, yüzyılları itibarı ile özet bir Erzurum olayları tarihi yazmak; sonra da,  ele 
alınan yüzyılda şehir kültürüne damgasını vuran hareket, fikir ve sanat adamlarını 
anlatmak olacaktır.

Erzurum,  milattan sonra 5. Asırda varlık sahnesine çıkar.

Theodosiusopolis / Theodosiuso’nun şehri veya Theodosiusopolis theması

Bizanslılar hükmettikleri ülkeleri “Thema” denen idari bölgelere ayırırlardı. 
Fırat(Euphrates) Nehrinin doğup akışa geçtiği ova olan Theodosiusopolis Ovası bu 
thema’nın en gözde arazisiydi.

440 Bizans İmparatoru 2.Theodosius (408–450) Sasani istilasına karşı İmparatorlu-
ğun müstahkem kalesi olarak bugünkü Erzurum şehrini Kurdu

Theodosius, Hıristiyanlığın ilk öncülerinin, yaymakta oldukları yeni inançla Yahu-
diliği birbirinden ayırmak için gösterdiği çabaları kanun metinlerine dönüştüren, 
Yahudiliği bir çeşit ırkçı bir dünya görüşü kabul edip onları  herkesten farklı bir 
ulus sayan hükümdardır.

Bu kuruluş asrından günümüze  halen Erzurum Müzesi’nde sergilenen mozaik 
parçaları kalmıştır.
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7.Asır

Müslüman Arap çağı

638 Halife Ömer Zamanında İyas Oğlu Ganem idaresindeki  İslam ordularının 
Erzurum’u ilk kere almaları 

Bidayeten Erzurum, Hazreti Ömer’in devr-i hilafetinden sulhen, Hz. Osman’ın 
zaman-ı âlilerinde hâcirin (muhacir) orduları vasıtasıyla anvaten (cebren) zabt ve 
teshir (ele geçirme) edilmiştir. Ve ilk târih-i fethi Hicret-i Nebeviyye’nin on seki-
zinci (M. 653) senesine müsadiftir. Meşahir-i güzât-ı (gaziler) Arabdan “Habip ibn 
Meslemetü’l-Fihri” Osman b. Affan tarafından Ermeniye fütuhatına memur edil-
dikleri zaman müşarünileyh sekiz bin Arap cengaveri ile Kalikla’yi muhasara edip, 
Romalılarla az bir zaman çarpıştıktan sonra şehri zapt eylemiştir. Ba’de’1-feth (fe-
tihten sonra) ahâlîsinin bir kısmı Roma İmparatorluğu’na iltica edip, bakiy-yetü’s-
süyûf (kılıç artıkları) da cizye-güzâr olarak ahali-i vataniyeye ilhak edilmişlerdir. 
(Tarihçe-yi Erzurum s 35)

Dönemden günümüze kalanlar

1- Erzenirum  İsmi

Erzurum’a, Arapların Erzenirum demelerindeki sebep bu memleketin kable’l-
milâd (milattan önce) büyük bir merkez-i ticaret olup yedinci asr-ı hicrîye kadar 
mamuriyetini muhafaza eden “Ahlat” kurbü (yakını)ndeki “Erzen” kasabasından 
tefrik (ayırmak) ve ihtiraz için izafetle “Erzenirum” namını vermişlerdir. Çünkü 
burası Romalıların taht-ı idare (yönetimleri)sinde bir müddetcik bulunmuştur. Eski 
coğrafyalarda Erzen namıyla üç kasaba beyan ediliyor ki bunlardan birisi “Ahlat” 
kurbünde, ikincisi Erzurum, üçüncüsü de Şiraz civarında bulunan Erzen’dir.1 Ab-
bâsiye vüzerasından Adüdüddevle, bu Erzen’de tenezzüh ediyor iken refakatında 
bulunan Ebu Tayyip Mütenebbî şiddet-i hararetinden iştikaen (şikâyetle) şu beyti 
inşad eylemiştir:

“Erzen*in uzun ovalarında geniş çayırlar ve ovalar arasında sıcaktan susayanlar-
dır

2-Abdurrahman Gazi Türbesi

Şehre 3 km mesafede, Palandöken dağı eteğinde, şehre nazır güzel bir mevki-
dedir. Bu gönül sultanının sahabe-i kiramdan olduğu rivayet edilmektedir. Ömer 
Nasuhi Bilmen bir makalesinde: ”Erzurum şehri, pek şanlı, şerefli bir beldedir. Bu 
güzel şehrin şark cihetinde bulunan Şığveler dağının eteğinde Sahabe-i Kiramdan 
Abdurrahman Gazi Hazretleri medfundur. Bu zatın Ashabı Güzin’den olduğuna 
şüphe yoktur. Yalnız neseb-i alisinde ihtilaf vardır. Bazı rivayetlere göre Hazreti 
Ebu Bekir’in, diğer bir rivayete göre de Cenabı Rebii’nin mahdumudur.”

Bazı belgelerde Abdurrahman Gazi, Hazreti Ömer’in hilafeti döneminde Ahlat 
tarafına, oradan da Erzurum’a gelmiş olan Ashabı Zevi’l-ihtiramdandır. Diğer bir 
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rivayete göre bu zat, muharebe için Erzurum tarafına teşrif edip nihayet şerefi 
şahadete nail olmakla, mübarek re’si maktu (başı kesilerek), hala ziyaretgah bulu-
nan hadikai muallaya naklolunmuştur. 

Büyük Türk bilgini İbrahim Hakkı Hazretlerinin Abdurrahmangazi’nin türbedar-
lığını yapması, daha sonra aynı göreve evlatlarının(İsmail Fehmi Efendi) devam 
etmesi bizim için ayrıca bir değerdir…

Ömer Nasuhi’den Abdurrahman Gazi’ye bir sesleniş:

Bârekellâh ey münevver neyyiri âlitebâr, 

Lem’ai envâri Hak’dan zâtin olmuş aşikâr,

Sâyei feyzinde biz, kesbi seâdet eyleriz; 

Sen Resûli kibriyâdansın bizimçün yadigâr,

Cismi revnak perverin necmi hidâyetdir senin; 

Nâmi pâkin Abdı Rahman ile bulmuş iştihar,

Çeşmei Tevhid’den   atşâne sundun kevseri, 

Tığı berrânınla ettin hem cihâda ibtidâr,

Akıbet nûş eyleyüp şehdi şehâdet camını, 

Eyledin ruh-i-lâtifin, Hazreti Hakk’a nisâr,

Mest eder uşşâkı dâim bûyi hâki meşhedin, 

Makdeminle Erzenirrûm eyler elbet iftihâr,

Mazharı lütfet;   Nasûhî’dir senin bir kemterin; 

Dergehindir melcei âlem, bilhakkı girdigâr.

Ömer Nasuhi Bilmen

Alitebar : Soyu  yüksek

Neyyir : Işık saçan

İştihar : şöhret bulma

Revnak: tazelik, süs

Atşâne susamışçasına

Tığ-ı bürran : Keskin Kılıç

İbtidar: Süratla davranma

Nisar : düğünde saçılan saçı

Bûy-i Hâkin meşhedin:Şehit mezarının toprak kokusu

Kemter : itibarsız

Bil hakkı : hakça, hakkı ile 
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11.Asır

Büyük Selçuklu Şehzadesi  İbrahim Yınal Bey’in  ellibin kişilik ordusuyla  Hasanka-
le önlerine  geldiği  1048 yılı Erzurum’a vurulacak Türk-islam damgasına olan ilk 
hamledir. Pasin ovasında Rum  Abhaz ve Ermenilerden  oluşan 50 bin kişilik bir 
ordu ile günlerce savaştılar. Birkaç gün süren savaşta son üstünlük Türkler tarafın-
da kaldı. Tarihler Kapetru  zaferinin 23 yıl sonra Yapılacak Malazgirt Savaşının bir 
habercisi olduğunu belirtirler.

Hasankale,  önünde kazanılan Kepertu zaferinden sonra ikinci hedef beşeri ve 
tabii zenginliklerin mekanı  Bizansların “Arze” dedikleri  “Karaz”dı.   

Arze sözünün, Hititçe  “Azzi” kelimesinden türediği söylenegelmiştir..

Arze’nin Rum ve Ermeni halkı, çokluklarına güvenerek Selçuklu ordusu ile açık bir 
harbi kabul etti. Altı gün  bugünkü Karaz  tepeciklerinde savaş oldu. 

Bu savaş 140 bin kişiye mal olmuştur.

İslam tarihçilerinin kayıtlarına göre İbrahim Yınal 100 bin esir, on beş bin araba 
dolusu altın gümüş, mücevherat, kıymetli eşya ve silahı,  kardeşi Sultan Tuğrul 
Bey’e götürmüştür.

Erzurum’un Türkler tarafından    bir daha elden çıkmamak üzere fethinin tarihi 
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonradır.

Alparslan’ın kumandanlarından Ebul Kasım,  Malazgirt’ten gelip Erzurum’u zapt 
ederek burada, 1080 yılında Saltuklu hâkimiyetinin temellerini attı.

13. Asır

Miladi 1201, Konya Selçukilerinin Saltuk  Hâkimiyetine son verdiği tarihtir.

Moğollar, Miladi 1224’te Erzurum’un yeni yöneticileri oldular.

Artık Erzurum’un üç   asır süren Akkoyunlu, Karakoyunlu, Timurlu çağları birbirini 
takip edecek, 

Devletin kurucusu olan Osman Gazi  Pasin ovasında doğmuştu, dahası; Ahlat, pa-
dişah atalarının  mezarlarının  bulunduğu bir mekândı.

14. Asır

Erzurum’un abidelerle donanması daha sonra ihtida eden ilhanlı emirlerinin za-
manına rastlar.

16.  Asır

Erzurum şehir tarihinde Osmanlı dönemi

1515 Şehzâde Selim’in (Yavuz) Çaldıran’a yürümek üzere Erzurum’a gelip Kân Kö-
yünde konaklaması  (Yavuz Sultan Selim) 
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Kanuni Sultan Süleyman ve Erzurum : 

Kanuni Sultan Süleyman’ın onüç defa “Sefer-i Hümâyun”a çıktığı ve bunlardan 
üç tanesini Şii-İran üzerine yapmış olduğu bilinmektedir. Gerek Yavuz Sultan 
Selim’in Çaldıran Seferi (1514), gerekse Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi 
(1533-1535), başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Osmanlı Devleti ile Şii-Safevî 
Devleti’nin hâkimiyet ve nüfuz mücadelesinin bir tezâhürüdür, denebilir. 

Erzurum’un Beylerbeyilik Olması (1534)

Kanuni, Osmanlının doğu serhaddında ki Şii-Safevî tehlikesine karşı Erzurum 
Eyâleti’ni teşekkül ettirerek, buranın Beylerbeyiliği’ne Dulkadırlu Mehmed Beyi 
tayin etmişti. Mehmed Bey, kardeşleri Mirzâ Ali ve Behrâm beyler ve yeğenleri Şah 
Mehmed’le beraberinde Dulkadırlu Uruğu yakınları ve Tebriz’den katılan sünni 
ahaliyle Erzurum’a gönderilmişti. 5 Eylül 1534’de “Türbeleri ziyaret” sırasında, Ka-
nuni Sultan Süleyman Erzurum şehrinin onarımını emretmişti. Erzurum’un onarı-
mı henüz devam ettiği için, Dulkadırlu Mehmed Han’ın kardeşleri Pasin’in merke-
zindeki Avnik Kalesi’nde Tebriz‘den gelen ahali ile geçici olarak yerleşmişti. Meh-
med Han’da Bayburt Kalesi’ne, Erzurum‘un tamirâtı bitinceye kadar oturmuştu .  
Erzurum Eyaleti’nin kurulmasıyla birlikte, Erzurum ve Kars havalisindeki, Avşar- 
Türkmen Beyliği’nede son verilmişti. Çaldıran Seferi’nde Yavuz Sultan Selim’e ita-
at ve inkıyât etmiş olan Avşarlu Sevindik Han Korcu-başı, Yavuz Sultan Selim’in 
vefâtından sonra tekrar Safevîlere temâyül etmişti. 1534’de Kanuni Sultan Sü-
leyman Erzurum’dan geçerken Avşar Beyliği’ni ilga etmişti. Dulkadırlu Mehmed 
Han’ın Erzurum Beylerbeyi olmasıyla, Erzurum ve Kars havâlisi artık bir Osmanlı 
vilâyeti şeklini almıştı . Mehmed Han, üç yıl kadar Bayburt’ta oturduktan ve Erzu-
rum şehri de bu süre içerisinde tamir ve onarımı tamamlandıktan sonra, gelerek 
buraya yerleşmişti 

Murat Paşa Camii

Camii’in kitabesi

Muratpaşa Camii H. 981, M. 1572 yılında İkinci Sultan Selim zamanımda Kuyucu 
şöhretini taşıyan Murat Paşa yaptırmıştır Mabedi; köşelerinde yarım kubbecikler 
bulunan tek ve büyük bir kubbe Örter. Kubbe eteğinden üç pencere açılır. 

Mabedin mihrabı taştan, minberi ahşaptandır. 

Camiin inşasına Murat Paşa Erzurum’da Beylerbeyi bulunduğu sırada başlanmış 
ve ayrıldığı sene tamamlanmıştır. Murat Paşa 978 H. den. 980 H. tarihine kadar 
Erzurum’da Beylerbeylik, yapmıştır.

Camiin üç tarafı kabristandır. Avlusunun solu ve Ahmediye medresesinin kapısının 
önü de sonradanı kabristan yapılmıştır. Burada Hersekli: ALİ Paşanın mahdumu 
Ferik Mehmet Ali Paşanın mezarı vardır. Camiin kıble tarafındaki mezarlıkta Gür-
cü Begi Murav Hanın kızı Ane Hanımın türbesi vardır.



263

Türkiye Yazarlar Birliği

Şabahhane - Şafi’iler Camii

Bu cami (Şaphane çeşmeleri) adlarını taşıyan 5 kemerli ve muvaffak bir mimarî 
âbidenin üstüne yapılmıştır. Taş basamaklı merdivenle çıkılır. Mâbed âdi dam ör-
tülüdür. Mimarî kıymeti ve içinde* değerli her hangi bir tarih yadigârı yoktur.                                 

Şabahhane çeşmeleri üzerinde yer alan ve Şafiler Mescidi olarak 

bilinen yapının Hacı Mehmet tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır ki şimdiye 
kadar yaptıranı ve yapım tarihi bilinmeyen bu yapının da banisi ve inşa yılı belir-
lenebilmiştir.

Lala Mustafa Paşa Camii (1562)

Süleyman Hân’ın mimarı Sinan Ağa merhumun binasıdır. Cami H. 970, M. 1562 
yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Selim’in (İkinci Selim) Lalası Mus-
tafa Paşa tarafından yaptırılmıştır

Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde bu camiin İstanbul camileri tarzında olduğunu 
söyler:  

Lâlâ Mustafa Paşa Sarayı: Paşa saray kapusunun önünde tarik-i âm (geniş cadde) aşı-
rı (ötesinde)  vâki olmuş Süleyman Hânın veziri Lâlâ Mustafa Paşanın binası, İstanbul 
tarzlı, âli kubbeli, cümle binası  |rasas-ı halisi ile   (halis kurşunla) mestur bir camidir. 
Tulen ve arzen 80 ayaktır. Mihrabı, minberi, müezzin mahfeli şah güzelidir. İçinde 
öyle kıymetli avizeler yoktur. 

Taşra sofası vardır. Lâkin haremi sardır.

Sinan ana kubbenin yer depremlerine mukavemetini artırmak için dışarıdan bu 
kubbeyi 4 yerinden küçük kemerlerle payendelemiştir.

Aktaşla yapılan minareye kırmızı taşlarla yapılan bilezikler müstesna bir güzellik 
vermiştir.                                                                      

Lalapaşa Camii kitabesinin Arapçadan tercümesi 

Bu camii, Rahim Tanrının rahmetini dileyerek Alîm Allanın gölgesi Sultan Selim oğlu 
Sultan Süleyman Hânın günlerinde; Sultan oğlu Selimin —Allah kadim İnayetimin 
imdadiyle gölgesini uzatsun.— Lâlası Abdulmukimzade Mustafa Paşa 970 yılında yap-
tırdı. Allah yaptıranın hayrım umumî olan keremiyleı kabul buyursun.

Geleneklere göre tarih kitabeleri camilerin kıble kapılarının üstüne konurdu. mus-
tafa Paşa bu an’aneye uymayarak mihrabın üstüne koydurmuştur. Bu kitabede 
Paşanın Babasının adı (Abd-ül-Mukim) olarak gösterilmiştir. Devşirmelerin, yeni-
çerilerin ve dönmelerin gayr-i müslim babaları Allanın güzel adlarından! birisinin 
önüne (Kul) mânasına (Abd) kelimesi getirilmek suretiyle gösterilirdi. Bu ekseriya 
sözün gelişine, seci’ ve kafiyeye uygun olarak yapılırdı. Bu kitabede (Rahîm, Alîm, 
ve Selim) kelimeleri geçtiği için (Abd-ül-Mukim) olarak gösterilmiştir.
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1621 Eylül Abaza Mehmet Paşa’nın  Genç Osman’ın Kanını iddia ederek isyan etme-
si, Erzurumlularla çatışan Yeniçerileri kılıçtan geçirmesi. Bu isyan 18 Eylül 1628’de 
Sadrazam Hüsrev Paşa’nın  Erzurum’u almasıyla son bulmuştur.

1635 Şair  Nefi, Bayram Paşa’ya yazdığı bir hicviye sebebiyle Padişah  Dördüncü 
Murat’tan alının bir izin ile boğduruldu.

Bu hadisenin akabinde  dördüncü Murat Revan seferine çıktı ve Erzurum’a geldi. 
(3-9 Temmuz 1635)

1645 Evliya Çelebi’nin Erzurum’a Gelişi. Evliya çelebi Kadar Erzurum hakkında  ay-
rıntılı bilgi veren ikinci bir seyyah yoktur. 

Matrakçı Nasuh : Erzurum’un ilk minyatür tasvirinin, Matrakçı Nasuh’undur.   Ünlü 
Türk minyatürcü Matrakçı Nasuh tarafından çizilen tasvirde, yerleşim yeri olarak 
Erzurum, kale surlarının içerisinde şekillendirilirken, Ilıca kaplıcalarına ise, ayrı bir 
yer veriliyor.

Matrakçı Nasuh Erzurum’u tarihe kazıdı

Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi sırasında yanında götürdüğü Matrak-
çı Nasuh, güzergah üzerinde alınan kentlerle birlikte toplam 128 minyatür çizim 
yaptı. Bu çizimler, daha sonra “Beyan-ı Menazil-i Sefer- i Irakeyn -i Sultan Süley-
man Han” isimli eserde toplanırken, söz konusu çalışma içerisinde Erzurum’a da 
yer veriliyor. Eserde, 23b numarasıyla tasvir edilen Erzurum, dört bir yanı kale 
surlarıyla çevrili bir yerleşim merkezi olarak çizilirken, Ilıca ve kaplıcaları ise, ayrı 
bir anlatımla ele alınıyor. 

Nasuh’un tasviriyle, Erzurum 

Matrakçı Nasuh’un minyatüründe, Erzurum Kalesi dikdörtgen şeklinde tasvir edi-
liyor. Doğu ve Batı surları uzun, Kuzey ve Güneydekiler ise, kısalıklarıyla dikkat çe-
kerken, şimdiki Tebriz Kapısı’na işaret eden Doğu surlarında 6 kule göze çarpıyor. 
Kalenin Kuzey ve Güney duvarlarını destekleyen duvarlarında, gözetlemeler için 
yapıldığı tahmin edilen 5 kuleye yer verilirken, çizimde, Tebrizkapı ile batısındaki 
Erzincankapı ise, 2 yüksek kuleyle ifade ediliyor. Tebrizkapı’nın sağı ve solunda-
ki köşe kuleleri de aynı şekilde inşa edilmiş görülürken, her iki kapının da, aynı 
mimari özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor. Minyatür çizime göre, Erzurum şehri 
daha çok Tebriz Kapı tarafında bina ve camilerle yoğunlaşırken, Erzincankapı’da 
ise evlerin, surlara uzakta kaldıkları gözleniyor. 

Ünlü Türk minyatürcü Matrakçi Nasuh, kimdir? 

Matrakçı Nasuh, Türk minyatürcü, matematik ve tarih konularında kitaplar yazmış 
çok yönlü bir bilgindir. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme 
olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları vardır. Enderun’da okumuştur. Matrakçı 
ya da Matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime ben-
zeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen “matrak” oyununda çok usta olmasın-
dan ileri gelmektedir. Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlarında önemli 
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bir bilim adamıydı. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış ve bu konuda 
kendinden sonra gelenlere önderlik etmiştir. Nasuh bir tarihçi olarak da önemli 
yapıtlar vermiştir. Mecmaü’t-Tevârih adıyla Taberî Tarihi’ni Türkçe’ye çevirmiştir. 

Gürcü Mehmet Paşa 

Sicill-i Osmanî sahibi saraydan yetişen!, Gürcü Mehmet Paşa’nın H. 1037 de vezirlik 
rütbesiyle Şam Valiliğine, H. 1047, M. 1637 de birinci defa ve H. 1056, M. 1646 da 
ikinci defa Erzurum Valiliğine ve H. 1061,  ve diline perhi olmadığı için sadaretten 
azlinden sonra bir çok vali İlklere gönderildiğini ve nihayet M. 1665 yılında vali 
bulunduğu (Budin) de öldügünü, vilâyetleri idareye muktedir ve tedbir sahibi ol-
duğunu yazar.

Hadikat-ül-vüzerâ devlet işlerini becermekte gafil, kendisine taraftar kazanmak 
için bir çok memuriyetler İhdas ederek adamlarını kayırmak suretiyle devlet 
hazinemi israf eylediğini, Sadaret makamını muhafaza için kendine rakip saydığı 
adamları sürgünlere gönderdiğini, hapislere attığını,   kendisini tenkid edenleri 
mâkul şekilde ikna edek yerde sakalını göstererek:

“— Sakalımı devlet-i aliyye hizmetinde ağarttım, oğul!... demekten başka bir şey 
söylemediğim yazar.

Bir gün Padişahın huzurunda yine ak sakalını ileri sürerken Valide Sultan kendisini 
azarlayarak:

-Baka, Paşa! Ak ve kara sakal akıl ve intibaha medar olmaz. Çünkü işleri idarede 
gafletin ve zühulün mukarrer oldu. Bundan sonra Gazi asker efendinin emrine 
muhalefet etme!... demiş, ve itibardan düşürmüştü. Taip Bey Paşanın hal terce-
mesini tamamlarken: Yaşı doksanı aşmış  şuursuzlukla meşhur bir âciz ihtiyar idi. 
Vezirlik müddeti 233 gündür.’ En meşhur lâkabı olan ‘(Gürcü) kelimesini Ebcet 
beyniyle vezirliği günlerine uyması garip tesadüflerdendir. (1). der.

Gürcü Mehmet Paşa Camii

Camii Sultan Melik Mahallesindedir. Son cemaat yerini yedi ahşap sütünun kaldır-
dığı bir dam örter. Kapısının üstünde nesih hatla: 

Bozulup mescid-i Sultan Melik olmuşdu fena 

Cami-i vâsi’ idüp yapdı Muhammet Paşa 

Hayri makbul ola kim kıldı yerinde hayrı. 

Haric-i surini şehrin ne hoş etdi ihya 

Hâtif-i Gaybe sual itdim anin tarihin 

Didi tarih anin yâri ola lütf-i Huda. Sene 1058

Yazılıdır.

Kitabedeki (Sultan Melik)  ile (Salduk) mu, yoksa torunu (Melik Şah) mu kastedil-
mektedir?
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Mahalleye verilen ad (sultan Melik) ile bu beyliğe adını veren İzzettin Saltuk’un 
kastedildiği anlaşılmaktadır. Burada Saltuk’un bir zaviyesi vardı. Sonradan yok ol-
muştur.

Erzurum Salnameleri Gürcü Mehmet Paşanın H. 1046 dan H. 1049 yılına kadar 
Erzurum’da Vali bulunduğunu haber verirlerken (Müşarünileyhin Erzurum’da ah-
şap bir güzel cami’i vardır) (2) derler.

Camii, Mehmet Paşa ikinci valiliği zamanında yapılmıştır. 

18. Asır

1703 Erzurum’u Batı âlemine tanıtan P.de Tournefort’un Erzurum’a gelişi. Bu sey-
yahın geldiği tarihte şehir nüfusu 20 bindir. Seyyah Top dağına çıkarak buradan 
Erzurum’un  güzel bir panoramasını  çizmiştir.Foto:18 (Bugünkü Top dağından 
Erzurum panaroması)

Ayrıca Erzurum meralarındaki pek çok bitki çeşidini  tanımlayarak ilim alemine 
mal etmiştir.

22 Haziran  1780 İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Tillo’da vefatı. 

Gürcü Kapı Çeşmesi

Vakfiyesinin bir özetini çeşme taşma yazdıran Hacı- Mehmed, Kayserili Mahmud’un 
oğlu Ali’nin oğludur. Tophane mescidini inşa ettiren Abdülmennânzâ-Hacı Osman 
bu eserini H.1090/ 1679 yılında gerçekleştirmiştir, Kayserili Mahmud oğlu Ali oğlu 
Hacı Memed Ağa, Hacı Osman’ın yaptırmış olduğu tesislere bir çok gelir vakfet-
mişitir. 

19. Asır

Galip Paşa  tarafından Hicri 1243 (M.1828) de yaptırılan bina için Erzurum Eski 
Müftilerinden  Dursun Efendi mısraları ile şu Güzel tarz ile tasvir olunduğunu gö-
renler

Dediler dârü esmandır hususa

Gah lemh zahir oldu seadettir umuma 

Zernişandır ki taht-ı fevk-u evsatta

Münasip mukabil odalar dera-il cihandır 

Bunun banisidir serasker-i Şark

Galip Paşa adil zamandır

Okunsa “ tecri min tahtıhel enhar”

Münasip ravzası ab u revandır

Bunu gördükçe natık etti inşaad

Eğer ki sakıt etti hayli andır

Yediler çıktı dür-den didi tarih
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Eda da dil-kuşa hem hoş mekandır

H.1243 m.1828 tarihi düşmüştür

Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç : (1799-1837) : Rus şair, roman, öykü ve 
oyun yazan. Moskova’da doğdu. Özel bir eğitimden geçti. Liseyi bitirdi-
ği yıl, ülkesinin ünlü bir şairi sayılıyordu. Şiirleri yüzünden sürgün edildi. 
1829’da orduya katıldı. Kafkaslar’a, oradan Erzurum’a kadar geldi. Lirik şi-
irin dünya çapında büyük ustalarından biridir. “Kafkas Tutsağı”, “Bahçe-
saray Çeşmesi”, “Çingeneler”, “Tunç Süvari”, şairin başlıca şiir kitaplandır. 
1829 Çarlık Ordularının Paskeviç komutasında Erzurum’a saldırısı. 

Bu orduların içinde ünlü yazar Puşkin de bulunmaktaydı. 

Puşkin  “Erzurum Yolculuğu” adını verdiği eserini bu  sefer sırasında kaleme almış-
tır.

Erzurum Yolculuğu’ndan Seçmeler 

(…/…)Erzurum’un sokakları dar ve eğri büğrü. Yapılar oldukça yüksek. Yollar ka-
labalık, dükkânlar kapalıydı. İki saat kadar dolaştıktan sonra ordugâha döndü-
ğümde, tutsak Seraskerle dört Paşa’nın da orada olduğunu öğrendim. Paşalardan 
biri, (korkunç derecede konuşkan, kuru bir ihtiyardı bu), bizim generallere hara-
retle bir şeyler anlatıyordu. Beni fraklı görünce kim olduğumu sordu. Puşçin, şair 
olduğumu söyledi. Paşa elini göğsüne koyup bir temenna çaktı. Çevirmen yardı-
mıyla şunları söyledi:

‘’Bir şairle karşılaşmak her zaman hayırlıdır. Şair, dervişin kardeşidir. Onun ne va-
tanı vardır, ne de dünya nimetlerinde gözü. Biz zavallılar şan, iktidar ve para pe-
şinde koşarken o yeryüzünün hükümdarlarıyla aynı sırada durur ve herkes onun 
karşısında saygıyla eğilir.’’

Paşanın tam bir Doğulu olarak söylediği bu sözler hepimizin hoşuna gitti. Ben 
Seraskeri görmek için dışarı çıktım. Seraskerin kaldığı çadırın girişinde; gösterişli 
bir Arnavut kaftanı giyinmiş, on dört yaşlarında kara gözlü bir çocuk olan sevgili 
iç oğlanı duruyordu. Derin bir ümitsizlik içinde bir köşede oturuyordu. Çevresinde 
bizim subaylar kümelenmişti. Çadırdan çıkarken, başına koyun derisinden bir kal-
pak geçirmiş, yarı çıplak genç bir adam gördüm. Elinde bir çomak vardı. Sırtına bir 
tulum (outre) asmıştı. Avaz avaz bağırıyordu. Bu delikanlının derviş, yani kardeşim 
olduğunu söylediler. Galipleri selamlamaya gelmiş. Oradan zorla uzaklaştırıldı.

 (…/..)

Erzurum, Asya Türkiyesi’nin en önemli kenti sayılıyor. Nüfusunun 100.000’i buldu-
ğu söyleniyorsa da, sanırım abartılmış bir rakam bu. Evler taştan yapılmış. Damlar 
çimle kaplı. Yüksekten bakınca kente tuhaf bir görünüş veriyor bu.

Avrupa’yla Doğu arasındaki başlıca kara ticaret yolu Erzurum’dan geçiyor. Fakat 
kentte çok az mal satılıyor. Malları burada ortaya dökmüyorlar. Tournefort’un 
yazdığı gibi, Erzurum’da bir hasta bir kaşık râvent bulamadığı için ölebilir. Oysa 
kentte çuval çuval râvent vardır.
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Asya görkemi sözünden daha anlamsız bir şey bilmiyorum. Bu deyim Haçlı Seferle-
ri sırasında çıkmış olmalı. Kalelerinin çıplak duvarlarını, meşe odunundan sandal-
yelerini bırakarak sefere katılan ve Doğu’nun kırmızı divanlarını, renk renk halı-
larını, kabzaları renkli taşlarla süslü hançerlerini görünce gözleri kamaşan yoksul 
şövalyelerin işidir bu. Bugün Asya yoksulluğundan, Asya ilkelliğinden söz edilebilir 
ancak. Görkem, hiç kuşkusuz, Avrupa’nın sahip olduğu bir şeydir artık. Pskov ili-
nin ilk taşra kentindeki küçük bir bakkal dükkânında bulabileceğiniz herhangi bir 
şeyi, Erzurum’da dünyanın parasını dökseniz satın alamazsınız.

Sert bir iklimi var buranın. Kent denizden 7.000 ayak yükseklikte bir vadiye kurul-
muş. Çevredeki dağlar yılın büyük bir kısmında karla örtülüdür. Ormansız, fakat 
bitek bir toprağı var. Her yandan kaynaklar fışkırıyor; her yerde su kemerlerine 
raslıyorsunuz. Erzurum’da çeşmeden bol bir şey yok. Herbirinin üstünde bir zincire 
bağlı teneke taslar asılı. İnançlı Müslümanlar bu taslardan su içiyor, Tanrı’ya şükür-
ler ediyorlar. Kereste Soğanlı’dan getiriliyor.

Erzurum silah deposunda sanırım Godfroy zamanından kalma eski silahlar, miğ-
ferler, zırhlar, kılıçlar bulundu. Hepsi paslanmıştı.

Mesçitler basık ve karanlık. Mezar taşlarının üstünde yine taştan yapılma sarıklar 
yükseliyor. Birkaç paşa türbesi farklı işçilikleriyle hemen göze çarpıyor. Fakat bun-
ların yapımında da kaba bir zevkin egemen olduğunu görüyorsunuz. Biz gezgin, 
Asya kentleri içinde sadece Erzurum’da bir saat kulesi bulunduğunu, onun da sa-
atinin işlemediğini yazar.

Sultanın önayak olduğu yenilik hareketleri Erzurum’a ulaşmamış henüz. Ordu 
hâlâ renk renk Doğu giysileri içinde. Erzurum’la İstanbul arasında, tıpkı Kazan’la 
Moskova arasında olduğu gibi bir çekişme var.  

Serasker sarayında, haremin bulunduğu odalarda kalıyordum. Bütün gün sayısız 
koridordan geçerek, odadan odaya, damdan dama, merdivenden merdivene dola-
şıp duruyordum. Saray talana uğramış gibiydi. Kaçabileceğini uman Serasker dışarı 
çıkarabildiği her şeyi çıkarmıştı. Divanlar cascavlak kalmış, halılar kaldırılmıştı.

Kentte dolaşırkan beni yanlarına çağıran Türkler çıkarıp dillerini gösteriyorlar-
dı. (Bütün Frenkleri hekim sanıyorlar.) Bu iş canımı sıkmaya başlamıştı artık. Ben 
de onlara aynı şekilde karşılık vermeye başladım. Akşam saatlerini akıllı, sevimli 
Suhorukov’la  birlikte geçiriyorduk. Ortak kaygılarımız bizi birbirimize yaklaştır-
mıştı. Bir zamanlar tutkuyla ve başarıyla giriştiği edebiyat çalışmalarından, tarih 
incelemelerinden söz ediyordu bana. İsteklerinin, dileklerinin sınırlılığı gerçekten 
de dokunaklı. Çalışmalarını sonuçlandırmazsa çok yazık olur.

Serasker sarayı kıpır kıpır kaynıyordu. Bir zamanlar asık yüzlü Paşanın; karısı ve iç 
oğlanları arasında sessizce çubuğunu tüttürdüğü bu yerde şimdi galip komutan 
oturuyor; generallerinden utku raporları alıyor, paşalıklar dağıtıyor, yeni roman-
lardan söz ediyordu. Muş Paşası, Kont Paskeviç’e başvurarak yeğeni için bir yer 
istedi. Bu kurumlu Türk saraya geldiğinde odalardan birinin kapısı önünde durdu; 
heyecanla bir şeyler söyledi; sonra derin bir düşünceye daldı. Meğer bu odada Se-
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raskerin buyruğuyla babasının boynu vurulmuş. İşte gerçek Doğu izlenimleri!

Kafkasya’nın dehşetiyle ünlü Pulat Bey’i, son savaşlar sırasında ayaklanan iki Çer-
kez oymak başkanıyla birlikte Erzurum’a geldi. Kont Paskeviç’le öğle yemeği ye-
diler. Pulat Bey otuz beş yaşlarında, kısa boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Rusça 
bilmiyor ya da bilmezden geliyordu. Erzurum’a gelişi beni çok sevindirmişti. Dağ-
lardan ve Kabarda’dan güven içinde geçebilirdim artık.

Erzurum dolaylarında tutsak düşen ve Seraskerle birlikte Tiflis’e gönderilen Osman 
Paşa, Kont Paskeviç’ten Erzurum’da bıraktığı haremine güvenlik sağlaması dile-
ğinde bulunmuştu. İlk günlerde harem kimsenin aklına gelmemişti. Bir gün öğle 
yemeğinde, 10.000 kişilik bir ordunun işgali altında olduğu halde, ahalisinden hiç 
kimsenin askerlerden şikâyete gelmediği Müslüman kentindeki dirlik düzenlik-
ten söz ederken, Kontun aklına Osman Paşa’nın haremi geldi ve Bay Abramoviç’e 
Paşa’nın evine uğrayarak karılarının ne durumda olduğunu öğrenip gelmesini em-
retti. Ben de Bay A’ya eşlik etmek için izin aldım. Bay A. çevirmen olarak bir Rus 
subayı almıştı yanına. Çok ilginç bir serüveni vardı bu subayın. 18 yaşında İranlılara 
tutsak düşmüş. İğdiş edilmiş ve 20 yıldan daha uzun bir zaman Şah’ın oğullarından 
birinin hareminde harem ağalığı yapmış. Mutsuzluğunu, İran’da geçirdiği yılları 
dokunaklı bir açık yüreklilikle anlatıyordu. Fizyolojik bakımdan son derece önemli 
şeyler söyledi.

Osman Paşa’nın evine geldik. Son derece derli toplu, hatta zevkle döşenmiş de-
nebilecek bir konuk odasına aldılar bizi. Renkli pencerelerde Kuran’dan alınmış 
ayetler vardı. Bunlardan bir tanesi Müslüman haremi için çok derin anlamlı gel-
di bana: Bağlamak ve çözmek sana yaraşır. Gümüş çerçeveli fincanlarda kahve 
getirdiler. Osman Paşa’nın babası, kadınlar adına Kont’a teşekküre geldi. Beyaz 
saygıdeğer bir sakalı vardı yaşlı adamın. Bay A., buraya Osman Paşa’nın karılarıy-
la konuşmaya geldiğini, bir dertleri olup olmadığını kendi ağızlarından duymak 
için görevlendirildiğini kesinlikle bildirdi. İran tutsağı bunları çevirir çevirmez yaşlı 
adam dilini öfkeyle şapırdattı. Arzumuzu hiçbir şekilde yerine getiremeyeceğini; 
yoksa Paşa döndüğünde böyle bir şey duyacak olursa onun da, haremdeki bütün 
uşakların da boynunu vurduracağını söyledi. İçlerinde harem ağası bulunmayan 
uşaklar da ihtiyarın sözlerini onayladılar. Fakat Bay A., Nuh diyor peygamber de-
miyordu. Adamlara:

 ‘’Siz paşanızdan korkuyorsanız, ben de kendi Seraskerimden korkuyorum. Onun 
emirlerine nasıl karşı gelebilirim?’’ dedi.

Yapacak bir şey yoktu. İki cılız fıskiyenin şapırdadığı bir bahçeden geçirdiler bizi. 
Küçük taş yapıya yaklaştık. İhtiyar bizimle kapı arkasında durdu. Sürgüyü bırakma-
dan kapıyı dikkatle açtı. Başından sarı terliklerine kadar beyaz çarşafa bürünmüş 
bir kadın göründü. Çevirmenimiz aynı soruyu ona da tekrarladı. Yetmişlik bir ko-
cakarının dişsiz ağzından çıkan mırıltı duyuldu. Bay A. onun sözünü keserek:

  ‘’Paşanın annesidir bu, dedi. Biz karılarını  görmeye geldik. Onlardan birini gön-
derin.’’
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Gâvurların  bu buluşuna hepsi şaşıp kaldı. Kocakarı gitti; kendisi gibi baştan ayağa 
örtülü bir kadınla döndü az sonra. Örtünün altından  cıvıl cıvıl bir kadın sesi yük-
seldi. Kocasız kalmış zavallı kadınlara   gösterdiği ilgiden ötürü Kont’a teşekkür 
ediyor; Rusların davranışlarını övüyordu. Bay A. sohbeti koyulaştırmayı başardı. 
Ben bu sırada çevreme bakınırken tam kapının üstünde yuvarlak bir pencerecik; 
pencerecikte de meraklı, kara gözleriyle fıldır fıldır bakan beş altı tane yuvarlak 
başçık gördüm. Buluşumu tam Bay A.’ya söylemek üzereydim ki, başlar kımıldadı, 
gözler kırpıldı, birkaç parmakçık susmam için gözdağı verdi bana. Boyun eğdim 
ve buluşumu  kimseyle paylaşmadım. Hepsi de hoş yüzlerdi; fakat hiçbiri güzel 
değildi. Kapıda Bay A. ile konuşanlar  haremin gözdesi, yüreklerin hazinesi, aşkın 
gülü olmalıydı. Ya da  ben böyle düşündüm.

Bay A.’nın soruşturması sona erdi. Kapı kapandı. Penceredeki yüzler çekildi. Bah-
çeyi ve evi gözden geçirdikten  sonra, elçiliğimizden pek hoşnut kalarak saraya 
döndük.

Böylece bir harem görmüş oldum. Pek az Avrupalıya kısmet olur bu. İşte size bir 
Doğu romanı konusu.

Savaş  bitmiş görünüyordu.  Dönüşe hazırlanıyordum. 14 Temmuz günü halk ha-
mamına gittim ama hiç hoşnut  kalmadım. Havluların pisliği, kötü hizmet vb . ada-
makıllı canımı sıktı. Tiflis hamamları nerde, bunlar nerde!

James Redhouse  
Türkiye Türkçesi’nin çok değerli ve en önemli sözlüklerinden birisi James Red-
house tarafından hazırlanan eserdir. Redhouse Sözlüğü olarak bilinen bu sözlük, 
aslında Türkçe-İngilizce bir sözlük olmakla beraber, Türkçe’nin kelime haznesi 
içindeki bütün unsurlar dikkate alınarak hazırlandığı ve hemen hemen bütün 
kelimeleri içerdiği için önem taşımaktadır. 
 
Ayrıca, Osmanlıca’ya ait çok zor bulunabilen birçok yerel deyimi ifade etmesi ve 
tarihi tabirleri içermesi açısından da değerlidir. Bu açıdan, uzun süre bu esere 
denk bir yapıt ortaya çıkarılamamıştır. Ancak, daha sonraları hazırlanan Şemsed-
din Sami’nin “Kâmûs-ı Türkî” si böyle bir niteliğe sahip olabilmiştir. 
 
Eserin hazırlayıcısı olan James Redhouse, 30 Aralık 1811 yılında Londra’da doğ-
muştur. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden Redhouse, 1819’da Christ’s Hos-
pital adlı yardım ve eğitim kurumuna yerleştirilmiştir. Burada denizcilik, haritacı-
lık, teknik resim, trigonometri gibi konularda öğrenim görmüştür. 
 
1826’da disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılınca, Akdeniz’e açılan bir gemi ile 
İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da teknik res-
sam olarak çalışmıştır. İstanbul’da kaldığı 8 yıllık sürede Türkçe, Arapça, Farsça ve 
Fransızca öğrenmiştir. 
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Londra’ya döndükten sonra, bir yandan Londra’da Osmanlı Elçilerine çevirmenlik 
yaparken, diğer yandan Türkçe-Fransızca-İngilizce bir sözlük hazırlama girişimin-
de bulunmuş, ancak o sırada Bianchi’nin Türkçe-Fransızca sözlüğü yayınlaması 
üzerine kendi hazırladığı sözlüğü yayınlamaktan vazgeçmiştir. 

1838’de tekrar Türkiye’ye gelen Redhouse, önce sadrazama, daha sonra da ha-
riciye nâzırına tercüman tayin edilmiştir. Görevi, 1840’da Bahriye Nezareti’ne 
nakledilmiş, 1843’te İngiliz Sefarethanesi ile Osmanlı Devleti arasında irtibat ter-
cümanı olmuş ve on yıl bu görevde kalmıştır. 
 
Görevinin ilk yıllarını 1847’ye kadar Erzurum’da geçiren Redhouse, Osmanlı Dev-
leti ile İran arasındaki barış görüşmelerine de katılmıştır. 
 
1841’de Sultan Abdülmecid tarafından “Nişân-ı İftihar”, 1847’de de İran Şahı 
tarafından “Arslan ve Güneş Nişânı” ile ödüllendirilmiştir. 1851’de Encümen-i 
Daniş Üyeliği’ne seçilmiştir. 1853’te, Londra’ya dönerek Dışişleri Bakanlığı’nda ve 
Kraliyet Asya Derneği’nde çalışmıştır. 
 
1855’te, Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne geri dönen Redhouse, İngi-
liz kara ve deniz birlikleri için Türkçe el kitabı niteliğinde olan “The Turkish 
Campaigner’s Vade-Mecum of Ottoman Colloguial Language” (Osmanlıca Ko-
nuşma Dili Cep Klavuzu) adlı küçük bir kitap hazırlamıştır. 
 
Redhouse, daha sonra İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce küçük bir sözlük hazır-
lamış ve eser, tek cilt halinde 1856-1857’de yayınlanmıştır. 
 
1860’da kurulan, mali bakımdan Amerikalı şahıs ve kuruluşlarca desteklenen 
bir komitenin isteği üzerine, 47.000 kelimeden oluşan “A Lexicon, English and 
Turkish” (İngilizce Türkçe Sözlük), adlı sözlüğü hazırlamış ve sözlük 1862’de ya-
yınlanmıştır.

Habib Baba 

Babası ile beraber Hindistandan Bitlis’e gelmiş ve burada yerleşerek Uşaki Ali 
Baba’ya intisap etmiştir. Mürşidinin işaretleriyle bir aralık Şam’a gitmiştir. Bir-
gün murakabe şeyhi Erzurum’a gitmesini emretmiş ve derhal bu buyruğa uyarak 
Erzurum’a  gelmiştir. Burada irşad ile meşgul olmuştur. Tekkesi Yeğenağa mahal-
lesinde idi. Rüsum ulamasının hücumlarına uğrardı. Eli açıktı. Her sene Muharre-
min birinci günü Hazret-i Selman’ın sünnetini yapardı. Kendisine mühim miktarda 
para verilirdi. Fakat baba akşama kadar bu parayı rastgeldiği fakirlere dağıtırdı, 
cebinde bir akça kalmazdı. Ney’i çok severdi. Cezbe halinde iken kendisine ABDİ 
ismindeki müridi ney üfleyerek ayıltırdı. Vefatı :1847
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Habib Baba Türbesi 

1-  Hüvel Hayy-ül Bâki 
2- Cıhân-ı ma’rıfet Pir-i tarikat mürşid-i Kâmil 
3- Emin-i sırrı-ı vahdet râz-dâr-ı Hazret-i Mevlâ 
4- Ser-i ser-halka-i ashâb-ı tevhid ân ki tâbûdî 
5- Şebi negzeşte berveyk’an betâateş nekerd ihyâ 
6- Nerefti yek kadem illaki reftî der reh-i tâat 
7- Neguftî yek suhan illa bezikr-i Hak şudi gûyâ 
8- Ezin dâr-i fenâ çün şud melûl-u şûd suy-i cennet 
9- Ber amed bang ez Rıdvân kadem nih merhabâ bâlâ 
10- Yeki ezâlem-i ğayp âmed u berhand târiheş 
11- Begülzâr-ı cinan tesbih –gûya şud HABİB BABA 
Ayak taşının iç yüzünde şunlar yazılıdır:  
1- Yediler eşkimle tahrir etti tarihin 
2- HABİB BABA yürüdü geçti zâr-i kulb-i lâhute 
3- Fi Rebi-il-ahir sene 1264 
Zâde i tab-i bendesi 
Ali Namık-ı Ankaravi 
Bu türkçe tarih beytini Habib Baba’ya hürmet edenlerden Ankaralı Ali Namık 
yazmıştır.  
Kitabelere göre Habib Baba H. 1264, M. 1847 yılında, türbenin tamirinden dört 
sene sonra ölmüş ve buraya gömülmüştür. Türbe bu günkü yaşiyan adını bu zat-
tan almıştır. Asıl adı (Timirtaş Baba türbesi) idi.

20.Asır

Kâzım Karabekir : 1882 - 1948)  
 
Kurtuluş savaşı komutanlarından Kazım Karabekir İstanbul’da doğdu. Mehmed 
Emin Paşa’nın oğludur.

1918’de Erzincan ve Erzurum’u Ermeniler’den  ve Ruslar’dan geri alan birliklerin 
kumandanlığını yaptı..   

Erzurum Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı 

Sivil hayatta da Mustafa Kemal ve çevresindekilere muhalif olan gruplara lideriydi.

17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığına se-
çildi.  

 Karabekir Mustafa Kemal Paşa’ya karşı yapılan İzmir suikasti ile ilgili görülerek 
bazı partililerle  birlikte yargılandıysa da beraat etti. Siyasi yaşamına on iki yıllık 
aradan sonra, 6 Ocak 1939’da İstanbul milletvekili olarak devam etti. 1946’da 
TBMM başkanlığına seçildi ve bu görevde iken öldü (26 Ocak 1948). 

21. Asır

1941....)  



273

Türkiye Yazarlar Birliği

Fethullah Gülen, 27 Nisan 1941’de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Ko-
rucuk köyünde dünyaya geldi. Erzurum’da Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi ve 
onun çağdaşlarından dersler aldı. Başta Edirne, İzmir olmak üzere bir çok şehirde 
İmamlık ve Hatiplik yaptı. Said Nursi Hazretlerinin eserlerini kendi ilmi birikimiyle 
açıklayan bir çok eserleri vardır. Eğitime çok büyük önem veren Gülen, gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında bir çok önemli eğitim kurumunun açılmasına 
öncülük yapmıştır. Hayatı [değiştir]Erzurum’un Pasinler ilçesi Korucuk Köyü’nde 
doğan Gülen’in babası Ramiz cami imamı, annesi Rafia ev hanımıdır. Gülen, altısı 
erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir. İlkokul, ortaokul ve İmam Hatip Lisesini 
dışarıdan bitiren Gülen, Osman Bektaş’tan din eğitimi almıştır.
Askerlik öncesi ve sonrasında olmak üzere Edirne Üç Şerefeli Camii’nde toplam 
4 yıl imamlik yaptı. Ankara Mamak ve İskenderun’da askerliğini yaptı. Edirne 
sonrası Kırklareli’ne tayin olup bir yıl da burda vaizlik yaptı. 1966’da İzmir’e vaiz 
atanan Gülen, Kestanepazarı Camii’nde vaaz verirken Kur’an Kursu idarecilik 
görevinde de bulundu. Gezici bölge vaizi statüsü ile Ege Bölgesi’nin değişik il ve 
ilçelerinde dolaşarak 1971 yılına kadar vaaz ve sohbetlerde bulundu. 
 
İlk olarak 1971 yılında İslami düşünce ve faliyetlerinden dolayı, 12 Mart muhtıra-
sında mahkemeye çıkarıldı, 3 yıl hapis cezası aldı. 7 ay tutukluktan sonra serbest 
kaldı. Balıkesir’in Edremit ilçesi ve Manisa ilinde vaizlik görevlerini sürdüren Gü-
len, takiben İzmir Bornova ilçesi vaizliğine atandı. 
 
1980 Askeri darbesi döneminde askeri yönetim tarafından hakkında çıkarılan 
tutuklama emri dolayısıyla resmi kurumlardan uzak durdu; 1986’da Devlet Gü-
venlik Mahkemesi’nce takipsizlik kararı verildi. Bu dönemde devletle olan resmi 
ilişkisi kesilen Gülen 1989’da İstanbul ve İzmir’de “fahri” olarak vaazlara yeniden 
başladı ve 1992 yılına kadar bu vaazlarını sürdürdü.

Fethullah Gülen Hakkındaki Savcılık İddianamesi1 Ağustos 2000 yılında Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “İslami esaslara dayalı 
devlet kurabilmek için yaşadışı örgüt kurduğu” gerekçesiyle Fethullah Gülen’in 
10 yıla kadar ağır hapse mahkûm edilmesi istendi. Gıyaben tutuklama kararının 
gerek görülmediği davanın, kesin hükme bağlanması, 2003 Mart ayında 4616 
sayılı Şartla Salıverilme Yasası’nın 1/4. maddesi uyarınca 5 yıl süresince ertelendi. 
Bu süre içinde Fethullah Gülen’in aynı cins veya daha ağır bir suç işlemesi duru-
munda yargılamanın yeniden başlaması kararlaştırıldı. 5 Mayıs 2006’da AKP hü-
kümetinin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yaptığı değişiklikler, dikkate 
alınarak beraatine karar verildi.
 
Gülen, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Mart 1999’den beri Pennsylvania 
ABD’de yaşamaktadır.

Ama  Erzurum’un  tarihte oynayacağı daha pek çok rol vardır.
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Eyüp Sabri Paşa ve 
Haremeyn Tarihi

M. Akif Fidan1

Giriş 

Şehir Tarihi kısaca belli bir bölgenin, belli bir yerleşim biriminin geçmişini konu 
alan tarihe denilebilir. Şehir Tarihini kendine özgü yöntem, teknik ve sınırları ile 
yazımına da Şehir Tarihi Yazıcılığı denilmektedir. Bir dönemler ayrı bir disiplin 
olup olmadığı hem Türkiye’de hem de batıda tartışılsa da Şehir Tarihçiliği, ivme 
kazanarak çok daha yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Nitekim Batıda ayrı bir disip-
lin olduğu giderek kabul gören şehir tarihçiliği, gerçekleştirilen bu kongrenin de 
gösterdiği gibi Türkiye’de de gittikçe artan ilgi kaynağıdır.

Şehir Tarihçiliğinde şehrin kuruluşu, fiziksel yapı(yollar, köprüler, su kuyuları, ko-
nak, saray, mescid vs.), toplumsal yapı, nüfus yapısı, siyasi, askeri ve ticari seyir, 
geçim kaynakları, şehrin çevresiyle ilişkileri, kurumsal yapı vb. temel özellikler öne 
çıkmıştır. Şehir tarihi yazımının tarihle kopmaz bağı bir yana diğer disiplinlerle 
yakın ilişkileri de önemlidir. Ancak tüm bu temel argümanlara rağmen şehir tari-
hinin temelleri ve çerçevesi konusunda tam bir uyuşma olmamıştır.2

Eyüp Sabri Paşa, Osmanlı ve Müslümanlar için önemli kabul edilen Mekke ve Me-
dine tarihlerini çok geniş ve etraflı bir şekilde kaleme almıştır.

Eyüp Sabri Paşa’nın Hayatı

Eyüp Sabri Paşa Osmanlı Devletinin sıkıntılarla dolu son dönemlerinde yaşamış 
bir Osmanlı münevveridir. 1248/1832 yılında günümüzde Yunanistan sınırları içe-

1 Dr., Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Uzmanı.

2 Yunus Uğur, Şehir Tarihi ve Türkiye’de Şehir Tarihçiliği, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 
3, Sayı 6, 2005, s. 14. İslam tarihinde Şehir Tarihçiliği genel çerçevesi için ayrıca bkz. Mustafa Fayda, 
“İslam Dünyasındaki İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medine-i Münevvere Tarihi”, AÜİFD, cilt 28, 
Ankara 1986, s. 168-173.
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risinde kalan Ermiye’de3 doğdu. Babası Es-Seyyid Şerifü’l-İslam İbnü’l-Hac Ahmed 
el-Ermiyevî de kendisi gibi paşa idi. Hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi ol-
masa da ömrünün sonlarına doğru gidildikçe bilgi artmaktadır. Küçük yaşlarda 
devlet hizmetine Bahriye’den girerek 13 Ağustos 1855/29 ZA (Zi’l-Ka‘de–11) 1271 
tarihinde Mülâzım-ı Evvel rütbesini aldı. Daha sonra sırasıyla Tabur Kâtibi, Alay 
Kâtibi, Alay Emîni, Binbaşı, Kaymakam, Miralay ve son olarak da 31 Ocak 1885/14 
R.(Rebî‘ü’l-Âhir–04)1302 tarihinde aldığı, kendisine de Paşa unvanının verilmesine 
sebep olan Mirlivâ rütbesi ile vefat etmiştir.

Eyüp Sabri Paşanın yaptığı görevler ve memuriyet hayatı ise kısaca şöyledir: 

a. Bahriye Sanayi Alayı Beşinci Tabur Kâtibi (27 Haziran 1860–13 Temmuz 1866) 

b.Tersâne-i Âmire Şeşhâneci Alayı Alay Kâtibi (13 Temmuz 1866–25 Haziran 1874) 

c. Sanayi-i Bahriye Birinci Alay Emîni (25 Haziran 1874–13 Haziran 1876) 

d. Mekteb-i Bahriye İnşâiye(Kitâbet) Hocası ve Baş Kâtibi (17 Haziran 1874–1879) 

e. Mekteb-i Rüşdiye-i Bahriye Müdürü (05 Haziran 1876–03 Temmuz 1883)

f. Eytam(Yetim) Sandıkları Komisyonu Üyesi (1880–1883) 

g. Islahât-ı Bahriye Komisyonu Üyesi (09 Ekim 1878–1883) 

h. Bahriye Islahât ve Tedkik-i Muhâsebât Komisyonu Reis-i Sanî’si (veya Reis Vekili) 
(1883–1886)

i. Bahriye Islahât ve Tedkik-i Muhâsebât Komisyonu Reisi (1886–30 Eylül 1890)

Eyüp Sabri Paşa, Osmanlı’nın o dönem içinde bulunduğu durum gereği kurtuluş 
reçetesi olarak sarıldığı, Islahâtlar’ın Bahriye cephesinde, on yılı aşkın görev yap-
mıştır. Bu görevin bir süresi önemli bir görev olan komisyon başkanlığı şeklindedir. 
15 S(Safer–02) 1308 / 18 E(Eylül–07) 1306 / 30 E(Eylül–09) 1890 günü vefat etti-
ğinde Bahriye Nazırına doğrudan bağlı Islahât ve Tedkik-i Muhâsebât Komisyonu 
Reisi idi.

Arapça ve Farsça’ya iyi derecede hâkim olan Eyüp Sabri Paşa’nın devlet adamlığı, 
ilim adamlığı yönünün yanı sıra eğitimci kişiliği de vardır. 1291(1874)’de Bahriye 
Mektebi İnşâiye(Güzel yazı-dilbilgisi) hocalığı ile başladığı öğretim hayatını, Rüş-
diye-i Bahriye Müdürlüğünden 1300/1883’de ayrılmasına kadar yaklaşık dokuz yıl 
sürdürmüştür.4

3 Küçük bir yerleşim yeri olan Ermiye, 796/1393 tarihinde Sultan Yıldırım Bayezid Han(1389–1402)  
zamanında, Gazi Turhan Bey’in çabalarıyla fethedilerek Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. 09 Safer 
1271h.(01 Kasım 1854)’de ise Tırhala sancağına bağlı bir kaza olarak, Galos Kaymakamlığı’na ilhak 
edilmiştir. (BOA, İ. Mvl., 317-13429.) Osmanlının elinden çıkışı 1881 yılında Yunanistan’ın Tesalya’yı il-
hakı neticesinde olmuştur. Bu tarihten itibaren Müslüman nüfus giderek azalmıştır. (Şemseddin Samî, 
“Tesalya”, Kamûsu’l-A’lâm Tarih Coğrafya Lügati, I-VI, Mihran Matbaası, İstanbul 1306, III, 1653; Halil 
İnalcık, “Osmanlı Tarihi Kronolojisi”, Osmanlı Özel Sayısı, I-IV, sy. 31, Yeni Türkiye, Ankara 2000, I, 12, 
26; William C. Brice, An Historical Atlas of Islam, E. J, brill, Leiden 1981, s. 34.)

4 Eyüp Sabri Paşa’nın hayatı, yaptığı görevleri, aldığı rütbe ve nişanlar hakkında geniş bilgi için bkz. 
M. Akif Fidan, Eyüp Sabri Paşa ve Tarihçiliği, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2010, s. 45-92.
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Eyüp Sabri Paşa’nın eserleri

Eyüp Sabri Paşa’nın eserleri içinde hacim olarak en geniş yer tutan konu, bu çalış-
manın da temelini oluşturan tarihdir. Bu tarihî malumat içerisinde de Hicaz bölge-
si, Mekke ve Medine şehir tarihleri en büyük paya sahiptir.

Günümüzde hâlâ ilgi gören ve okunmakta olan sekiz eser kaleme almıştır. Bun-
lardan Mir’âtü’l-Haremeyn’i hem hacmi hem de muhtevası ile haklı bir takdir ka-
zanmış, Haremeyn Tarihi konusunda yazılmış en kapsamlı eser olmuştur. Tamamı 
matbu olan eserleri, yayımlanma sırasına göre şunlardır :

1. Telif eserleri

a. Mahmûdü’s-Siyer (Şeyh Yahya Efendi(ö. 1883) Matbaası, İstanbul–1287/1870),

b. Azîzü’l-Âsâr Şerh-i Kasîde-i Bânet Sûâd (Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İstanbul–
1291/1875),

c. Tekmiletü’l-Menâsik (Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İstanbul–1292/1876),

d. Tarih-i Vehhâbiyân (Kırk Ambar Matbaası, İstanbul–1296/1880),

Bölgenin bir döneminin inanç yapısı hakkında önemli bilgiler bulunan bu eserin-
de Eyüp Sabri Paşa, Vehhabilerin ortaya çıkışları, inançları, yayılmaları, yaptıkları 
faaliyetleri vb. Vehhâbiler hakkındaki bilgileri derleyerek kaleme almıştır. Eseri 
önemli kılan nedenlerin başında, Eyüp Sabri Paşa’nın Mekke ve Medine yaşlıların-
dan dinlediklerini de kaydetmesi, konuyla ilgili çeşitli yazışma ve mektuplara tam 
metin halinde yer vermesidir.

e. Riyâzü’l-Mûkınîn {Esad Efendi Matbaası(Matbaa-i İzzet), İstanbul–1298/1881},

f. Mir’âtü’l-Haremeyn (Bahriye Matbaası, İstanbul–1301–1306/1883–1888).

fa.  Mir’âtü Mekke, Bahriye Matbaası, İstanbul 1301/1883.(Müellif Hattı İ. Ü. Yaz-
ma Eserler Kütüphanesi, T 6082.)

fb. Mir’âtü Medine, Bahriye Matbaası, İstanbul 1304/1886. (Müellif Hattı İ. Ü. Yaz-
ma Eserler Kütüphanesi, T 6083.)

fc.  Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, Bahriye Matbaası, İstanbul 1306/1888. (Müellif Hattı İ. 
Ü. Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 4195.)

2. Tercüme eserleri 

a.   Tercümetü’ş-Şemâil (Hurşid Efendi Matbaası, İstanbul–1299/1882),

b. Esbâbü’l-İnâye fî Tercemeti Bidâyeti’n-Nihâye (Bahriye Matbaası, İstanbul–
1306/1888),
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3. Makaleleri

Eyüp Sabri Paşa, telif ve tercüme sekiz eseri dışında üç de makale veya yazı dizisi 
hazırlayıp Tercümân-ı Hakîkât gazetesinde yayımlamıştır. 

a. Tarih-i Vehhâbiyân’ı takdim ve tanıtım yazı dizisi, Tercümân-ı Hakîkât, 05 Şa‘bân 
1296/24 Temmuz 1879–25 Zi’l-Ka‘de 1296/10 Kasım 1879.

b. Tercümetü’ş-Şemâil’i takdim ve tanıtım makalesi, Tercümân-ı Hakîkât, 29 Zi’l-
Hicce 1296/ 19 Aralık 1879.

c. Ayn-ı Zübeyde Suyolu Tarihi yazı dizisi, Tercümân-ı Hakîkât, 09 Receb 1297/17 
Haziran 1880-17 Receb 1297-25 Haziran 1880 tarihleri arası.

4. Eyüp Sabri Paşa’ya aitmiş gibi gösterilen eserler

Osmanlı Müellifleri başta olmak üzere5 çeşitli kaynaklarda ve bazı kütüphane ka-
taloglarında müellif ismi olarak “Eyüp Sabri Paşa”yı gösteren ancak ona ait olma-
yan çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Eyüp Sabri Paşa’ya aitmiş gibi gösterilen bu 
eserlerden bazılarının, gerek eserler üzerinde yapılan incelemenin, gerekse çeşitli 
karşılaştırma ve arşiv araştırmaları gibi titiz bir incelemenin ardından kesin bir 
şekilde Eyüp Sabri Paşa’ya ait olmadığı tarafımızdan ortaya konulmuştur. Adı ge-
çen eserlerde, ya yazar adı benzerliği, ya da kataloglama hataları yapıldığı tespit 
edilmiştir.6

Eyüp Sabri Paşa’nın tarihçiliği ve görüşleri

Eyüp Sabri Paşa, Osmanlı’nın yetiştirdiği önemli isimlerdendir. Gelenekçi çizgide 
eşsiz eserler veren Ahmed Cevdet Paşa(1822–1895), Mehmed Süreyya(1845–1909) 
Bey gibi önde gelen yedi tarih yazarından biri kabul edilmiştir.7

Eyüp Sabri Paşa gelenek ile bilimsel tarihçiliğin kökeni sayılan öğretici tarihçili-
ğin geçiş döneminde eser yazmış, Mekke ve Medine tarihlerinin yazımında büyük 
oranda öğretici tarihçiliği benimsemiştir. Ancak tenkitçi tarihçilik yazımını da bir 
o kadar önemsediği eserlerinden gözlemlenebilmektedir. Bununla beraber Eyüp 
Sabri Paşa da sebep-sonuç ilişkisine önem verme, neden nasılcı tarihçilik, rivayetçi 

5 Bkz. Bursalı Mehmed Tahir (1861–1926), Osmanlı Müellifleri, I-III, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1342, 
III, 27. Bursalı “Necâtü’l-Mü’minîn” adlı eseri yanlışlıkla Eyüp Sabri Paşa’nın eseri olarak kaydetmiş, 
kendisinden gelen hemen hemen bütün kaynaklar da orayı kaynak gösterdikleri için aynı hatayı 
tekrarlamışlardır. 

6 Eyüp Sabri Paşa’nın eserleri arasında gösterilmesine rağmen Eyüp Sabri Paşa’ya ait olmadığı kesin 
olarak tesbit edilen Vak’a-i Ashâb-ı Fîl ve Esbâb-ı Mucizesi, Şehnâme Tercümesi, Necâtü’l-Mü’minîn, 
Nevzâd, Menâkıb-i Sultan Süleyman(Risale-i Padişahnâme veya Kanûnî’nin Savaşlarının Manzum Ta-
rihçesi) adlı eserler, zaman zaman kendi eserlerine atıf yapan müellifin kendisi tarafından hiç de-
ğinilmemiş olması da, bu eserlerin Eyüp Sabri Paşa’ya ait olmadığını ayrıca göstermektedir. Detaylı 
malumat için bkz. Fidan, s. 94-99.

7  Mükrimin Halil Yinanç, “Tanzimattan Meşrutiyete Kadar Bizde Tarihçilik”, Tanzimat I-II, MEB Yay., 
2. Bsk., İstanbul 1999, II, 592–593.
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tarihçilik örnekleri de görülebilmektedir. Eyüp Sabri Paşa’nın tarihçiliğinde zaman 
zaman konuya göre menkıbevî anlatımlara da yer verdiği görülmektedir. Eyüp 
Sabri Paşa’nın önemsediği en önemli hususlardan bir diğeri de halkın anlayacağı 
dille eser yazmak, onlara böylece bilgi birikimi aktarmaktır.8

Eyüp Sabri Paşa tarihe öğretici yönüyle bakmakta, geçmişi öğrenme, ibret alma, 
ders çıkarma vesilesi görmektedir. Nitekim eserlerinde çok görülen bir durum olan 
aynı konudaki birçok rivayeti alması, aralarında bazen eleştiriler sonucu tercih 
yapması9 bunu göstermektedir. Daha da önemlisi tenkitçi yaklaşımı Eyüp Sabri 
Paşa’nın tarihi malumat yığını olarak görmediğini, aldığı bilgileri süzgeçten geçi-
rerek, kendince en doğrunun peşine düştüğüne işaret etmektedir.

Eyüp Sabri Paşa tam anlamıyla Osmanlı Devleti’nin bekası için dünyadaki Müslü-
manların halife etrafında birleşmeleri ve ona itaatlerinin vacipliğine (lüzumuna) 
inanmakta,10 devletin kurtuluşunun İslam inancı etrafında toparlanılıp, dinin iyice 
öğrenilmesi ile çözüleceği kanaatine sahiptir. 11

Eyüp Sabri Paşa samimi bir Müslüman, Vehhâbilere gösterdiği sert tepkilerde 
görüldüğü gibi12 iyi bir vatanseverdir. Nitekim dönemin Padişahları çalışkanlığı-
nı takdir edip kendisini Mecîdî(Mecîdiye) Nişanı ve Nişan-ı Osmanî gibi nişanlarla 
taltif etmişlerdir. Eyüp Sabri Paşa etrafında şahsiyetine saygı duyulan biridir.13 Bu 
saygınlığının yanı sıra kaleme aldığı eserler de kendi döneminin ilim erbâbının 
takdirlerini kazanıp övgüler almıştır. Eserlerine yazılan takrizlerin sayısının çoklu-
ğu bile saygınlığına bir işarettir.

Açık bir değerlendirme açısından Tercümân-ı Hakîkât’de, Tercümetü’ş-Şemâil’in 
tanıtım ve takdim yazısında, Eyüp Sabri Paşa için gazete tarafından yazılan bir-
kaç cümleye bakılabilir. Yazıda başta Mir’âtü’l-Haremeyn olmak üzere Eyüp Sabri 
Paşa’nın telif ve tercüme eserlerinin ilim erbabınca nasıl takdir edildiği kaydedil-
miştir.14

8 Hem Mir’âtü’l-Haremeyn’in, hem Mahmûdü’s-Siyer’in girişinde hem de diğer eserlerinde sade dille 
halkın anlayabileceği seviyeyi gözettiğini açıkça belirtmiştir. Mükrimin Halil Yinanç da onun halk için 
yazdığı değerlendirmesinde bulunmuştur.

9 Örnek olarak bkz. Mir’âtü Medine, Bahriye Matbaası, İstanbul 1304, II, 1330.

10 Bu görüş kısaca Pan-İslamizm olarak bilinir. II. Abdûlhamid politikalarının genel çerçevesini oluştur-
maktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Azmi Özcan, Pan-İslamizm Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları 
ve İngiltere(1877-1924), 2. Bsk., İSAM Yay., İstanbul 1997.

11  Örn. Eyüp Sabri Paşa, Mir’âtü Mekke, Bahriye Matbaası, İstanbul 1301, I, 498.

12 Örnek olarak bkz. Eyüp Sabri Paşa, Tarih-i Vehhâbiyân, Kırk Ambar Matbaası, İstanbul 1296/1880, s. 
87–90.

13 Hakkında yazılanların dışında dönemin Bahriye Nazırı Hasan Paşa(ö. 1903)’nın Eyüp Sabri Paşa’nın 
vefatı nedeniyle bizzat ve aynı gün resmi bir yazı yayımlayarak teessürlerini arz etmesi, saygınlığına 
bir örnektir. Bkz. BOA, Y. Prk. Ask., 65-59.

14  “ Muharrir mumâ ileyhin kudret-i kalemiyesi zaten … erbâb-ı maarif nezdinde takdir olunmuş bu-
lunduğu gibi telifatında ağlebiyetle bir cihetin zat-ı şefaat-ı simât-ı Hazret-i Peygamberiyeyi veyahut 
simet-i celil-i Hicaz’a taalluku olmak Eyüp Sabri Bey’in cümle-i hasaisinden olmasıyla şu şeref dahi 
âsâr-ı kalemiyesine bir kat daha kıymet vermektedir. Hele mûma ileyhin ‘Mir’âtü’l-Haremeyn’ na-
mıyla iki büyük cild üzre kaleme alarak geçenlerde huzur-u hümâyûn-ı mülukâneye takdim eylemiş 
bulunduğu eseri hakîkâten bu güne kadar emsalini telife hiçbir müellifin muktedir olmadığı bir şey 
olduğu gibi ….”{ Tercümân-ı Hakîkât, sy. 446, 29 Zi’l-Hicce 1296 (19 Aralık 1879), s. 3.}
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Onun ilmî yönü özellikle de tarihçiliği, Mükrimin Halil Yinanç(ö. 1961) gibi, o dö-
nem tarihçiliğini inceleyen ve çok sert eleştirilerde bulanan sonraki ilim adamları 
tarafından bile övgü ile takdir edilmiştir. Yinanç, Ahmed Cevdet Paşa ile başladığı, 
önemli gördüğü dönemin tarihçileri sıralamasında bazı eleştirilerle beraber Eyüp 
Sabri Paşa’yı dördüncü sıraya koymuştur.15

Bursalı, Eyüp Sabri Paşa’nın biyografisini verdikten sonra, onun kimliği, hayata 
bakışını göstermesi ve düşünceleri hakkında ipucu olması açısından Esbâbü’l-
İnâye’nin kapak sayfasına Eyüp Sabri Paşa’nın aldığı beyti eserine almıştır. Eyüp 
Sabri Paşa hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklar da bu beyti onun bakışını anlat-
ması bakımından aynen almışlardır. “Dünyada Yüce İslam’ı kendine rehber edin-
meyenin, ahrette işi çok zordur.” anlamındaki beyit şöyledir;

• “Tâbi‘i şer’i şerif olmayanın dünyada

• Hâli pek müşkil olur mahkeme-i ukbâda.”16

Ehl-i Sünnet inancı Eyüp Sabri Paşa’yı gelenekçi çizgiye çekmiştir. Nitekim eser-
lerinde çeşitli yerlerde konuyu bir şekilde Hilafet’e, Ulu’l-Emr’e getirmesi, Ulu’l-
Emr’in de Halife olması dolayısyla Halifeye itaatin zorunluluğuna yer vermesi sık 
görülen bir durum olmuştur. Eserlerinde, Osmanlı Hilafeti merkezli Müslümanla-
rın birliği ve beraberliğine vurguları miras aldığı tarih yazım geleneğinden daha 
belirgindir.

Mir’atü’l-haremeyn 

Eyüp Sabri Paşa’nın en çok önem verdiği, uzun süre emek harcayarak tamamladı-
ğı, en hacimli eseri olan Mir’âtü’l-Haremeyn, beş cild halinde toplam sayfa sayısı 
3500’ü aşkındır. Mekke tarihine ayırdığı ilk cilde Mir’âtü Mekke,  Medine tarihine 
tahsis ettiği ikinci cilde Mir’âtü Medine, her iki cildi tamamlayıcı bilgiler içeren 
bölge coğrafyasını ele adığı üçüncü cilde de Mir’âtü Cezîreti’l-Arab adını vermiştir. 
Mir’âtü Mekke ve Mir’âtü Medine tek ciltte ikişer cild şeklinde yayımlanmışlardır. 
Dolayısıyla Mir’âtü’l-Haremeyn üç cild içerisinde beş cild olarak basılmıştır. Değişik 
kütüphanelerde oldukça çok sayıda nüshası bulunmaktadır.

Mir’âtü’l-Haremeyn’i önemli yapan özelliklerin başında şüphesizki Hicaz bölge-
si yazışmalarını devletten resmi bir dilekçe ile isteyerek Mir’âtü’l-Haremeyn’inde 
kullanmasıdır.17 Çeşitli yazışma ve arşiv belgelerini kullanması onun tarihçiliğinin 
kaynaklık değerine de işaret etmektedir.

Eyüp Sabri Paşa, Mir’âtü’l-Haremeyn’in son cildi Mir’âtü Cezîreti’l-Arab’ın Hati-

15 Yinanç,  II, 586.

16 Eyüp Sabri Paşa, Esbâbü’l-İnâye fî Tercemeti Bidâyeti’n-Nihâye, Bahriye Matbaası, İstanbul 
1306/1888.s. 1; Ayrıca bkz. O. M., III, 27.

17 BOA, C. Mrf., 5743. BOA belgesinden anlaşıldığı kadarıyla 06 Muharrem 1303h. tarihinde Eyüp Sabri 
Paşa Divan-ı Hümâyûn’dan Mekke İmaretine her sene yapılan yazışmaların birer suretini yazıp bitir-
diği Mir’âtü’l-Haremeyn’e ilave etmek için dilekçe vermiş ve dilekçesi de uygun görülüp olumlu cevap 
verilmiştir.
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met-i Kitab bölümünde belirttiğine göre, 1289/1872 yılında başladığı “telif ve ter-
tib” işini 1306 yılının Cemâziye’l-Âhirinin ilk günlerinde(Şubat 1889’da) bitirmiştir. 
Bu hacimli eseri yaklaşık on altı yılda tamamlamıştır.18 Eser mukaddimesinde bazı 
hataların olabileceğini, hataların düzeltilmesi konusunda görüş beklediğini belir-
ten Eyüp Sabri Paşa,19 Mir’âtü’l-Haremeyn’in hatimesinde çok iddialı bir şekilde bu 
alanda yazılmış eserlerin en mükemmeli ve en geniş içerikli olanı olduğunu iddia 
etmektedir. “İhâta-i vukuât cihetiyle Mir’âtü’l-Haremeyn, aktar-ı Hicâziye tarih-
lerinin en mükemmel ve mufassalı olduğunu iddiada tereddüt etmem! Vâkıan 
müverrihîn-i eslâfdan bazı zevât kutr-u Hicâziye ahvâline dair birkaç cild tarih yaz-
mışlar ise de bu tarihlerin bir takımı yalnız ‘Mekke-i Mükerremeye’ ve bir takımı 
da ‘Medine-i Münevvereye’ hasr olunmakla beraber tarz-ı ifade ve zabt-ı vukuât 
hususunda ihtiyar-ı icâz ve ihtisar edilmiş olduğundan bunların hiç biri Mir’âtü’l-
Haremeyn sahifelerinde sûret-nâmeyi vücuh olan esrâr-ı hikemiyye ve ahbâr-ı İslâ-
miyye ve câhiliyeyi câmi’ değildir.”20

Eserin hacminin geniş olmasında konu sınırlarının kapsamlı ve geniş olmasının yanı 
sıra Eyüp Sabri Paşa’nın konuları detaylandırması da etkili olmuştur. Örneğin Eyüp 
Sabri Paşa, “Mekke’deki Mukaddes Mekânlar” bölümünde Hz. Muhammed(s)’in 
annesi Âmine ve dedesi Abdulmuttalib’in türbelerini de ele almıştır. Bu iki konuyu 
kısaca iki sayfada açıkladıktan sonra konunun akide/inanç boyutuna da değin-
mektedir. Burada “Ehl-i Fetret”in inanç yönünden durumunu sayfalarca bazı İslam 
âlimlerinden ve temel kaynaklardan detaylı bilgiler aktararak açıklamıştır. Bu de-
taylı açıklamalarında, kaynakların delilleri ve karşı eleştirilere dahi yer vermiştir.21 
Aydınlatıcı olması bakımından, Ehl-i Fetret konusu içeriğinde görüşlerini aktardığı 
Şeyh Muhyiddin İbn-i Arabî(ö. 1240) hakkında akıllarda oluşabilecek tereddütlere, 
Kemalpaşazâde(1468–1533)’nin İbn-i Arabî hakkındaki fetvasını da aynen ekleye-
rek, cevap vermeyi tercih etmiştir.22

Eyüp Sabri Paşa sırasıyla Mir’âtü Mekke, Mir’âtü Medine ve en son Mir’âtü 
Cezîreti’l-Arab’ı telif edip yayımlamıştır. Yazdığı bu hacimli eserleri Sultan II. 
Abdûlhamid(1876–1908)’e ayrı ayrı takdim etmiştir.23 Nitekim bu takdime ait 
arşiv belgesinde belirtilen tarihten yedi yıl öncesine ait Tercümân-ı Hakîkât ga-
zetesinde de Eyüp Sabri Paşa’nın Mir’âtü’l-Haremeyn’i iki cild halinde Sultan II. 
Abdûlhamid’e(1876–1908)  takdim ettiği kayıtlıdır.24

18  Eyüp Sabri Paşa, Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, Bahriye Matbaası, İstanbul 1306 , III, 413.

19  Mir’âtü Mekke, I, 8.

20  Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, III, 413–414.

21  Mir’âtü Mekke, I, 1076–1078, 1082–1097.

22  Mir’âtü Mekke, I, 1094.

23 Bkz. BOA, Y. Prk. Ask., 37–17, 31 Aralık 1886/ 4 R(Rebî‘ü’l-Âhir–04) 1304/ 17 Ke(Kanûn-i Evvel–10) 
1302 Reis-i Komisyon-ı Islahât ve Tedkik-i Muhâsebât-ı Bahrî, Mirlivâ Eyüb’ün yazdığı Mir’âtü’l-Hare-
meyn adlı kitabını takdimi(Kendi İmzası ile).

24 Öyle anlaşılıyor ki, Eyüp Sabri Paşa eserinin telifini tamamladıkça cild cild padişaha sunmuştur. Ter-
cümân-ı Hakîkât’de takdim edildiğinden bahsedilen Mir’âtü’l-Haremeyn ise Mir’âtü Mekke’in iki cil-
didir. Arşiv belgesinde bahsedilen takdim ise daha sonra tamamlanan Mir’âtü Medine’nin ciltleridir. 
Krş. Tercümân-ı Hakîkât, sy. 446, 29 Zi’l-Hicce 1296 (19 Aralık 1879), s. 3–4.
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Mir’âtü’l-Haremeyn’in (büyük ihtimalle) müellif hattı olan nüshası, Yıldız Sa-
rayı Kütüphanesi’nin nakledildiği yer olan İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler 
Kütüphanesi’ndedir.25 Cild baskıları farklı tarihlerde yapılmış olsa da, bu önemli 
eser Bahriye Matbaası’nda basılmıştır.

Mir’âtü’l-Haremeyn’in elimizdeki nüshasıları Matbaa-i Bahriye baskısına veya ora-
dan alıntıyla tıpkıbasımlarına aittir. Deniz Matbaası tarihi hakkındaki yazısında, 
Bahri S. Noyan, “Deniz Matbaası, Eyüp Sabri Paşa’nın ‘Mir’âtü’l-Haremeyn’ isimli 
beş ciltlik büyük eserini, Matbaa-i Ebüzziyâ baskısından farksız bir şekilde basmış-
tı.(1301-1306h.)” demektedir. 26 Dolayısıyla eldeki Bahriye Matbaası nüshasından 
önce Mir’âtü’l-Haremeyn’in bir başka baskısının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 
bu nüshanın örneklerine rastlanmamıştır.

Mir’âtü’l-Haremeyn’in günümüz Türkçesine aktarma ve basım çalışmaları da ol-
muştur. Osman Erdem eserin sadece Mir’âtü Mekke kısmını transkripsiyon ve 
kısmen sadeleştirilerek yayımlamıştır. 2004 yılında tamamlanarak Fatih Yayıne-
vi tarafından basılan çalışmada Mir’âtü Mekke’nin girişinde bulunan, elli sayfayı 
aşkın yer tutan ve devrin önde gelen tarihçi, edip veya devlet görevlisinin esere 
yazdıkları takdim(takriz) yazılarının alınmamıştır.27

Telifini bitirdikten sonra, Mir’âtü’l-Haremeyn’i kişisel gayretleri ile bastıran Eyüp 
Sabri Paşa’nın Matbaa ücretinden borçlu vefat ettiği anlaşılmaktadır. Vefatından 
bir buçuk yıl sonra 24 Nisan 1892/ 26 N(Ramazan–09) 1309 tarihinde damadı, İnşâi-
ye Binbaşısı Arif Efendi tarafından verilen dilekçe ile Mir’âtü’l-Haremeyn’in Bah-
riye Matbaasında basımından dolayı Müteveffa Hacı Eyüb Paşa’nın (44 bin küsur 
kuruş) borcunun tesviyesi istenmektedir.28

Eser ismindeki “Mir’ât” kelimesi ayna anlamına gelmektedir.29 Haremeyn ise iki 
harem (yasak, korunmuş yer)  anlamında, Müslüman olmayanların dinen girme-
sinin yasak olduğu iki şehir yani Mekke ve Medine için kullanılmaktadır.30 Eyüp 
Sabri Paşa Mir’âtü’l-Haremeyn ile Mekke ve Medine şehirlerinin kuruluşundan 
kendi zamanına kadarki tarihi sürecini çok geniş ve etraflı şekilde bir ayna gibi 

 Eyüp Sabri Paşa’nın eserini tamamladıkça(ayrı ayrı) padişaha sunmasından, başlarda eseri bu kadar 
geniş ve detaylı bir çerçevede düşünmemiş olduğu sonucu da çıkarılabilir. Nitekim cild isimleri ve 
basım tarihlerinin farklı olması bu ihtimali desteklemektedir. Aksi halde, Eyüp Sabri Paşa’nın eserini 
tamamen bitirip son haliyle padişaha takdimini düşünmesi daha mantıklı olurdu.

25 Bkz. Mir’âtü Mekke, T 6082; Mir’âtü Medine, T 6083; Mir’âtü Cezîreti’l-Arab ise 4195 numara ile 
kayıtlıdır.

26  Bahri S. Noyan, “Türkiye’de Matbaacılık; Deniz Matbaasının Tarihçesi”, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl 
5, c. I, sy. 6, Temmuz 1969, s. 37.

27  Eyüp Sabri Paşa, Kâbe ve Mekke Tarihi (Mir’ât-ı Mekke), Sad. Osman Erdem, Fatih Yayınevi, İstan-
bul 2004.

28  DMA, Şub., 396–80/A.

29  Şemseddin Samî, “Mir’ât”, Kamûs-u Türkî, Neşr. Ahmed Cevdet, İkdam Matbaası, Dersaadet 1317, 
s. 1318; Devellioğlu, “Mir’ât”, s. 778.

30  Ş. Tufan Buzpınar-Mustafa S. Küçükaşcı, “Haremeyn”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 153; Fikret Karaman 
ve ark., Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2006, s. 233; A. Nedim Serinsu 
ve ark., Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009, s. 122.
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aksettirmeyi hedefleyerek bu ismi tercih etmiştir. 31

Eyüp Sabri Paşa Mir’âtü’l-Haremeyn’de, eserin isminin “Mir’ât” diye isimlendirme-
sinin nedenini şöyle açıklamaktadır; “Mir’ât lafzını işitenler evvel emirde Mir’âtü’l-
Haremeyn’nin suturu sahayifine imrar edeceklerin lafz-ı mezkûr delaletiyle kendi 
suretlerinin aks’ini göreceklerine zahib olacakları bedihî ise de Mir’ât kelimesinin 
uzağı yakın gösterici olan manası getirmeleriyle Mir’âtü’l-Haremeyn’in Hicaz kıt’a-
i mes’udesinin ahvâl-i umumiyesini cami’ bir tarih-i kesîrü’l-menafi’ olduğuna kail 
olurlar.”32

Bölge tarihini bir ayna gibi ilgilenenlere yakından tanıtmak, bilgilendirmek için 
“Mir’ât” ismini uygun gördüğünü ifade eden Eyüp Sabri Paşa, Mir’âtü Mekke’nin 
yazılış amacını da, bu ilişkilendirmeden hemen sonra şöyle belirtmektedir; “Mir’âtü 
Mekke’yi kaleme almak ihvân-ı din’e Beytullah’ın ve etrafında bulunan mevakı’ın 
eşkâl ve ahvâlini ve civarında vakı’ me’serin fazâilini bildirmek maksadına mebni 
olduğu….”33 Bu cümlenin ardından Mir’âtü’l-Haremeyn’in asıl kaleme alınış ne-
denini, bu alanda yazılmış müstakil Türkçe eser olmadığı sebebine dayandırarak 
şöyle demektedir;

“ ….çok sayıda eserin bulunduğu, Hicaz topraklarının, arz’ın en mukaddes ve 
muazzez bir parçası olduğunu tayin ve isbat emeliyle, meşhur âlimler, birçok ki-
taplar te’lif ve tasnîf ederek, hilkatindeki üstün faziletlerini ahlâf’a tarif ve i’lâm 
eylemişler, Bedevî kabilelerin şâirleri ağızdan ağıza nakl ve hıfz edilmek maksadı 
üzere sözü geçen bahisleri içine alan belîğ kasîdeleri ve kafiyeli fıkraları hıfzetmek 
maksadıyla ağızdan ağıza naklederek okumuşlarsa da, gerek yazılan kitapların ve 
gerek söyledikleri kasîde ve şiirlerin her biri bir kütüphane dolabı köşesinde kaldı-
ğı, bu işin ehline ve bu hususları bilenlere gizli değildir.

Kendi lisanımızda ise bu ana kadar o yolda müstakil bir kitap yazılmamış olduğun-
dan ve ağızdan ağıza söylenilip kulaktan kulağa dinlenilen rivayetlerin birbirine 
açıkça muhalefeti, aslî isteklerin gerçeklere ulaşmasını güçleştirdiğine binaen; gü-
zelliklerle dolu olan Haremeyn’in hususiyetlerindeki gerçeği ve bu iki mübarek 
beldedeki eserlerin mevkilerinin faziletlerini öğrenmeleri vatan evlâtları için tabii 
bir mecburiyet bulunduğu halde büyük ekseriyyeti, bu mukaddes kıt’anın hususi-
yetlerini bilip ve ma’lûmat kazanıp feyzinden istifâde edememektedirler.

Bu âciz, fayda ve nimetleri sayısız olan ve benzeri şu âna kadar görülmemiş bulu-
nan, büyük bir eserin mevcudiyetinin lüzûmunu his ve idrak etmiş ve sâye-i feyz-i 

31  “Mir’ât” ifadesi, Eyüp Sabri Paşa öncesi ve sonrasında kaleme alınan, tarih olsun olmasın, telif ya 
da tercüme çok sayıdaki kaynakta, eser isminin bir parçası olarak kullanılmıştır. Eser isminde Mir’ât 
kelimesi olan eserlerin bir listesi için bkz. Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdullah Hacı Halife(1609–1657), 
Keşfü’z-Zünûn, Maarif Matbaası, I-II, İstanbul 1941, II, 1646-1650; Eski Harfli Türkçe Süreli Yayımlar 
Toplu Kataloğu, I-II, Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., Ankara 1987, I, 172-173; Enver Koray, Arap 
Harfleriyle Basılmış Eserler(1729-1955), 2. Bsk., Maarif Vekâleti Yay., İstanbul 1959, s. 7-28; Halil İnal-
cık, “Türkiye’de Osmanlı Tarihi Araştırmaları”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 4–8 Ekim 1999, s. 62, 
172-173.

32  Mir’âtü Mekke, I, 11.

33  Kısmen sadeleştirilip alınmıştır. Mir’âtü Mekke, I, 11.
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sermaye-i Şahâne’de umûmun görüşlerine arz ettiğim -Mahmûdü’s-Siyer, Azîzü’l-
Âsâr, Tekmiletü’l-Menâsik, Tarih-i Vehhâbiyân, Riyâzü’l-Mûkınîn ve Tercümetü’ş-
Şemâil’in hataları örten ehl-i kemâl indinde rağbet ve kabule mazhar olduğunu, 
memnuniyet ve sevinçle görmüş olduğumdan, ilk halleri eski güvenilir kitaplarda 
yazılı ve vasıflarının tafsilâtı tarih kitaplarının satırlarını süsleyen Mekke-i Mü-
kerreme ve Medine-i Mufahhama’da geçen mübarek vakıalarla, ehl-i câhiliyenin 
âdetleri ve itikadlarını ve Urban’ın o dönem kanûn ve nizamlarını kaydedip bu 
hususta derin incelemeler yapan âlim ve bilgili yazarların tasnif ve te’lif ettikleri 
çok nâdir Arapça risalelere ve Fârisî mecmuaları devamlı nazar-ı itibar ederek, bu 
muteber kitaplardan çıkarabildiğim faydalı ve mağfirete vesile olan malumatın, 
büyük Osmanlı milleti için faydalı olan yönlerini neşir ve ta’mîm, yâni büyük Hicaz 
bölgesinin mazideki olaylarını ve tarihî durumlarını birer hususi cilt içinde top-
layarak, vatan evlatlarına arz ve takdîm etmek niyetiyle Türkçe hususi bir tarih 
yazmayı tasavvur eyledim idi.”34

Eyüp Sabri Paşa, çok açık ve detaylı bir şekilde anlattığı Mir’âtü’l-Haremeyn’ni 
yazma amacını, “kutsallığı hepimizce malum olan beldelerin ve Hicaz bölgesinin 
tanıtılmasında müstakil bir Türkçe eser olmaması”na dayandırmakta ve “ebna-i 
vatan’ın okuyup anlayabilmesi için eserin dilinin gayet açık ve oldukça akıcı olma-
sına gayret ettiğini” belirtmektedir.35

Mir’âtü’l-Haremeyn’in derinlemesine bir inceleme ve araştırma olduğunu belirt-
tikten sonra, Eyüp Sabri Paşa yazılışında takib ettiği yöntem hakkında da bilgi 
vermektedir;

“Mir’ât”ın, mütâlâa sahiplerinin gözleri önüne koyacağı şeyler; yukarıda arz ve 
beyân olunan suretler ile bunlara müteferri’ hususlardan ibarettir. Münderecâ-
tının hükümdarların ve sultanların devirlerine göre tertip edilerek toplanmayıp 
da birtakım vechelere, suretlere ayrılmasından maksad; Kâbetullah’ın ve Mescid-i 
Resûlüllah’ın mübarek binalarının te’sîsleri ve başlangıcından zamanımıza gelin-
ceye değin Hicaz kıt’asında bulunan mübarek mekânların geçirdiği inkılâbatı, o 
mes’ud mevkilerin gördüğü vukuatı sırasıyla bildirmek esasını tayin etmektir.”36

Bir eserin değeri çoğunlukla kaynakları ile ölçülür. Eyüp Sabri Paşa’nın kaynakçası 
ise çok zengindir. Böylesi hacimli ve muhtevalı eserler yazmak da aslında geniş 
bir alt yapıya ihtiyaç duyar. Özellikle bölge tarihlerini kaleme aldığı eserlerinde, 
Eyüp Sabri Paşa’nın çeşitli eserlerin yanı sıra gördüklerini ve devrinin büyüklerin-
den dinlediklerini eserlerine alması onu seçkin bir konuma taşımıştır. Eyüp Sabri 
Paşa’nın Mir’âtü’l-Haremeyn’de kullandığı kaynakları genel olarak şu başlıklar al-
tında toplanabilir: 

Kur’an-ı Kerim, Hadisler, Genel Tarih Kitapları, Tefsirler, Şiirler, Meseller, Atasöz-
leri, Müşahedeleri ve Anıları, Yahudi ve Hristiyan Kaynakları, Harita, Plan, Resim, 

34  Kısmen sadeleştirilip alınmıştır. Mir’âtü Mekke, I, 4–6.

35  Mir’âtü Mekke, I, 7.

36  Mir’âtü Mekke, I, 10–11.
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Fotoğraf ve Şekiller, Arşiv Belgeleri, Mektuplar ve Yazışmalar ile Matbuat-Süreli 
Yayımlar.

Eyüp Sabri Paşa’nın sadece mukaddimeye aldığı kaynaklara bakıldığında genel 
tarihlerden şehir tarihlerine, tefsirlerden neseb kitaplarına, ilk dönem İslam Tarihi 
kaynaklarından kendi dönemimde yazılmış kaynaklara kadar çok geniş bir bilgi 
birikiminden yararlandığı ve bunları da kendi ifadesiyle “tenkid ederek” aldığı 
ortaya çıkmaktadır.37

Tarih-i Taberî, Tarih-i Kutbî, Tarihu’l-Hamîs (Diyârbekrî, ö. 990/1582)38, Mukaddi-
me-i İbn-i Haldun(1332–1406), Miftahu’l-İber, Tarih-u Âlî, Sübülü’l-Hüda ve’r-Re-
şad, Tarih-i İbn-i Hişam, Ravdatu’s-Safâ, Fezail-i Beytullah, Fütûhu’l-Haremeyn gibi 
tarih kaynaklarını Eyüp Sabri Paşa açıkca belirtmiştir. Bunlardan başka Hülasatü’l-
Kelam fi Binâi Beytullahi’l-Haram, Hulasatü’l Vefâ fî Ahbâr-i Medinetü’l-Mustafa 
adlı eserler ile Ezrakî ve Fakihî’nin şehir tarihi kapsamındaki Mekke tarihleri Eyüp 
Sabri Paşa’nın kaynakları arasına girmiştir.39

Mir’âtü’l-Haremeyn’in baş tarafında dönemin otuza yakın tanınmış, âlim, edebi-
yatçı, tarihçi, devlet adamı gibi şahsiyetlerinin eseri takdim yazıları vardır. Eyüp 
Sabri Paşa eseri bitirdikten sonra kendilerine birer nüsha takdim etmiştir. Onlar 
da eser hakkındaki düşüncelerini yazdıkları bu takriz(takdim) yazılarıyla belirtmiş-
lerdir. Bunlar çoğunlukla ağır Arapça, Türkçe, Farsça karışık bir dil ve deyimlerle 
yüklü yazılardır. İçlerinden bazı takrizler şiir şeklindedir.

Mir’âtü’l-Haremeyn için takriz yazan bazı zevat :

(Kısmen sadeleştirme, kısaltma ve Eyüp Sabri Paşa’dan aynen alıntı ile)

1. Meşâyih-i Mevleviyye’den, Yenikapı Mevlevîhânesi Postnişini Osman Selahaddin 
Efendi,40

2. Zamanın meşhur edebiyatçılarından, Takvimhâne-i Âmire Müdürü Ahmed Mid-
hat Efendi,41

3. Hoş Nüvisan(Usta kalem), İlim ve Fazilet’in Sertacı Muallim Naci,

37  Mir’âtü Mekke, I, 9.

38  “Tarihu’l-Hamîs fi Ahvâli Enfesi Nefis” adlı eser Eyüp Sabri Paşa tarihçiliğinde sık kullanılan kaynak-
lardandır. Osmanlı müelliflerinden, tarihçi ve fıkıh âlimi olan Kadı Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen 
ed-Diyârbekrî(ö. 990/1582)’nin çok sayıda güvenilir kaynaktan faydalanarak hazırladığı bir eserdir. 
Detaylı bilgi için bkz. Abdulkerim Özaydın, “Diyârbekrî”, DİA, İstanbul 1994, IX, 472–473.

39  Mir’âtü Mekke, I, 8–9.

40 XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Şeyhü’l-İslamlığa bağlı olarak kurulan Meclis-i Meşâyıh’ın(bir nev’i Ta-
rikatlar Genel Müdürlüğü) Eyüp Sabri Paşa dönemindeki önde gelenlerindendi. Osman Selahaddin 
Efendi(ö. 1886), padişahlarda olması gereken özellikler üzerine bir eser kaleme almıştır. Bkz. Mustafa 
Kara, “Osmanlılar’da Tasavvuf ve Tarikatlar”, Osmanlı Ansiklopedisi, I-VII, İz Yay., İstanbul 1996, I, 
241, 247.

41  Ahmed Midhat Efendi (ö. 1912), 1878’de Eyüp Sabri Paşa’nın çeşitli yazılarının yayımlandığı Ter-
cümân-ı Hakîkât gazetesini çıkarmaya başlayan şahıstır. Ayrıntı için bkz. Eyüp Baş, Osmanlı Tarih 
Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci, İlâhiyât Yay., Ankara 2006, s. 111–112; Abdülhak Şinasi 
Hisar, “Ölümünün 68. Yılı Dolayısıyla Ahmed Midhat Efendi Yazı makinesı Gibi Yazar”, Tarih ve Ede-
biyat Mecmuası, Yıl 16, sy. 12, Sıra 192, Aralık 1980, s. 31–36.
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4. Süleymâniye dersiam hocalarından Mehmed Hâşim Efendi,

5. Reis-i Ehl-i Dâniş ve Erbâb-ı Fesahât, Vak’anüvis Ahmed Cevdet Paşa,

6. Esbak Maârif-i Umûmiyye Nâzırı Tâhirzâde Mehmed Münif Paşa,

7. Makâm-ı Seraskerî Dâiresi Reisi es-Seyyid Süleyman Senîh Efendi,

8. Selânik Vilâyeti Defterdarı Münzevî Abdullah Efendizâde el-Hâc Mehmed Arif 
Efendi,

9. Trabzonî Emin Hilmi Efendi’nin kardeşi, İbrahim Hakkı Trabzonî Efendi,

10. Maarif Nezaretinin Encümen-i Teftiş ve Muayene Reisi Ahmed Hamdi Efendi,

11. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne İlm-i Hayvanat Muallimi Doktor Kaymakam Hüseyin 
Remzi(1839–1896),

12. İmamü’l-Ulema, Şeyhü’l-Fudalâ Şeyh Mehmed Ebu’l-Hüdâ es-Sadî er-Rufaî 
Efendi,

13. Beşiktaş Şazelî dergâhı postnişini Şeyhu’l-Şuyûh Mehmed Zafir Efendi.

Toplamı 58 sayfayı bulan takrizlerde, yazarları Eyüp Sabri Paşa’nın büyük gay-
retler sarf ederek yazdığı bu eserin çok faydalı olduğuna, büyük hizmet yaptığı-
na, Hicaz tarihini geniş bir şekilde, tafsilatıyla güzelce işlediğine değinmişlerdir. 
Takrizlerde bol övgü dolu ifadelerle kendisine teşekkür edildiği görülmektedir. 
Eyüp Sabri Paşa’nın çoğunlukla tebrik edildiği ve dualarla anıldığı da takrizlerde 
görülen genel manzaradır.42 Mir’âtü Medine’nin baş tarafında da iki43, Mir’âtü 
Cezîreti’l-Arab’ın en sonunda ise bir takriz yazısı daha vardır..44 Takrizler ve için-
dekilerle başlayan eser hatime bölümyle tamamlanmaktır. Eserin hatimesi hem 
Osmanlı Türkçesi hem de Arapça olarak kaleme alınmıştır.45

Mir’âtü’l-Haremeyn ile aynı ismi taşıyan, aynı konuları ele alan, Eyüp Sabri Paşa’nın 
vefatının hemen sonrası yıllarda yazılmış, seyahatnâme izlenimi veren bir başka 
esere de burada değinmek gerekmektedir. Eserin yazarı Eyüp Sabri Paşa gibi gö-
rev gereği gittiği kutsal beldeler hakkında eser kaleme alan İbrahim Rıfat Paşa’dır. 
İbrahim Rıfat Paşa, Mahmil-i Şerif ve Emirü’l-Hac gibi üst düzey resmi görevle de-
falarca gittiği Hicaz ve tarihi hakkında yazdığı eserine, Eyüp Sabri Paşa ile aynı 
tercihi yaparak Mir’âtü’l-Haremeyn ismini seçmiştir.46

Eserin içeriği:

Eyüp Sabri Paşa Mir’âtü Mekke’nin 9–10. sayfalarındaki mukaddimesinin bir bölü-
münde Mir’âtü’l-Haremeyn’in içeriğine, kapsadığı konulara değinmektedir. Kısa 

42  Mir’âtü Mekke, I, 1–58.

43  Mir’âtü Medine, II, 2–5.

44  Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, III, 416.

45  Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, III, 414–415.

46  İbrahim Rıfat Paşa, Mir’âtü’l-Haremeyn, I-III, Matbaatü Darü Kütübi’l-Mısrıyye, Kahire 1344/1925.
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bir eser özeti gibi olan bu bölümde, altmış kadar eserin ismini kaynakları olarak 
belirtmiştir. Kaynak olarak kullandığı eserler tefsirden tarihe, Türkçe’den Farsça 
kaynaklara kadar ilk el ve çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Eyüp Sabri Paşa, uy-
gun gördüğü kaynaklarını tek tek sıraladıktan sonra şöyle demektedir;

“Mir’ât’ın bölümleri ve içeriği, isimleri yukarıda yazılan kitaplardan alınan ve elde 
edilen hulâsalardan ibaret olup, Haremeyn-i Muhteremeyn’in mukaddes binaları, 
idrâkiyle öğünüp iftihar ettiğimiz bu asra kadar kaç kere ta’mîr edilip yenilendi; 
kimler tarafından ne şekilde genişletildi, bozuldu, tekrar ta’mîr edildi ve sağlam-
laştırıldı; ilk yapıları nasıldı, sonraları ne vaziyete getirildi; ziyaret edilmekte olan 
mevkiler ve mübarek eserler Hicaz’ın hangi noktalarında bulunmaktadır; Mescid-ı 
Haram’la Ravza-i Mutahhare’nin temelini teşkil eden o yüceler yücesi mahallin 
coğrafi durumları ile âsâr-ı atîka ve mahsulât-ı belediyeleri ve Mekke’nin coğrafi 
komşularının durumu ile Bekke şehrinin evlerinin icâr ve Kâbe-i Mübarekenin ör-
tüsünün taksimi; Beytullah’ı, yıkmaya ve tahribe cüret eden mel’unlar, kimler idi; 
keyfiyet-i kasd ve cüretlerini ne gibi şeyler ortaya çıkardı.

Haremeyn-ı Şerifeyn’den herhangi birine hakarete cesaret edenlerin akıbetleri 
niye kötü oldu, Surre-i Hümâyûn’un gönderilmesi hangi tarihte ve hangi padişah 
asrında adet edinildi. Geçen asırlarda gönderilen surrelerin tamamının miktarı ne 
idi, şimdi nasıl ve ne miktar akçe gönderilmektedir, Mahmil-i Şerîf ne demektir, 
kimin zamanında ve ne sebeple îcâd edildi, Kâbe-i Muazzama kaç sene müddetle 
puthâne olarak kaldı... Velhasıl Hicaz kıtası daha ne gibi vukûât ve inkılâplar gör-
dü ise. Mekke’ye ait olanları ayrıca birer cilde tefrik edilmiş ve bunları tamamlayı-
cısı ve mütemmimi olmak üzere bir de Cezîretü’l-Arab Tarihi yazılmıştır.

Mir’ât, her ne kadar Beytullah’ın te’sîs târihini ve zamanını, kalbleri tatmin ede-
cek bir şekilde tahmin ve takrîb ile göz önüne koyamaz ise de, Vakıf-ı Hafayâ-yı 
Hikem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz hazretlerinden müteselsilen nakil ve 
rivayet edilen hakîkâtleri, târih ile sabit vukuatı, asrımıza kadar yapılan inkılâbatı 
geniş ve derin bir şekilde inceleyip açıklayarak, her vakıayı teferruatıyla tenmık 
ve ta’rîf eder.”47 Mir’âtü’l-Haremeyn, Eyüp Sabri Paşa’nın kendi ifadelerinde de 
belirttiği gibi, yaklaşık on altı yıllık derinlemesine bir inceleme ve araştırmanın 
sonucunda ortaya çıkmıştır.48 

Eyüp Sabri Paşa, yukarıda genel hatları ile değindiği bu konuların yanı sıra, de-
rinlemesine bakıldığında oldukça değişik konulara da yer verdiği görülebilmek-
tedir. Örneğin, Mekke-i Mükerreme’yi genişçe ele alarak verdiği bilgiler arasında, 
bölgedeki hastalıkların genel seyrine de yer vermiştir. “Mekke-i Mükerreme’de 
Hastalıkların Çıkış Sebepleri” başlığı ile yaklaşık üç sayfa, Hicaz’ın geçirdiği değişik 
salgınlar ve hastalıklardan, hastalıklar için alınan çeşitli tedbirlere kadar, tedbir 
amaçlı çıkarılan kanunlara kadar tıbbî birçok bilgi okuyucuya sunulmuştur.49 Bu-
rada görüldüğü üzere Eyüp Sabri Paşa Mir’âtü’l-Haremeyn’de şehir Tarihçiliğinin 

47  Mir’âtü Mekke, I, 9–10.

48  Mir’âtü Mekke, I, 10–11.

49  Mir’âtü Mekke, I, 82–86.



287

Türkiye Yazarlar Birliği

vazgeçilmezlerinden olan gündelik hayata oldukça geniş yer vermiştir.

Eserde geçen örnek mahiyetinde başka bir ayrıntı, Hac’da iken yenilen çeşitli ye-
meklerle ilgili nasihatinde de vardır. Eyüp Sabri Paşa, Hacıların Hicaz’a gittiklerin-
de kültür farkından dolayı yemeklerin fazla yağlı veya baharatlı vb. olduğundan 
az yemelerini, yoksa midelerinin bozulacağını, midelerinin de bozulması halinde 
yirmi dört saat içinde tedavisine başlamaları gerektiğini belirtmektedir.50

Mir’âtü’l-Haremeyn hakkında yapılan değerlendirmeler

Eser, çok geçmeden Lütfullah Ahmed(1884–1963) gibi tarihçiler tarafından kaynak 
kullanılacak kadar önem kazanmıştır. Diğer adıyla Naci Kasım, Hz. Muhammed(s)’i 
anlattığı eserinde, yararlandığı yirmi kadar kaynak içerisinde Eyüp Sabri Paşa’nın 
Mir’âtü’l-Haremeyn’nini de yazmıştır.51

Bir başka örnek, Cumhuriyet dönemi ilk hadis çalışmaları arasında bulunan Sahih-i 
Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi’nde görülmektedir. Babanzâde Ahmed 
Naim(1872–1934) tarafından yapılan tercümede, Enes b. Malik rivayeti ile gelen 
hadisin tercümesi verilirken, Hadis metninde geçen Hz. Muhammed(s)’in ilk gel-
diği Medine’nin âlâ’sı(yukarısı) ile ne kastedildiği Mir’âtü’l-Haremeyn’den alıntı 
ile açıklığa kavuşturulmaktadır. Ahmed Naim başka kaynaklardan Medine’nin 
âlâ’sı(yukarısı) hakkında verilen bilgileri görüş olarak aktarsa da, Eyüp Sabri 
Paşa’dan gelen bilgileri muteber kabul ettiği anlaşılmaktadır.52

Mehmet Zeki Pakalın da Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü’ndeki “Surre-i Hü-
mayun” maddesini büyük oranda Eyüp Sabri Paşa’ya dayanarak anlatma yolunu 
seçmiştir. Pakalın, özellikle ilk Surre ve sonraki Surre’ler, kimlerin gönderdiği, ne 
kadar ve kimlere nelerin gönderildiği gibi detayları Eyüp Sabri Paşa’dan almış-
tır.53

Mir’âtü’l-Haremeyn hakkında belirtilen bu örnekler dışında da birçok kaynak 
çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Yapılan değerlendirmelerde Mir’âtü’l-
Haremeyn’in çok değerli bir eser olduğuna vurgu vardır. Özellikle esere yazılan 
takrizlerdeki övgüler sayılamayacak kadar çoktur. Zamanın meşhur edebiyatçıla-
rından, Tercümân-ı Hakîkât yazarı, Takvimhâne-i Âmire Müdürü Ahmed Midhat 
Efendi (ö. 1912), Mir’âtü’l-Haremeyn’e yazdığı takrizde, eserin yazarı Eyüp Sabri 
Paşa’yı böyle güzel bir eser için tebrik ederek, “bu eserin kendimde bulunması bile 
ayrıca tebrik-i şayandır.” demesi eserin değeri hakkında yazılanlara iyi bir örnek 
oluşturmaktadır.54 

50  Mir’âtü Mekke, I, 89.

51 Lütfullah Ahmed (1884–1963), Hayat-ı Hz. Muhammed, I-III, Kader Matbaası, İstanbul 1331/1916, s. 2.

52 Zeynüddin Ahmed b. Ahmed b. Abdüllatif ez-Zebidî(ö. 893/1488), Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i 
Sarîh Tercemesi, Terc. Ahmed Naim(ö. 1934), I-XXIII, 3. Bsk., TTK Yay., Ankara 1972, II, 371-372.

53 Krş. Mir’âtü Mekke, I, 706–707; Mehmet Zeki Pakalın, “Surre-i Hümayun”, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, I-III, MEB Yay., İstanbul 1983, III, 284–285.

54  Mir’âtü Mekke, I, 4.
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Cevdet Paşa ise bu eseri telif etmekle Eyüp Sabri Paşa’nın yaptığının büyük bir 
gayret ve başarı olduğuna, kendi asırları için büyük katkı ve iftihar vesilesi oldu-
ğuna, değindikten sonra, “altının değerinden sarraf anlar” mealinde bir anlatım-
la Mir’âtü’l-Haremeyn’in değerinin büyüklüğüne işaret etmiştir. “Bu te’lîf-i şerîf-i 
saadet elîf-i âlîleri asr-ı mehâsin hasr-ı hümâyûnu tezyîn eden âsâr-ı cedîdeye pek 
güzel bir lâhikadır ve doğrusu bir muvaffakiyet-i azîme ve fâikadır. Çünkü dîvâr-
ı ilân u intişâra ta’lîk olunan meâsir her kangı fenne dâir ise mutlâ’ası ol fenne 
mensûb olan sınıfa münhasır kalır e Sûk Ukkâz-ı iştihâra çıkarılan bedeyâ’-i âsârın 
değerini ancak ehl ü erbâbı bilir.

Her sınıf kendi mahsûl-i vicdâniyle müftehir olur. Herkes merâkı ne ise onun 
mutâlâ’aıyla zevk u halâvet bulur. Ebyâtın taktî’ini şu’arâ anlar. Büyûtun resm-i 
mukatta’larına mühendisler merak eyler. İbn-i Hayyâm’ın Rubâiyyâtını okuyup da 
zevk-yâb olmayan edîb yoktur. … 

Mir’âtü’l-Haremeyn ise nâzîr-i nâ-yâb ve herkesin tâlib ü râgıb olacağı bir kitab-ı 
müstetâbdır. Çünkü fenn-i muhâddarattan olmak hasebiyle beyne’l-üdebâ maz-
har-ı hüsn-i kabûl olacağı bî-irtiyâbdır.” 55

Cevdet Paşa Hicaz tarihini ve coğrafyasını yazacaklar için önemli bir kaynak oldu-
ğunu belirttikten sonra, Mir’âtü’l-Haremeyn’in değişik yönlerine değinirken eser 
hakkında şehir tarihi açısından da önemli ifadeler kullanmaktadır:

“Arab tarihini ve Arabistan coğrafyasını yazacak müellifine me’haz olacak bir gü-
zel kitabdır.

Havas-ı avâm onu yarım hacı olmak niyetiyle okur. Hüccâc-ı kirâm dahi menâsik-i 
Hacc gibi yanında taşır.

Ashâb-ı fenn-i menâzır onun hâvî olduğu resimlere dûrbîn-i dikkat ile nazar ede-
rek nice mahâlll-i mukaddese-yi kalb gözüyle görmüş olur. Ehl-i hisâb-ı hendese 
dahi onda istifâde edecek pek çok şeyler bulur.

Böyle kabûl-i âmmeye mazhar olan bir eser-i bî adîle muvaffakiyet-i behiyyelerin-
den dolayı zât-ı vâlâlarını lisân-ı teşekkürle tebrik ederim. Cevdet”56

Hem kaynaklık yönünü, hem herkese hitap eden geniş hacmini beğeniyle anan 
Cevdet Paşa, Mir’âtü’l-Haremeyn için kaleme aldığı bu takriz yazısını “Mir’âtü’l-
Haremeyn Müellifi Eyüp Sabri Paşa’ya Takriz Makamında Tezkire” başlığı altında 
meşhur eseri Tezâkir’ine de almıştır.57

Mir’âtü’l-Haremeyn hakkındaki önemli değerlendirmelerden biri de Mehmed 
Süreyya(ö. 1909)’ya aittir. Sicill-i Osmânî’de, Eyüp Sabri Paşa’yı tanıttığı bölümde 
Mir’âtü’l-Haremeyn’in içeriğinin zenginliğine işaretle şöyle demektedir:

55  Mir’âtü Mekke, I, 27.

56  Mir’âtü Mekke, I, 27–28.

57 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir-i Cevdet, Sad. Cavid Beysun, I-IV, 2. Bsk., TTK Yay., Ankara 1986, IV, 
224–225.
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“Eyüp Sabri Paşa; ….. birçok müddet Haremeyn-i muhteremeyn’de memuren bu-
lunup ….. Haremeyn-i muhteremeyn hakkında mufassal ‘Mir’ât’ namıyla bir tarih 
kaleme almış ve erbâb-ı kalem ve ilmden bir zat idi.”58

Bursalı(1861–1926) ise, geniş ve önemli bilgiler içerdiğine değinerek, Osman-
lı Müellifleri’nde Eyüp Sabri Paşa’yı ve eserlerini anlattığı bölümde Mir’âtü’l-
Haremeyn’in içeriğinin zenginliğine şöyle değinmektedir: 

“Eyüp Sabri Paşa  … ‘Ermiye’lidir. 

Âsâr-ı Matbuası:

‘Mir’âtü Mekke’ ve ‘Mir’âtü Medine’ ve ‘Tercümetü’ş-Şemâil’ ve ‘Ahvâl-i Cezîreti’l-
Arab’ ve ……. ‘Mir’âtü’l-Haremeyn’ ismiyle muharrer olan ilk iki eser-i alîleri kıt’a-i 
mukaddeseyi Hicaziye hakkında dînî ve tarihî malumat-ı lazımeyi havî olduğun-
dan umum-ı mü’minîn ve bâhusus hüccâc-ı kiram için elzem bir kitaptır.

‘Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab’da59 Arabistan şibh-i cezîresi hakkında yazılan coğrafyala-
rın mufassal ve güzidelerindendir.”60

Mir’âtü’l-Haremeyn’i, Hicaz kıtası tarihini güzel ve detaylı bir şekilde açıklayan 
seçkin bir eser olarak tanımlayan Bursalı, konu hakkındaki dinî bilgileri de kapsa-
yan bu eserin, Hacılar için de vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır.

M. H. Yinanç(ö. 1961) da, o Tanzimat dönemi Tarihçiliğini ele aldığı makalesinde, 
Mir’âtü’l-Haremeyn’in önemli bir eser olduğuna vurgu yapmaktadır. Bazı yanlışla-
rın bulunmasına rağmen, eserin şehir mıntıka ve memleketler hakkında yazılan ta-
rihler arasında Ali Satı Efendi, Hafız Hüseyin Ayvansarayî(ö. 1787)’nin “Hadîkatü’l-
Cevâmi” adlı eserinden sonra ikinci sırada bahse değer önemde olduğunu belirt-
mektedir. Takdirlerini belirttiği bu eserin uzun soluklu çalışma, çaba ve tetkiklerin 
ürünü olduğunu eklemektedir.61

Ercüment Kuran ise, Eyüp Sabri Paşa’nın “Mir’âtü’l-Haremeyn”i, Şakir Şevket(1847–
1878)’in “Trabzon Tarihi” ve Mehmed Raif(1863–1912)’in “Mir’ât-ı İstanbul” gibi 
eserlerini şehircilik tarihiyle ilgili olarak oldukça mesafe almış olduğumuzun ör-
nekleri olarak sunmaktadır.62

Münir Atalar; “Osmanlı Devleti’nde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları” başlık-
lı çalışmasında Eyüp Sabri Paşa’nın Mir’âtü’l-Haremeyn’inden de faydalanmıştır. 
Mir’âtü’l-Haremeyn hakkında şöyle demektedir; “ … Mir’âtü Mekke kısmında ko-
numuza bir hayli yer verilmiştir. Surre’nin tarihçesiyle ilgili bilgileri eserde dağınık 

58 Mehmed Süreyya(1845–1909), Sicill-i Osmânî Yahut Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniye, I-III, Matbaa-i 
Âmire, İstanbul 1308, I, 451.

59 Bursalı, Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab şeklinde kaydetse de Mir’âtü Cezîreti’l-Arab’ı kasdettiği kesindir.

60 O. M., III, 26-27.

61 Yinanç, II, 586.

62 Ercüment Kuran, “Ottoman Historiography of the Tanzimat Period”, Historians of The Middle East, 
Edited by, Bernard Lewis and P. M. Holt, Oxford University Pres,  London 1962, s. 425. Benzer ifade-
ler için bkz. Şirin, s. 573–574.
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bulmak mümkündür. Özellikle Yavuz ve Kanûnî dönemlerine ait surreler üzerinde 
durulmuştur. … Eski Türkçe olan eserin üslubu oldukça ağırdır.”63

Mir’âtü Cezîreti’l-Arab ve ismindeki karışıklık

Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, Mir’âtü’l-Haremeyn’in üçüncü cildidir. Mir’âtü’l-Haremeyn 
içerisinde Mir’âtü Cezîreti’l-Arab’ın tamamlayıcı bir yönü vardır. Çünkü Mir’âtü 
Mekke ve Mir’âtü Medine’nin içeriğini bu eser, getirdiği açıklamalarla destekle-
mektedir. Müellif zaten bu eseri ilk iki eserini bilgi açısından desteklemesi için 
sonradan kaleme aldığını belirtmektedir.(1306/1888).64

Osmanlı Müellifleri ve Eyüp Sabri Paşa hakkında en geniş malumata sahip olduğu 
için onu temel alan birçok kaynak Eyüp Sabri Paşa’nın “Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab” 
adında bir eserinin olduğundan bahsetmişlerdir.65 Ancak Eyüp Sabri Paşa’nın böy-
le bir eserine rastlanmadığı gibi, Eyüp Sabri Paşa’nın kendisi de Ahvâl-i Cezîreti’l-
Arab isimli bir eserinden bahsetmemiştir.

Eyüp Sabri Paşa önce Mir’âtü Mekke, sonra Mir’âtü Medine ve en son Mir’âtü 
Cezîreti’l-Arab’ı telif etmiştir. Yaklaşık on altı yıl gibi bir sürede telif edilen bu 
eserlerin yazım ve yayımlanması arasında zaman farklılığı vardır. Mir’âtü Cezîreti’l-
Arab’ı Eyüp Sabri Paşa ilk iki cildi tamamladıktan sonra bastırmıştır. Hem Mir’âtü 
Cezîreti’l-Arab’ın sonradan telif ve tab edilmesi, hem de hacim olarak diğer iki 
eserden farklı olarak Mir’âtü Cezîreti’l-Arab’ın daha küçük hacimli olması gibi ne-
denlerin onun ayrı bir esermiş gibi algılanmasına, böylece de farklı bir isimle isim-
lendirilmesine sebep olduğu düşünülebilir.

Eserin basılı nüshalarının üzerinde ve Eyüp Sabri Paşa yazdığı Mir’âtü Cezîreti’l-
Arab’ın hatime bölümünde çok net bir ifade ile eserin isminin Mir’âtü Cezîreti’l-
Arab olduğunu belirtmektedir.66

Bursalı’nın Eyüp Sabri Paşa ve eserlerini verirken Mir’âtü Cezîreti’l-Arab’ın ismi-
ni Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab olarak vermesi onu ayrı bir esermiş gibi takdim etmesi 
sonrakiler tarafından da hep böyle algılanmış ve hemen hemen tüm kaynaklarda 
buradaki şekliyle Eyüp Sabri Paşa’nın sanki Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab diye bir eseri 
varmış gibi açıklanmıştır. 67

63 Münir Atalar, Osmanlı Devletinde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları, Diyanet İşleri Başkanlığı Ya-
yımları, Ankara 1999, s. XIX.

64 Eserin Yıldız Kütüphanesi kaynaklı Yazma Nüshalarından Mir’âtü Mekke ile Mir’âtü Medine’nin yan 
yana Mir’âtü Cezîreti’l-Arab’ın ise ayrı bir demirbaşa kaydedilmesi bu bilgiyi destekler mahiyettedir.

65  O. M., III, 26–27.

66  Mir’âtü Cezîreti’l-Arab, III, 413.

67  “Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab” adlı eseri yanlışlıkla Eyüp Sabri Paşa’nın eseri olarak kaydeden bazı kayıtlar 
için bkz.; Ömer Rıza Kehhâle, “Eyüb Sabri”, Mu’cemü’l-Müellifîn Terâcim-i Musannifi Kütübi’l-Ara-
biyye, I-XV, Beyrut 1957, III, 30; Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun 
Üçok, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1982, s. 404(Yazar bu eser hakkında bilgi olmadığını 
da eklemiştir); Eyüp Sabri Paşa, Riyâzü’l-Mûkınîn Cennet Bahçeleri, Sad. İsmail Demir, s. 26(Yayınevi 
Önsözünden); İbrahim Alaaddin(Gövsa), “Eyüp Sabri Paşa”, Meşhur Adamlar Hayatları ve Eserleri 
Ansiklopedisi, Çıkaran Sedat Simavi, I-VI, İstanbul 1933–1935, II, 446; Eyüp Sabri Paşa, Hac ve Umre 
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Eser isminin bazı kaynaklarca “Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab” şeklinde kaydedilmesinin 
büyük ihtimalle isim benzerliği nedeniyle olsa da, birkaç önemli kaynakta “Ahvâl-i 
Cezîreti’l-Arab” ile “Mir’âtü Cezîreti’l-Arab”ın birlikte verilmesi ayrıca dikkat çek-
mektedir. Aynı kaynakta her iki eser adının birden verilmesi, küçük bir ihtimal de 
olsa, esere Eyüp Sabri Paşa tarafından önce “Ahvâl-i Cezîreti’l-Arab” isminin veril-
miş olduğu, sonradan da “Mir’âtü Cezîreti’l-Arab” diye eser isminin değiştirildiği 
şüphesini akla getirmektedir. Ancak kesin olarak bilinen şu ki; eserin ismi; matbu 
nüshalarda da, Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan Sultan II. Abdûlhamid’e 
kendisinin takdim ettiği el yazma nüshada da, “Mir’âtü Cezîreti’l-Arab” şeklinde 
okunmaktadır.68

Sonuç ve değerlendirme

Mehmet Zeki Pakalın, Lütfullah Ahmed(1884–1963), Ahmed Naim(1872–1934) 
gibi tarihçi ve yazarların Eyüp Sabri Paşa’yı kaynak kullanması, Münir Atalar gibi 
araştırmacıların çalışmalarında birçok konuda Eyüp Sabri Paşa’ya dayanmaları, Ş. 
Tekindağ’ın Tanzimat dönemi tarihçileri deyince ilk sırada verdiği birkaç isimden 
biri sayması Eyüp Sabri Paşa’ya ve eserlerine nedenli ilgi gösterilmesi gerektiğinin 
birkaç örneğini oluşturmaktadır. Eyüp Sabri Paşa’nın eserlerinden bazılarının gü-
nümüz harfleri ile yayımlanmış olması bu bağlamda sevindirici olmakla beraber, 
yetersizliğini de ortaya koymaktadır. Mir’âtü’l-Haremeyn başta olmak üzere, eser-
lerinin ciddi çalışmalarla kültür hayatına aktarılması böylece önem taşımaktadır.

Türk dilinin son yüzyıl içerisinde geçirdiği derin ve köklü değişim nedeniyle yeni 
kuşakların bu kadar değerli eserleri okuyup anlamalarında büyük sıkıntılar olmak-
tadır. İçerisinde Eyüp Sabri Paşa’nın eserlerinin de bulunduğu eski dille yazılmış 
bu gibi temel eserlerin, uzman kişilerce yeni Türkçeye aktarılması kültürel miras 
açısından gereklidir.

Eyüp Sabri Paşa’yı önemli yapan özelliklerinden birisi eserlerinde uzun ve de-
taylı verdiği tarihî malumata kaynak olarak kullandığı malzemelerdir. Mir’âtü’l-

Yolcularına Mekke-Medine Rehberi Mir’âtü’l-Haremeyn, Sad. Cihan Okuyucu, s. 1(Yayınevi Önsö-
zünden); Eyüp Sabri Paşa, Tarih-i Vehhâbiyân, Sad. Süleyman Çelik, Bedir Yay., İstanbul 1992, s. 11; 
“Eyüp Sabri Paşa”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kolektif Şirketi Yay., 
I-XI, İstanbul 1958, X, 5446; “Sabri Paşa(Eyüp)”, Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, İnterpress 
Basın ve Yay., I-XXIV, İstanbul 1994, XIX, 10028; Abdullatif Uyan, “Eyyûb Sabri Paşa”, Menkıbelerle 
İslam Meşhurları Ansiklopedisi, I-III, Bereket Yay., İstanbul 1983, II, 755; İhsan Işık, “Eyüp Sabri Paşa”, 
Türkiye’de Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, I-X, Elvan Yay., Ankara 2006, IV, 1368; 
“Eyup Sabri Paşa”, Türkiye Ansiklopedisi, Haz. M. Ekrem Üzümeri, Selami Dinçer, Sadi Kazancı, Yıldız 
Matbaası, I-VI, Ankara 1956, II, 307; Taha Tanır, “Mahmud el-Siyer”, Taha Tanır, “Mahmud el-Siyer”, 
Kitap Dergisi, sy. 13, Mart 1988, s. 10.

68  Mir’âtü’l-Haremeyn’in Eyüp Sabri Paşa tarafından Sultan II. Abdûlhamid’e takdim edilen el yazma-
sı nüshaları İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ndeki tarihi yazmalar kütüphanesindedir. Müellif hattı 
olması büyük bir ihtimaldir. Çünkü belgelerde görülen Eyüp Sabri Paşa’nın el yazısına benzer güzel 
bir yazı örneği ile yazılmış ve II. Abdûlhamid’e takdim edilmiş nüshadır. Yıldız Kütüphanesi İstanbul 
Üniversitesi’ne nakledilince bu eserler de oraya götürülmüştür. İlginçtir ki, kütüphanedeki yerleri 
açısından Mir’âtü Mekke ve Mir’âtü Medine yan yana kataloglanmışken, Mir’âtü Cezîreti’l-Arab on-
lardan farklı bir tasnif numarasıyla yerleştirilmiştir. Görevlilere uyarı yapılarak birleştirilmesi istenmiş-
tir. Bkz. Mir’âtü Mekke, T 6082; Mir’âtü Medine, T 6083, Mir’âtü Cezîreti’l-Arab ise 4195 numara ile 
kayıtlıdır.
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Haremeyn’i yazarken, kendi ifadesiyle, mevsûk yani sağlam kaynak kullanmaya 
özen göstermiştir. Mir’âtü’l-Haremeyn’in kaynakları arasında Nâme-i Hümâyûn-
lar, devletten resmi yazıyla talep ettiği resmi yazışmalar, tam metin verdiği çok 
sayıdaki çeşitli vesilelerle yazılmış mektuplar, bazı vesilelerle kişilerin karşılıklı ko-
nuşma metinleri, kendi gördükleri ve yaşlılardan dinledikleri bir şehir tarihi vasfıy-
la Mir’âtü’l-Haremeyn’in kaynaklık değerine ve önemine işarettir.

Mekke ve Medine tarihleri yazarı Eyüp Sabri Paşa’yı tarihçi olarak ayırıcı özellik-
lerinden bir diğeri de ayrıntılı malumat vermesidir. Verdiği malumatlar içerisinde 
sayısal bilgiler, mesafe ölçümleri, değerli taşların ağırlıkları, gün bilgileri, tarih bil-
gileri gibi ince detaylar eserlerinde yer almaktadır. Bunlardan bir kısmı çizimler 
üzerinde gösterme şeklinde yer alırken bir kısmı da tablo olarak karşımıza çık-
maktadır.

Eyüp sabri Paşa’nın şehir tarihi yazımında Mekke ve Medine’nin kutsallığı ön pla-
na çıkmış ancak bu iki şehri etraflarıyla ve coğrafyalarıyla birlikte ele almış oldu-
ğu görülür. Onun önemsediği öncelikle Mekke ve Medine’deki kutsal mekânlar 
sonra etrafı olmuştur. Kutsal beldeleri ilk kuruluşundan başlayarak kendi yaşadığı 
zamana kadar getirmiş, telgrafın kullanımı gibi güncel bilgileri de aktarmıştır. Bu 
iki kutsal mekânın çeşitli zamanlardaki geçirmiş oldukları tamir, yangın, sel vs. de-
tayları ile işlenmiştir. Bunun dışında dini inançlar, sosyal ve siyasi yapı, Osmanlı’nın 
kutsal beldelere hizmetleri, bölgede cerayan eden çeşitli üstünlük mücadeleleri, 
bazı önemli görülen şahsiyetlerin biyografileri, bazı nüfus hareketleri, geçim şart-
ları ve kaynakları, binalar, evler, yollar, mesafe bilgileri, bazı sayısal istatiski bilgi-
ler, su yolları, su kanalları, köprüler, zemzemin geçmişi, geçirdiği evreler, bölgede 
çıkan hastalıklar, salgınlar, depremler, yöre insanının yemek kültürü gibi bazı ay-
rıntılar Eyüp Sabri Paşa’nın şehir tarihiciliğinde yer almıştır. Ayrıca anlatımlarını 
kimi zaman arşivlere dayandırması kimi zaman resim, çizim-krokilerle de destek-
lemesi onu farklı yapan özelliklerden olmuştur.
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Çağdaş Kosova 
Türk Şiirinde Prizren

İskender Muzbeg1

Sayın katılımcılar,

Her şeyden önce sizleri, 1994 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde kurulan Türk 
Yazarlar Derneği’nin kurucularından ve bugünkü eşbaşkanlarından biri olarak 
(Prizren’de kurulan bu dernek bugün üç eşbaşkan - İskender Muzbeg, Fikri Şişko 
ve Zeynel Beksaç tarafından yönetilmektedir), Türk Yazarlar Derneği adına selam-
lıyorum. 

Konu çerçevesinde çağdaş Kosova Türk şiirinden ve Prizren şehrinden bahsetmek 
istiyorum.

Çağdaş Kosova Türk şiiri deyince her şeyden önce aklımıza bugün Kosova’da ya-
şayıp yaratan, kendilerine Kosova Türkü diyen şairlerin 60 yıllık bir serüveni akla 
gelmektedir. Yani Çağdaş Kosova Türk şiiri demek, 1951 – 2010 yılları arasında 
Kosova’da binbir güçlükle ve her şeye rağmen Türkçe yaratılan ve yaratılmakta 
olan şiir demektir.

Prizren deyince de, her şeyden önce Kosova’nın kültür başkenti sayılan bir kent 
akla gelmektedir.

Prizren şehri hakkında birkaç söz

Prizren şehri bugün Balkanlarda – Kosova Cumhuriyeti’nde Türk kültür eserleriyle 
ayakta duran şirin bir şehirdir. Bu şehir şirinliği ve güzelliğiyle gün geçtikçe çağ-
daş Kosova Türk şairlerinin eserlerine konu olmakta, böylelikle kendi kalıcılığını 

1 Yazar., Prizren Türk Yazarlar Derneği Başkanı Eşbaşkanı
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arttırmaktadır. Bugün nüfusu 100 bini aşan bu şehir (1) Romalılar zamanında bir 
ticaret merkezi olarak biliniyordu. Ortaçağ Sırbistan devletinde Çar Duşan ve Çar 
Uroş gibi hükümdarların devlet merkezi oldu; 1455 yılında fethedilip Osmanlı ege-
menliğine geçti –500 yıla yakın bir süre Türklerin elindeydi, 1912 yılında Sırbistan 
Krallığı’na bağlandı, kısa bir süre Bulgar saldırganlarının eline geçti, neden sonra 
Sırbistan ve Yugoslavya devlet sınırları içerisinde kaldı. 

1999 Kosova savaşından sonra Kosova’da yeni bir süreç – Kosova’nın yeniden yapı-
lanma süreci başlatıldı ki bu sürece  NATO’nun KFOR Barış Gücü, Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün “UNMİK Geçici Misyonu”, AGİT, EULEX ve diğer uluslararası kuruluş-
lar – hükümet ve hükümet dışı örgütleri etkin bir biçimde katıldılar. (2)

17 Şubat 2008 günü Kosova’nın denetimli bağımsızlığa kavuşmasından sonra bile, 
yani bugün hala bu uluslararası örgüt ve kuruluşlar yerel sübjelerle bir işbirliği 
içerisinde, kendi programlarına göre çalışmalar yürütmektedirler. Dünyanın bu en 
yeni cumhuriyetini bugüne kadar 71 devlet tanımıştır.

Kosova Türk şiiri hakkında birkaç söz

Kosova’da, bunun çerçevesinde de Prizren’de bugün yaratılan, yaşatılan ve ge-
liştirilen Türk şiiri 25 – 30 şairiyle, çoğunlukla öğrencilerin oluşturduğu 2000 
– 3000’i bulan bir okuyucu kitlesiyle Prizren başta olmak üzere, Priştine, Gilan ve 
Mamuşa’da ortalama olarak ayda bir defa düzenlenen şiir saatleriyle ve birkaç 
kültür, sanat ve edebiyat dergisiyle yaşama çabası vermektedir. Bu şiirin bugün 
Prizren’de hala capcanlı olmasının sırrını buralarda yüzyıllarca oluşan Osmanlı 
kültürünün hala canlı olmasında aramak gerekir. Gerçi 1912 yılından sonra, bura-
larda, kırk küsur yıl süren karanlık bir dönem vardı ama bunun ardından – 1951 yı-
lında yeniden kan ve can kazanan, bu arada, engebeli yollardan geçmek zorunda 
kalmasına rağmen, bugüne kadar gelebilen Türkçe eğitimle, türk kültür ve sanat 
derneklerinin içerikli ve perspektifli faaliyetleriyle ve tüm bunların gerçekleşme-
sini sağlayan bilinçli insan kaynaklarıyla bu karanlık döneme son verildi. (3) Bugün 
hala yaşayan bir Türk şiirinden bahsetmek mümkündür. 

Prizren’de gelişen Türk şiiri Kosova Türk Şiiri’nin yapıcı unsurudur, Bu şiir Kosova 
Türk Edebiyatı’nın kalbi, daha geniş çapta da – Kosova Türk Kültürü’nün bir ayağı, 
Türk Edebiyatı’nın ayrılmaz bir parçası ve Dünyada Türk Kültür Bütünlüğü gibi 
yavaş yavaş gelişen ama büyük önem arzeden bir sürecin temel taşlarından biridir. 
Bu bütünlüğün bu temel taşı, söz konusu sürecin dışında düşünülemez, bu temel 
taşı bu süreçten ayrıldığı anda, kendi öz benliğini de kaybetmeye mahkumdur. 

Kosova Türk Şiirinin sahibi Kosova Türkleri (...) o yadsınmak istenen ama yadsına-
mayan ve yadsınamaz birkaç yüzyıllık gerçeğin bir belirtisidir. Bilindiği gibi, “Ko-
sova (…) Fatih Sultan Mehmet zamanında 1455 yılında kesinlikle fethedilmekle 
buralara Türkler de yerleşmeye, bura topraklarda Osmanlı yönetim organları ku-
rulmaya, Türkçe eğitim gelişmeye (…) başladı.” (4)

Prizreni yurt seçen Türkler yüzyıllar boyunca diğer milletlere mensup insanlarla 
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beraber yaşadılar, bugün de (...) beraberce yaşamaktadır. (5)  Prof. Dr. Muzaffer 
Tufan’ın (6), Altay Suroy Recepoğlu’nun (7), Mr. Bedrettin Koro’nun (8), Prof.Dr. 
Maliq Osi’nin (9), H.A. Munro Butler, Johnstone’un (10), Nevzat Kösoglu’nun (11) 
ve daha birçok bilimadamının  çeşitli çalışmalarında Türk varlığına, bunun çerçe-
vesinde de Kosova Türk varlığına değinilmektedir.

Noel Malcolm`a göre “Kosova birçok açılardan par excellence bir Osmanlı bölgesi-
dir, (...) sokak adlarının Türkçe, bundan başka Arnavutça ve Sırpça da yazılı  oldu-
ğu Prizren kenti, (...) dünyada Osmanlının en büyüleyici yerlerinden biridir”. (12)

Bu diller mozayiği, bu kültürler beraberliği ve birlikteliği kendi başına bir güzelliği 
oluştururlar. Burada bir ayraç açarak şu gerçeklerin altını çizmek istiyorum: Ge-
nellikle folklorda, özellikle de atasözleri ve deyimlerde karşılıklı etkileşimler pek 
belirgindir. Kosova`da kullanılan birçok Arnavut ve Sırp atasözünde çok sayıda 
Türkçe kelimeye rastlamak mümkündür. (13) Dilde bunun örneklerinin sayısı çok-
tur. Birçok Arnavutça ve Sırpça sözlüklerde yüzlerce Türkçe kelime yer almaktadır. 
Abdullah Şkaliç’in “Sırp Dilinde Türkçe Kelimeler” sözlüğünde 8742 Türkçe kelime 
ve 6878 Türkçe kavram incelenmiştir. (14) 

Tüm bu kültürel zenginlikler, bir bakıma, Prizren’de 600 küsur yıldan beri gelişen 
Osmanlı kültürünün ve Türk Şiiri’nin de zenginliğidir. Bu şiirin yakın tarihi ise, az 
önce de vurgulandığı gibi, son elli küsur yılı kapsamaktadır.

Prizren şehrinde gelişen Türk şiiri Kosova’da boy veren Türkçe’yle birlikte gelişmiş, 
(...) bu Türkçe’nin Kosova nüfusunun geneline etkisiyle ve bu nüfus  tarafından 
benimsenme çabasıyla bugünlere gelmiştir. (15) 

Birçok bilimadamı, Osmanlı coğrafyasının iki ana kanadı olan Anadolu ve Rumeli’de 
yetişen 3000 civarında klasik şairin 700 ila 750 civarındaki bir kısmının Rumeli top-
raklarında doğduğunu vurgulamaktadır. 

Prof.Dr. Mustafa İsen’e göre Prizren yerleşim bölgesi Osmanlı kültür coğrafyasında 
7 şairle yer almaktadır. (16)  Bu şairler arasında Prizrenli şairlerin ayrı bir yeri var-
dır. Prizrenli Suzi’den tutun, Aşık Ferki’ye ve Hacı Ömer Lütfi’ye çıkın, buradan da 
bugünkü şairlerimize gelin; bu aydın kişilerin yaratıcılığında Prizren’i, dolayısıyla 
Türk şiirinin dil, deyiş ve içeriğini bir bütün olarak yaşamak imkanına sahipsiniz.

Kosova’da boy veren Türkçe şu dönemlerden geçerek bugüne gelebilmiştir:

a) 1389 – 1912 dönemi – Türkçe’nin ve Türk şiirinin buralarda boy verdiği bir dö-
nemdir.

b) 1912 – 1951 dönemi – Türkçe ve Türk şiirinin yaşatılması ve geliştirilmesi açısın-
dan karanlık bir dönemdir. Kosova’da yüzyıllar süren Türkçe eğitime son verildiği 
bu karanlık dönemde Kosova Türklüğünün (...) bin bir zorlukla yeni günlerin gel-
mesini beklemekten başka yapacak bir işi kalmamıştır. (17)

c) 1951 – 2010 dönemi – Türkçe’nin yeniden yere bastığı, artık okula, sivil toplum 
kuruluşlarına, fakültelere ve devlet organlarına girdiği, bunun yanı sıra Türk şiiri-
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nin birçok zorluklar karşısında yeniden filizlenmeye başladığı bir dönemdir.

1951 – 2010 yılları arasında, yani bu yeniden doğuş döneminde Prizren Türk Şiiri’ni 
-Kosova’da yayınlanan Türkçe gazete ve dergiler, Kosova’da gerçekleştirilen Türk-
çe eğitim süreci, Kosova’da Türkçe kitap yayınları çerçevesinde toplam sayısı 300’ü 
aşan birçok yerli şiir, deneme, eleştiri, roman, hikaye, tiyatro eseri veya antoloji 
gibi kitapların yayınlanması, Kosova’da Türk kültürü, eğitimi ve edebiyatı konu-
larında düzenlenen birçok bilimsel toplantı, kültür ve eğitim faaliyetleri, dolaysız 
veya dolaylı biçimlerde etkilemiş, desteklemiş ve bugünlere getirmiştir. 

Prizren şehrinde gelişen çağdaş Türk şiirindeki konular çeşitlidir – hem ulusal hem 
de evrensel niteliktedir. Bu konular bir bakıma, Kosova Türkleri’nin yıllar boyunca 
karşılaştığı zorluklar karşısında bu şiir vardır, bu şiir Türkçedir, bu şiir bir kültür 
bütünlüğü içerisinde yaşayacaktır der gibi, hatta haykırır gibi bir kimlik mücade-
lesinden ibarettir.

Prizren’de Türkçe gelişen bu şiirin diline gelince, bu dil çoğunlukla sembolik bir 
dildir. (18) 

Burada şunu da belirtmek gerekir: Prizren’de gelişen çağdaş Türk şiiri bugün bir-
çok güçlüklerle karşılaşmaktadır. Maddi zorlukların  artması, şiiri değerlendirmede 
görülen değer yargıları erozyonu, bura Türk halkının asimilasyonsuz entegrasyo-
nunu yani erimeden diğer kültürlere sahip halklarla kaynaşmasını destekleyecek 
dergi ve gazetelerin yokluğu, sürekli ve düzenli kitap yayın etkinliğinin olmayı-
şı, bundan mada yazılı medyanın birkaç yıldır sıfıra indirgenmiş olması, tüm bu 
nedenlerden ötürü, yeni şairlerin, yeni kalem erlerinin yetişmemesi, şiire giderek 
azalan ilgi - bahsettiğim o güçlüklerden sadece birkaç tanesidir. 

Yine de, Prizren’de gelişen çağdaş Türk şiiri bugün, gereken maddi destekten yok-
sun bırakılmasına rağmen, Nimetullah Hafız, Nusret Dişo Ülkü, Şecaettin Koka, 
Bayram İbrahim, İskender Muzbeg, Altay Suroy, Fikri Şişko, A.R.Yeşeren, Ethem 
Baymak, Zeynel Beksaç, Osman Baymak, Mehmet Bütüç, Naser Neşo, Raif Kırkul, 
Özcan Micalar, Vahit Ergin gibi çağdaş kalemerleriyle ve parmakla sayılacak genç 
şairleriyle –Taner Güçlütürk, Enis Kervan gibi genç kalemleriyle yeni bir arayış içe-
risindedir. Bu arayış şehir kültürünün gerektirdiği ataların yaratıcılığına saygıyı 
hep ön planda tutma çabasındadır, bu şiir, her şeye rağmen umut vericidir.

II. Prizren şairlerinin eserlerinden örnekler

Prizren şehrine sunulmuş şiirlerden kimi dizeleri burada sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Şunu da belirtmeliyim ki, tüm bu dizelerin arka planında bir hüzün, bir 
özlem, bir karşı koyuş ve sitem vardır – ayakta kalma çabası vardır, yarınlara temiz 
bir kimlikle ulaşma çabası vardır. 

Kabına sığmayan şair Nusret Dişo Ülkü: İnce estetik anlayışıyla, duygudan çok yar-
gıya, imgeden çok sağduyuya ağırlık verir (19), bütün Balkanlarda Türkçe ve Türk-
lüğün varlığının tanıtılmasında can baş üstüne çalışır. (20) 1970’te, yani Türkçe için 
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o zor yıllarda Nusret Dişo Ülkü Prizren şehrini ve Türkçe’yi,  ve Balkanları, ve bizi 
şöyle anlatacaktır: 

“O kentte doğdum

(...) O kentte anamı ana bildim, dilimi dil,

Anadilim Türkçe,

Tüm analar Fatma, tüm analar Hatçe.

(...) O kentte doğdum,

O kent benim kentim, ozanların kentidir,

O kentin ana Hatçesi, kendi Türkçesi var,

O Hatçe benim anam,

O Türkçe benim Türkçem.

                   (”O Kent”başlıklı şiir) 

Nusret Dişo Ülkü’nün diğer şiirlerinden birkaç dize daha:

Ne olur Makedonya Türkünü

Makedonya Türküne bırakın

Sakın Kosova Türküne 

Sahip çıkayım demeyin

Kendi giysinizi giyin 

Kendi ekmeğinizi yiyin.

Makedonya ve Kosova Türkü

Ayrı bir şeydir. Ne midir?

Balkanların kalbidir.

Piri Suzi Çelebidir.

Suzi Çelebi Prizrende doğdu

Üsküpte gözlerini yumdu.

                      (”Makedonya ve Kosova Türkünün Sesi” şiirinden)

Anadilimi anamdan öğrendim

Dilimi dil bildim

(...)
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Çok uzak ta Balkanlarda

Kosova’da Prizren’im var da 

Makedonya’da Üskübüm yok mu

Var ya Romanya

Romanya’da Köstence

Moldavya’ da Gagauzya

Bulgaristan’da Hasköy ve Kırcaali

Selanik ve Cumali Yunanistanda

Anadilini analarından öğrendiler

Dillerini dil bildiler

(...)

Türkçelerini Türkçe sevdiler

Anaülkelerinden uzak

Çok uzak ta Balkanlarda

Balkanlarda çak çok uzak 

(...)

Türkçe söyledim Türkçe söylediler 

Türkçe sevdim Türkçe sevdiler

Hala söylüyorum hala söylüyorlar

Hala seviyorum hala seviyorlar

Anaülkemden anaülkelerinden uzak

Çok uzak Balkanlarda çak

                       (”Balkanlarda Türkçem” başlıklı şiirden) 

Prizrende doğdum

Üsküpte doğabilirdim

İstanbulda da doğabilirdim

Ben bende doğdum

Anam babam Prizrende öldü

Ben Üsküpte ölebilirim

İstanbulda da ölebilirim

Ben bende öldü

   (”Doğuş o Doğuş” başlıklı şiirden)
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Prizren çeşmelerinin şairi Altay Suroy Recepoğlu: Prizren şehri çeşmelerine dair 100 
dörtlüğüyle bu çeşmeleri adeta ölümsüzleştirmiştir. (21)

“Suyun şırıldayarak akarken / Beşyüz yıllık çınar oyalanır / Yalağın su ile dolarken 
/ Bir o kadar ömür boşalır.” 

(“Abdülaşa Çeşmesi” başlıklı şiirden)

Göçmenler semtinde iki çeşme var, 

Gündüz gece şırıl şırıl akarlar, 

Yanlardaki ahşap evlerde 

Göç yıllarını anımsar yaşlılar. 

(“Aşa Çeşme” başlıklı şiirden)

 

Çağdaş oluyoruz sandık, 

Şehirciliğe sarıldık, 

Çeşmeleri kurutunca 

Anladık ki çok yanıldık. 

(“Batko Çeşme” başlıklı şiirden)

Ölmeden önce çeşmeyi akıttı, 

Üzerine “Su temizdir” yazdırttı, 

Su günahları temizler mi bilmem 

Sökülünceye kadar bir hayrattı. 

(“Begın Çeşmesi” başlıklı şiirden)

Hukukçu şair Fikri Şişko: “Prizren” başlıklı şiiri boydan boya bir gurbet acısı ve va-
tan hasretini içermektedir:

Bir zaman ey dostum

Gurbette bir kahvede karşılaşırsak

Anlatacağım sana

Duvar çatlaklarındaki beyaz gül kokularını

Çiçekten güzel Prizrenimin güzel kızlarını

(…)

Prizrenin soğuk sularını

Anlatacağım sana ey dostum.

    (“Prizren” başlıklı şiirden)
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Şair ve ressam Zeynel Beksaç: Şehir konulu şiirleri evrenselin ağır bastığı bir hava 
içindedir. Bu şiirler “sanki bizi bu somut, acımasız, yarı karanlık, yarı umutlu dün-
yamızdan alıp, daralan içlerimizi renk enginliklerine, sanat kuytuluklarına (...) ta-
şımak” isterler. (22) Zeynel’in çizdiği dünya tuzuyla şekeriyle, acısıyla tatlısıyla bir 
Rumeli dünyasıdır, aslında bizim dünyamızdır, ama biz, gitgide bizi terkeden ben-
liğimizin telaşı içinde, zaman yağmurlarının kişiliğimizi aşındırmasına karşı gelme 
çabası içinde, ve bilmem daha neler içinde, o renkli dünyayı hemen fark edemez 
oluruz: 

Rumeli içimizdeki yangındır bilirsin

Yüzyıllık yalnızlığı sineye çeker de

Rumeli’ye elveda der miyim hiç?

(…)

Oturmuş Etuş Tada türküsün’ yakar

Akdere geçmişi yad eder akar

Yemyeşil dağlarında bülbüller öter

Rumeli’ye elveda der miyim hiç?

 (…)

Bahçesinde gülü, zambağı, hanımelisi

Bağında üzümün, kirazın alası

Taşköprü’ye bakar Prizren Kalası

Rumeli’ye elveda der miyim hiç?

(…)

(“Rumeliye Elveda Der miyim Hiç” başlıklı şiirden)

Şiirsel tedirginliklerle dolu Prizrenli Şair Taner Güçlütürk: Kendi dizelerinde Prizren 
şehrini gah Türkçeyle gah Prizren güzeliyle bütünleştirir. (23)

Anam ağlıyor

Türkçem ağlıyor

Ben ağlıyorum,

Gel ne olur artık

Uykusuz bırakma beni

Hayallerim kalmasın başka bahara...

          (“Hayallerim kalmasın başka bahara” başlıklı şiirden)
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Bırakın kalksın içi boş gemiler kalksın/ben insanımın sofrasına konan boş vaatleri 
yüklenir giderim/bırakın, kalksın içi boş gemiler kalksın

Biter birer birer Rumeli’min Türkçe faslı/Son deminde lale devrini yaşar gafil bilmi-
şim/Sükun sarmış muhalif şiirimin/durgunluğuna anlam veremem,/Baharımı da ya-
zımı da/bırakın alsınlar öcünü de geçmişimden alsınlar,/Varlığım elbet yine yeşerir 
güz güneşinin aldatan sıcağında.

(...)Ancak açınca çiçeğim, anlarım mevsimin yaz olmadığını

farkına varırım zamanda geç kaldığımın,

istasyonda oyalı mendil kalmamıştır arkamdan sallanacak

Tren çoktan kalkmıştır çoktan Kosova ovasından!

dev gibi gölgem toplayıp eteklerini tanımaz olmuştur gövdesini,

bırakın dokunmayın!

çekinsin yanıma yanaşmaktan çekinsin

ben küreklerimi çekerim alışılmış yalnızlığıma, 

bırakın çekerim...

(“Bırakın” başlıklı şiirden)

Misketlerimi çalan zamandan/neden öç almaya kalkışırım bilir misiniz?/(...)İmgeler 
midir bizle dargın?/Biz miyiz bir şeyleri bir yerlerde yitiren?/(...)Karanlıklarımızı 
kafalarımız mıdır engel aydınlatmaya?/Geleceğimi görmek isterim/ Sisler neden 
kalkmaz artık yollarımızdan?/Belirsizliğimizi alıp götürsünler/Ya uykular bitmeli 
artık,/Ya da kaderimiz alınmalı yabancı ellerden...(...)Zavallı karamsar şiirim be-
nim,/Kahrolan ben miyim/Yoksa üzülen sen misin bu akşam?/Ya yeniden başlamalı 
her şey/Ya da son bulmadan bitmeli sorularla şiirimin hesaplaşması...

                 (”Sorular hapsedince” başlıklı şiirden)

Allah aşkına dur biraz

Kaçmak hüner değil Prizren güzeli!

Tamam çıkalım kale burçlarına 

Yavaş yavaş yeşille örtelim gölgeleri 

(...)

Alalım karşımıza Prizren ovasını 

Ben kalp sesini işiteyim göğsümde 

Sen nefesimi hisset kiraz dudağında. 
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 (...)

Şöyle bırak dalgalı saçlarını rüzgara 

Yeşil gözlerinde sönük kalsın masmavi gökyüzü 

Alalım karşımıza Prizren ovasını 

Ben kalp sesini işiteyim göğsümde 

Sen nefesimi hisset kiraz dudağında... 

                           (“Prizren Güzeli” başlıklı şiirden)                                                       

Dipnotlar

(1) Prizren hakkında daha geniş bilgiler için bkz. http://www.komuna-prizreni.org/, ayrıca 
bkz: tr.wikipedia.org/wiki/Prizren

2) İskender Muzbeg, Hukuki Belgeler Çerçevesinde Kosova Türkleri, makale, BALKAN TÜRK-
LERİ, BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI, derleyen: Erhan Türbedar, Avrasya Stratejik Araştırma-
lar Merkezi yayınları, Balkan Araştırmaları Dizisi, Ankara, 2003, s. 98

3) Bkz. İskender Muzbeg, Elazığ 13. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 22-24 Eylül 2005, 
Elazığ, panel çalışmaları. Bu panelde bu konu çerçevesinde şu bilgilere de yer verilmiştir: 
Kosova’da, Türklerin yaşadığı kent ve köylerde 55 yıldan bu yana “Doğru Yol” (Prizren), 
“Gerçek” (Priştine), “Aşık Ferki” (Mamuşa) gibi sayısı 15’i aşan Türk kültür ve sanat derneği 
çalışmakta, edebiyat, müzik, tiyatro alanlarında olduğu gibi güzel sanatların diğer alanla-
rında da nice başarılar elde ederek Türk kültürüne katkı sunmaktadır. Tüm bu derneklerde, 
doğal ki, şiire ayrı bir yer, ayrı bir önem verilmekte; şiir severlere Kosova Türk şiirinden mada, 
Balkanlar Türk şiirinden, Türkiye’de gelişen şiir çalışmalarından ve Türk Dünyası Şiiri’nden de 
örnekler sunulmaktadır.

(4) Mr.Bedrettin Koro, Kosova’da Türkçe Eğitimin Gelişimi, Bay dergisi, Prizren,Yıl 1, Sayı 1 
Eylül 1994, sayfa 9

5) İskender Muzbeg/ makale yazarı, ‘Türkiye Balkan İlişkileri ve Balkanların Geleceği’, maka-
le adı– panelde konuşma,  Avrupa’ya İlk Adım/kitap adı, İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 2001 
içinde, s. 206.

6) Muzaffer Tufan, ‘Göç Hareketleri ve Yugoslavya Türkleri’, Ankara, Erdem, Cilt 5, Eylül 
1989, ss. 925 – 976. (ayrıbasım, Mart 1992).

(7) Altay Suroy Recepoğlu, ‘ Kosova’da Türk Dernekleri ve Kuruluşları (1951 – 2001)’, Ma-
muşa, Sofra, Kültür Sanat Dergisi, Aralık 2001, ss. 22 – 23. Altay Suroy bu makalede şunları 
ileri sürmektedir: ”Türk kabileleri, boyları devamlı harekette oldukları için, yerküremizin üç 
kıtasına yayıldılar ve gittikleri yerlere Türkçe’yi götürdüler.

(8) Bedrettin Koro, Türk Ulusal Tarihinden Ek Dersler, Belgrad, Ders Kitapları ve Araçları 
Kurumu yayınları, 1995, s. 6. (İlkokulların V., VI., VII. ve VIII. sınıfları için hazırlanmış bu ki-
tap, Kosova`da Türk dilinde eğitim sürecinin gerçekleştirildiği ilkokullarda 1995 yılında ders 
kitabı olarak okutulmaya başlanmıştır. Bedrettin Koro`ya göre “Türkler anayurtları Orta 
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Asya`dan  üç yöne - doğuya, güneye ve batıya göç ettiler. (...) Batıya göç edenlerin  iki kolu 
vardı. Biri Hazar Denizi`nin kuzeyinden, diğeri Hazar`ın güneyinden geçmekte idi. Kuzey 
yolundan (Kavimler Kapısı`ndan) gidenler Avrupa`ya, Balkan Yarımadası`na girdiler”.

(9) Maliq Osi, Prizren Drevni Grad, Utvrdjenja i Njegova Najneposrednija Sela Jablanica i 
Pousko, Prizren, Fond za izuavanje istorije zaviaja mog kraja Jablajnana na radu u inostrans-
tvu yayınları, 1996, s. 48.

(10) Kimi Avrupalı yazarlara göre dürüstlük, adalet ve meşruiyet Osmanlı mentalitesinin te-
melini oluşturuyordu”. Bkz. H.A. Munro Butler, Johnstone, Türkler Karakterleri, Terbiyeleri 
ve Müesseseleri, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996, s. 62. Türk olmamasına rağ-
men H.A. Munro Butler Johnstone (1837 - 1908) Türk tarihiyle, özellikle Türklerin karakter-
leri, terbiyeleri ve müesseseleriyle ilgilenen bir İngiliz bilim adamıdır.

(11) Osmanlılarda görülen “adil davranışların, Osmanlı fetihlerini kolaylaştırıp, çok hızlan-
dırdığını hemen bütün tarihçiler kabul etmektedirler”. Bkz. Nevzat Kösoglu, ‘Hukuka Bağ-
lılık Şuuru ve Türk Hakimiyet Anlayışının Tarihi Seyri’, Türkiye Günlüğü, Balkanlar ve Bosna-
Hersek, iki aylık fikir ve kültür dergisi, sayı 36, Eylül-Ekim 1995, s. 137. 

(12) Noel Malcolm, Kosova nje histori e shkurter, (Arnavutçaya çeviren Dr. Abdullah Karjag-
diu), Priştine, Koha Yayınları, 1998, s. XXXII

(13) Bkz. İskender Muzbeg Şefikoğlu, Kosova`da (Yugoslavya) Kullanılan Arnavut ve Sırp 
Atasözlerinde Türkçe Kelimeler, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi Çalışmaları, İstan-
bul, 23 -28 Eylül 1985, ayrıca bkz. Kongre Programı, İÜ Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırma 
Merkezi, İstanbul 1985, s.27.

(14) Konuyla ilgili daha geniş bilgiler için bkz. Abdullah kalji, Turcizmi u Srpskohrvatskom 
jeziku, Sarayevo, «Svjetlost» yayınları, 1979, ss 11 – 43).

(15) Prof. Dr. Mustafa İsen’e göre “Türk toplumunun Balkanlarla ilişkisinin çok eski dönemle-
re uzandığı” bilinir. Ama, Mustafa İsen’in özellikle vurguladığı gibi, “asıl kalıcı ilişkiler büyük 
ölçüde Osmanlılarla, 1354 yılında Gazi Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişiyle başlayan ala-
kadır (...) ve 1354 yılları takip eden yıllarda da çok süratli bir biçimde, birtakım sosyolojik ve 
idari sebepler yüzünden Balkanlar adeta Türk yönetimine açılmış bir konumdadır. Böylece 
“Rumeli’de şehirler kuruldu (...). Atalarımız oraya sadece bir toprak kazanımı çerçevesin-
de yaklaşmadılar, bu şehirlerle bir kültürel altyapı teşekkül etti, (...) ki bu, bölgede şiirin 
de gelişip serpilmesine imkan hazırladı.” Bkz. Balkan dergisi sayı 8/2000, sayfa 16, Ankara; 
ayrıca Bkz. Prof. Dr. Mustafa İsen, Burada Boy Veren Türkçe, makale adı, TÜRK YAZARLAR 
DERNEĞİ,  Belgeler, Bilgiler, Eserler/kitap adı, Prizren, Türk Yazarlar Derneği Yayınları, 1996, 
s. 9.; Prof. Dr. Mustafa İsen, Tezkireler Işığında Divan Edebiyatına Bakışlar,OSMANLI KÜLTÜR 
COĞRAFYASINA BAKIŞ, makale adı, Ötelerden Bir Ses, Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk 
Edebiyatı Üzerine Makaleler, Ankara, Akçağ yayınları, 1997, s. 67.; Mustafa İsen / makale 
yazarı, ‘ Rumeli Doğumlu Türk Şairleri ‘, makale adı,  Avrupa’ya İlk Adım/kitap adı, İstanbul, 
Kubbealtı Neşriyatı, 2001 içinde, ss. 115-123.

(16) Bkz. Prof. Dr. Mustafa İsen,  Ötelerden Bir Ses, Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Ede-
biyatı Üzerine Makaleler, Ankara, Akçağ yayınları, 1997, ss. 512 - 513.

(17) 1951 yılı Mart ayında Kosova’da, Türkçe’yi yaşatmakta olan Prizren, İpek, Priştine, Vı-
çıtırın, Mitroviça, Gilan gibi kentlerde ve Mamuşa, Dobırçan gibi Türk köylerinde Türkçe 
eğitimin yeniden başlatılmasıyla, Türk kültür ve sanat derneklerinin kurulmasıyla, radyo ev-
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lerinin radyo programı yayın etkinliğiyle, Profesyonel Türk  Müziği Orkestrası’nın kurulma-
sıyla, sözün kısası devlet destekli koca bir toplumsal hareketle, demin sözü edilen o “karanlık 
dönem” sona ermiş, Kosova nüfusunun bir kısmına yapılan bu büyük haksızlık hukuken or-
tadan kaldırılmıştır. Kosova - Metohiya Özerk Eyaleti Eyalet Halk Kurulu Önerge Komisyonu 
tarafından Kosova Metohiya  Özerk Eyaletinde  Türk dilinde eğitimin yapılması için okulların 
açılması ile ilgili bir önerge hazırlanıp 20 Mart  1951 tarihinde  düzenlenen Üçüncü  Dönem 
Eyalet Halk Kurulu’nun  2. Sıralı Oturumu’nda alınan şu karar bu karanlık dönemin ortadan 
kalkması için bir hukuk temelini oluşturmaktadır: 

Kosova’da Türk Azınlığı İçin Türk Dilinde Derslerin Görüleceği Okulların Açılması İçin Karar 

• “Kosova – Metohiya Eyaleti Alanında Türk Azınlığı İçin Türk Dilinde Derslerin Görüleceği 
Okulların Açılması İçin KARAR:Kosova – Metohiya Özerk Eyaleti alanında Türk azınlığı için 
gereken tüm yörelerde Türk dilinde derslerin görüleceği okullar açılacaktır.

• Kosova-Metohiya Özerk Eyaleti’nin Halk Kurulu Eyalet Yürütme Kurulu  Eğitim Komserliği, 
Kosova-Metohiya Özerk Eyaleti`nin  tüm teritorisinde  bulunan il ve belediye halk kurulları-
nın  eğitim ve kültür kurulları aracılığıyla bu kararı hayata geçirmeyi  üstlenmiştir. 

Bu Karar hemen yürürlük kazanmıştır ve “Kosova-Metohiya Özerk Eyaleti Resmi Gazetesi”nde 
yayınlanacaktır.” (Eğitimimizle ilgili daha geniş bilgiler için Bkz. Monografi (1951 – 1996), 
Prizren, 1996, Türk Öğretmenler Derneği Prizren – Yugoslavya Yayınları, ss. 4-5.)

(18) Bu sembolikliğin nedenlerini Prof. Dr. Mustafa İsen şöyle anlatır: “... Bu gibi ülkelerde 
insanların kendi kimlik ve kişiliklerinden ödün vermeden eser verebilmelerinin ne kadar zor 
olduğunu tahmin etmeniz herhalde çok kolaydır. (...) Çünkü, (...) azınlık aydını iseniz birileri 
sizin üstünüze giderler. (...) Onun için böyle sıkıntılı dönemlerde sanatçıların sığınabileceği 
bir yol vardır: sembolik bir dil kullanmak. Ama sembolik dil, ancak ileri düzeyde kültürel 
birikimi olan insanların gerçekleştirebileceği ve becerebileceği bir şeydir. Bkz. Mustafa İsen: 
İskender Muzbeg’in Şiiri, Balkan dergisi sayı 8/2000, sayfa 16, Ankara.

(19) Kabına sığmayan şair Nusret Dişo Ülkü hakkında Süreyya Yusuf yetmişli yılların ortasın-
da bakın ne demişti: “Kosova’da 1951’den sonra Türkçe okulların açılmasıyle (...) Prizren’de 
dirençli bir ozan sesi işitilmeye başladı. Nusret Dişo Ülkü şiirimize ne zoraki, ne de raslantı 
olarak gelmediğini, şiirilerinin çoğunda gösterdiği ince estetik anlayışını tanıtlamıştır. Çağ-
daş bir dizeyle ortaya çıkan ozan, her sözcüğün üzerinde özenle durduğu şiirlerindeki yeğ-
leme felsefesi içinde, duygusundan çok yargısına, imgesinden çok sağduyusuna ağırlık ver-
mektedir.” Bkz.S.Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri, Tan yayınları, Priştine, 1976, sf. 12.

(20) Nusret Dişo günde 24 saat edebiyatla ve şiirle uğraşan, edebiyatla ilgili her konuya eleş-
tirel yaklaşımlarıyla tanınan, bu yüzden de özel itibar gören bir sanatçıdır. Şiir konusunda 
şimdiye kadar ödün vermeyen, zikzaklar yapmayan bir yaratıcıdır. Türkçe konusunda ise can 
baş üstüne çalışan bir şairdir.Bkz.İskender Muzbeg “AH ŞU KAN BASINCI , AH O KABINA 
SIĞMAYAN ŞAİR, İzlenimler, Yeni Dönem, haftalık gazete, köşe yazısı, Prizren, 2004. 

(21) Prizrenli şair Altay Suroy Recepoğlu Prizren çeşmelerini dizeleriyle ve Prizren Ve Sanat 
94 galerisinde açtığı Prizren Çeşmeleri Sergisiyle adeta ölümsüzleştirmiştir. Bu resimli şiir 
sergisi şiir dolu, çeşme dolu, su doludur. (...) Yaratan suları da yaratılanlar için yaratmıştır. 
(...) Altay Suroy Recepoğlu şiir – folklor – tarih üçgeninde; evrensellikle yerellik uclarını bir 
araya getirircesine, resimle şiiri pekiştirircesine, ömrü, ölümü hatırlayıp hatırlatırcasına güzel 
bir uyum sağlamıştır Prizren Çeşmeleri’nin dörtlüklerinde. Bkz. İskender Muzbeg “Prizren 
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Çeşmelerinin Şairi Altay Suroy Recepoğlu , AY BAŞINDA SİZLERLE, BİR YAZAR, Yeni Dönem, 
haftalık gazete, makale, Prizren, 2004. Ayrıca Bkz. Altay Suroy Recepoğlu, Prizren Çeşmeleri, 
şiirler, bilgiler, belgeler, Türk Yazarlar Derneği Yayınları, Prizren, 2003, 190 sayfa.

(22) İskender Muzbeg, İzlenimler, Yeni Dönem, haftalık gazete, köşe yazısı, Prizren, 2003.

(23) Bkz. İskender Muzbeg “Prizrenli Şair Taner Güçlütürk’ün Şiirsel Tedirginliği” İzlenimler, 
Yeni Dönem, haftalık gazete, köşe yazısı, Prizren, 2006: (...) Hemen belirtmeliyim ki umut 
dolu ve umut verici genç şairimiz Taner Güçlütürk’ün şiirlerini okuyan kişi bu işin daha başın-
da şiirsel bir tedirginlikle karşılaşır. Hoş bir tedirginliktir bu; tedirginliktir ama insanı rahat-
latır, onun neşesini kaçırmaz; onu avutur, ona umut, huzur ve güç verir: 

Bu diyarlarda/güvercinler yuvaya,/sular kumlara kavuşmayı bekler,/rüzgârlarsa doğudan es-
meyi/bekler durur. (2 Şubat 2002  tarihli başlıksız şiirden); 

...gel gör ki/sensizliğe giden kalbin yolu/biçare diyarlarında hâlâ,/muhtaçlığın mahkum et-
tiği/çaresizliğin prangalarında/yosun ve pas tutmuş/bir çift kelepçedir açılmak istenen. (14 
Şubat 2002 tarihli başlıksız şiirden).

Umut verici gen şair Taner Güçlütürk’ün şiirinden birkaç örnek daha: 

Şairin Eylül sıcağında dizeleriyle başlayan başlıksız şiirinde şair yalnızlıklardan,  çaresiz kalan 
aşklardan, mutlu günlerin özleminden söz etmektedir. 

Sorsam mı sormasam mı başlıklı şiir önce tipik bir aşk şiiri olarak kendini göstermektedir: 
gönül diyarında /sana biriktirdiğim sevgileri/kış güneşi gibi eritip/akıtır mısın beni sana mah-
kum eden kalbine. Ancak, şiirin devamında müthiş bir toplumsal angajman söz konusudur: 
Ne dersin?/ çıkar mı bütün karanlıklar/aydınlığa sorarsam?/yoksa bir soru gibi kalıp ta/mu-
sallat olur mu hiç ummadığımız konulara.../ Sordum gidenlere/(...)/cevaplar dargın,/cevaplar 
suskun,/cevaplar çaresiz.../ ister miydiler acaba cevapsız kalmak/unutulmak hatırlanırken,/so-
rular bir avuç/cevaplar azınlık...

Bu diyarlarda/ güvercinler yuvaya,/sular kumlara kavuşmayı bekler mısralarıyla başlayan baş-
lıksız şiirde ise yarınlar bizim olacak şeklinde belirtilmiş umut tepeden tırnağa bir iyimserli-
ğin müjdecisidir: ufukta bahar var/bulanmayacak artık kan kırmızıya çiçekler/barut kokma-
yacak geleceğimiz...

Gel gör ki  mısralarıyla başlayan başlıksız şiire gelince, burada okuyucu şiir sanatının sim-
gelerle bezenmiş o güzelim örneklerini doya doya yaşama fırsatını elde etmektedir: ...gel 
gör ki/(...)/muhtaçlığın mahkum ettiği/çaresizliğin prangalarında/yosun ve pas tutmuş/bir çift 
kelepçedir açılmak istenen,/...gel gör ki/(...)/limanı olmayan bir okyanusta/demir atmanın öz-
lemini çeken/bir gemidir,/gemi gibi işte öyle bir şeydir bu.../olabildiğince dalgalarla boğuşan/
indirebildiğince yelkenleri/kavuşmanın arzusuna,/batmayı göze alıp bir çırpıda/derinliklerine 
inmek isteyen/bir yürektir çırpınan... Şair kendinden emindir bu mısraları yazarken, girişimci-
dir, bu bakımdan da çok başarılı şiirlere imza atmaktadır: öyle sevgiler/çıkaracağım ki gönül 
hazinesinden/hiç çekinmeden/sereceğim bir bir/rüyalarına girdiğim mehtaplı bir akşamda,/
yıldızlar gibi/sereceğim tek tek.

Bir başka şiirine şair şu dizelerle başlayacaktır: Bir seni/bir de sonbaharı/beklerken dağarcı-
ğında ömrün/çiğ düşmüş bir bir mısralarıma şiirlerimin. Burada şair “biraz karamsar/biraz da 
iyimser”dir.

Bir çift beyaz güvercin uçsa şu gök kubbede mısralarıyla başlayan başlıksız şiirinde Taner 



306

Türkiye Yazarlar Birliği

Güçlütürk “Balkan karamsarlığı, korkusu, nefreti...”nden söz açmaktadır. Bir başkaldırıya 
yataklık eden bir istek ve şair adeta bir yol ayrımındadırlar. Oysaki yollar istekler doğrultu-
sunda daha bir aydın, daha bir belirgindir: Ne güzel olurdu değil mi?/bırakılsa tertemiz bir 
dünya yarınlara,/farkında olsa da söylese,/imkanı olsa da haykırsa/beyinsiz ve paslı kalkanlar 
içinde gömülenler,/hatırlansa unutulmuş insanlık değerleri.../yağsa yağmurlar günlerce/tu-
fanlar hiç durmadan/kaoslara gömse kötülüklerini alemin,/ve bir sabah tekrar başlasa yeni-
den her şey/tertemiz, pırıl pırıl açılsa kâinatın kapıları/ne güzel olurdu değil mi?

...Temiz bir sayfa, bir arayış gibi sorgularda kendini dizeleriyle başlayan bir başka başlıksız 
şiirinde şair adeta mısralarla hesaplaşmaktadır: dostların vefasızlığının “v”esi bile artık hiç 
umurumda değil.../bak ufuklar ne kadar da türkuaz/mücadelemiz ne kadar da güçlü/bura-
larda/dostlarım!/ çıkartamıyorum sizleri hayatımdan,/olmuyor,/bıçak gibi saplanmışınız yüre-
ğime bir kere/çıkartamıyorum dostlarım,/biliyor musunuz?/vefasızlığın “v”esine bile artık yer 
yok hayatımda.../farkında mısınız/(...)/insanlar ne kadar çaresiz/ellerimiz ne biçim bağlı.

Prizren Güzeli başlıklı şiirde Prizren ve Türkçemiz’den söz edilmektedir; Hayallerim kalmasın 
başka bahara mısrası ile başlayan başlıksız şiirde yiner Türkçe’den söz edilmektedir: 

Anam ağlıyor / Türkçem ağlıyor / Ben ağlıyorum,/Gel ne olur artık / Uykusuz bırakma beni / 
Hayallerim kalmasın başka bahara...

Bırakın başlıklı şiirde yine Türkçe vardır. Şair: bırakın kalksın içi boş gemiler kalksın/ben in-
sanımın sofrasına konan boş vaatleri yüklenir giderim/bırakın, kalksın içi boş gemiler kalksın 
diye haykırmaktadır. Tedirgin olduğu bellidir. Çaresiz değildir ama, umutsuz değildir: Biter 
birer birer Rumeli’min Türkçe faslı/Son deminde lale devrini yaşar gafil bilmişim/Sükun sar-
mış muhalif şiirimin/durgunluğuna anlam veremem,/Baharımı da yazımı da/bırakın alsınlar 
öcünü de geçmişimden alsınlar,/Varlığım elbet yine yeşerir güz güneşinin aldatan sıcağın-
da/nnn

(...)Ancak açınca çiçeğim, anlarım mevsimin yaz olmadığını/farkına varırım zamanda geç 
kaldığımın/,istasyonda oyalı mendil kalmamıştır arkamdan sallanacak/Tren çoktan kalkmıştır 
çoktan Kosova ovasından!/dev gibi gölgem toplayıp eteklerini tanımaz olmuştur gövdesini,

bırakın dokunmayın!/çekinsin yanıma yanaşmaktan çekinsin/ben küreklerimi çekerim alışıl-
mış yalnızlığıma,/bırakın çekerim...

Sorular hapsedince başlıklı şiirde Taner Güçlütürk, çeşitli sorular karşısında, imza attığı kalıcı 
mısralar sayesinde çaresizlikler içinde kıvranmaktan kurtulmayı başarır: 

Misketlerimi çalan zamandan/neden öç almaya kalkışırım bilir misiniz?/(...)İmgeler midir 
bizle dargın?/Biz miyiz bir şeyleri bir yerlerde yitiren?/(...)Karanlıklarımızı kafalarımız mıdır 
engel aydınlatmaya?/Geleceğimi görmek isterim/ Sisler neden kalkmaz artık yollarımızdan?/
Belirsizliğimizi alıp götürsünler/Ya uykular bitmeli artık,/Ya da kaderimiz alınmalı yabancı 
ellerden...(...) Zavallı karamsar şiirim benim,/Kahrolan ben miyim/Yoksa üzülen sen misin bu 
akşam?/Ya yeniden başlamalı her şey/Ya da son bulmadan bitmeli sorularla şiirimin hesap-
laşması...
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Aksaraylı Şairler ve 
Yazarlar Kitabı 
Örneğinde Kent ve 
Edebiyat Çalışmaları

Ömer Solak1

Giriş

Son yıllarda hemen her il hatta ilçe ile ilgili hazırlanan şair ve yazar kitaplarının 
sayıları oldukça artmıştır.2 Özellikle yerel yöneticilerin teşviki ve desteği ile ilin 
kültür hayatına şu veya bu şekilde yakın olan kişilerce hazırlanan bu çalışmaların 
ildeki edebi ortamın bir dökümünü yapmak adına belgesel bir değeri vardır. An-
cak o ilin Türkiye’nin edebi iklimi içindeki yerini ortaya koyabilecek bilimsel bir 
inceleme olmaktan uzaktırlar.

Bu çalışma, editörlüğü bu satırların yazarı tarafından yürütülmüş bulunan Aksa-
raylı Şairler ve Yazarlar adlı kitap örneğinde Türkiye’de kentlerin edebi birikimine 
yönelik çalışmalar konusunu ele almaktadır. Bildirimizde söz konusu kitap özelin-
de bu türden çalışmaları hazırlarken karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümüne 
yönelik birtakım öneriler de yer alacaktır.

1 Yrd. Doç. Dr., Konya Selçuk Üniversitesi.

2 Bu türden kitaplara birer örnek olmak üzere şu kitapları sıralayabiliriz:
 Afyonkarahisarlı Şairler, Yazarlar, Hattatlar, İrfan Ünver Nasrattınoğlu, İpek matbaası, Ankara 1971, 

223 s.; Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar, Aydın Oy, Tekirdağ Valiliği Yay., İstanbul 
1995., 414 s.; Sökeli Şairler ve Yazarlar Güldeste, Abdülkadir Güler, Sarıkemer Belediyesi yay., Ankara 
1998., 205 s.; Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler, Cemil Çiftçi, Kitabevi yayınları,  İstanbul 2000., 392 s.; 
Ankaralı Şairler Yazarlar, İhsan Işık, Ankara Büyükşehir belediyesi Yay., Ankara 2003., 158 s.; Yozgat 
Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Durali Doğan, Yozgat 2005., 570 s., Dünden Bugüne Samsunlu Şairler 
Yazarlar Ansiklopedisi  (175 isim/1200 eser), Gürses Gazetesi yay., Ali Kayıkçı, Samsun 2005.,  444 s.

 Niğdeli Şair ve Yazarlar, İsmail Özmel, Niğde 2009; Sakarya Yazarlar Ve Şairler Derneği Şiir Antolojisi, 
Muammer Kılıç, Beşköprü yay., Sakarya 2009., 208 s.; Develili Şairler ve Yazarlar (95 Şair), Ahmet Gür-
lek, Vatan Yay., 454 s.; Sakarya Yazarlar Ve Şairler Dernegi Şiir Antolojisi, Muammer Kılıç, Beşköprü 
yay., Sakarya 2009., 208 s.; Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, Emir Kalkan, 319 s.



308

Türkiye Yazarlar Birliği

Farklı disiplinlerin birbiri ile kesişim alanları oldukça verimli çalışmalara gebe ola-
gelmiştir. Bu anlamda edebiyat-sosyoloji, edebiyat-tarih ilişkilerinde olduğu kadar, 
edebiyat ve coğrafya ilişkisi maalesef üzerinde çokça durulan bir alan olmamıştır.  
Hâlbuki her edebi metin belli bir zaman diliminde yazıldığı belli bir zaman dilimi-
ni anlattığı gibi, belli bir zeminde yazılır ve belli bir zemini anlatır. Dolayısıyla o 
zemin metnin dilini, ruhunu etkileyecektir. ‘edebiyat coğrafyası’, ‘edebi coğrafya’, 
‘yazarın hayat coğrafyası’ gibi kavramlarla adlandırılan bu durum, metnin üretim 
sürecini coğrafya üzerinden irdeleyen bir okuma türüdür. Bu okuma türü, “insan-
ların doğup büyüdüğü yerlerin mutlaka onlarda bir iz bırak”tığı, iddiasını taşır. Bu 
sebeple edebiyatçıların kentleri anlattığı kitaplar veya kentlerin edebiyatçılarına 
dair kitaplar, edebiyat coğrafyası okumaları için önemlidir. Zira “bir kentin yetiş-
tirdiği isimlerin yer aldığı yerel gibi görünse de bütün edebiyat tarihine not düşen 
kitaplardır bunlar.” 3

Coğrafya merkezli okuma, ise metindeki mekânı coğrafya olarak ele alır. Coğraf-
yanın insanları eserleri okurken belli yaklaşımlarla anlamlandıracak ve alımlaya-
caklardır. Kefeli’nin “coğrafya merkezli okuma” dediği bu durum, -okur merkezli 
olarak- metni okuma ve değerlendirme yaklaşımlarından biridir.

Türk edebiyatında İstanbul, Ankara gibi ana akım edebiyatı belirleyen merkezi 
şehirlerin dışındaki edebi birikimi ele alan çalışmalarda merkez-taşra çatışması 
denilen olgu gözden uzak tutulmamalıdır. Merkezi kuşatan bu alanın edebiya-
tın ana temayüllerini belirlemedeki etkisi coğrafi büyüklüğü ile ters orantılıdır. 
Osmanlı’dan Cumhuriyete uzanan çizgide merkez tarafından edebilik değeri dü-
şük ve sadece folk değeri olan, anakronik, birkaç heveskâr işi bulunan taşra edebi-
yatı, bu önemseyişe karşı zamanla bir tepkisellik geliştirmiştir. Merkezin tepeden 
bakan, küçümseyici, yoksayıcı tavrına karşın o, kendinde milli bozulmamış, göl-
gede kalmış bir öz olduğunu savunur. Taşrada üretilen metinleri anlamak için bu 
durumu gözden uzak tutmamak gerekir.

Geçmişten bugüne Aksaray’ın edebi iklimi

“Gölgede kalmak” Aksaray’ın talihini, en iyi açıklayan ifadedir sanırım. Selçuklular 
döneminde Selçuklu sarayı Konya’nın ve dönemin ikinci bir iktidar merkezi olan 
Kayseri’nin gölgesinde kalır Aksaray. Osmanlı tarihi ise sadece Aksaray’ın değil; 
bütün Anadolu’nun gölgede kaldığı upuzun bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı, 
bütün dikkatini fetihlerle yöneldiği Rumeli’ye ve Balkanlar odaklamıştır. Aksaray 
gibi Anadolu şehirlerinin kaderine de, bu fetihleri asker veya vergi vererek besle-
mek düşmüştür.

Kuşkusuz Aksaray’ın tarihi Anadolu’ya Türklerin gelişi ile başlamaz. Ancak 
Aksaray’ın Türklerden ve İslamlıktan önceki bilim ve düşün adamları ile ilgili tarihi 
hakkında elimizde yeterince bilgi yoktur. Öte yandan Selçuklu başkenti Konya’nın 

3  Doğan Hızlan, “Edebiyatımızın Niğdeli Ustaları”, Hürriyet Cumartesi,  26 Aralık 2009 
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bir ön garnizonu olan Aksaray’ın Selçukludan Osmanlı’ya oradan da modern Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne uzanan çizgide Aksaray’da bilim ve düşünce hayatının nasıl 
şekillendiğini anlamak, bu çalışmanın amacıdır.

Aksaray’ın kaderi Cumhuriyet’in ilk yıllarında dönecek gibi olur. Bir vilayet mer-
kezidir artık. Ne var ki 1933’te asılsız bir iç huzursuzluk ve kalkışma haberi fırsat 
bilinecek; kaza haline getirilecek ve nüfusça kendisinden daha küçük olan kom-
şusu Niğde’ye bağlanacaktır. 1989’a kadar süren bu dönem, nihayet kentin tekrar 
vilayet statüsü kazanması ile sona erer.

İşte böylesi bir tarihsel seyir içerisinde Aksaray’da kültür ve edebiyat nasıl geliş-
miştir? Bunu anlayabilmek için geçmişten bugüne bu kentin yetiştirdiği isimlere 
topluca bakmak gerekir. Bu çalışma, tarihin başlangıcından içinde yaşadığımız 
zamana dek Aksaray’ın yetiştirdiği şair ve yazarları bir araya getirmek fikrinden 
doğmuştur. Zira bir kentin kültürel iklimi biraz da onun şair ve yazarlarının sayısı 
ve niteliği ile ilgilidir. 

Aksaray’ın geçmişten bugüne edebi iklimine şekil vermiş isimleri ele almaya başla-
dığımızda oldukça zengin bir manzara ile karşılaşırız. Büyük bir kısmı dini-tasavvu-
fi eserler vermiş Selçuklu ve Osmanlı dönemi şair ve yazarları, ön bir önemli yekûn 
teşkil etmektedir. Bu isimlerin büyük kısmı divan, halk veya tekke tarzı eserler 
vermiştir. 

Öte yandan Tanzimat’ın ilanı ile başlayan yenileşmeden ve zevk değişmesinden 
itibaren cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçte de önemli isimlerin Aksaray’da 
edebiyatla uğraştıkları görülür. Asırlarca sürmüş bir imparatorluğun yıkılış çatır-
tıları, milli mücadele ve ardından yeni bir devletin kuruluş sancıları ile geçen 20. 
yüzyılın ilk yarıyılı, Aksaray’da başka yeni isimlerin görülmeye başlandığı bir dö-
nem olacaktır. Demokrat Parti iktidarı ile girilen 1950’li yıllarda Türkiye’de olduğu 
kadar Aksaray’da da büyük değişiklikler ve dönüşümler yaşanır. Bu dönemde ge-
nel manzara edebiyatın iki başlı bir görünüş arz etmesidir. Belli bir tahsil görmüş 
ve eserlerinde Ankara, İstanbul gibi edebi merkezlerde yoğun olarak görülen ede-
bi alkımları takip ettirmeye çalışan sınırlı sayıdaki aydınların edebi ürünleri bunlar-
dan birinci grubu oluşturur. Diğer taraftan Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aksaray’da 
neşredilen Vilayet Gazetesi’nin de bu edebî ortama katkı yaptığı da söylenebilir. 

Daha kalabalık grup ise halk şiiri örnekleri veren âşıklardır. Özellikle âşıkların sayı-
ca çokluğu, halkın sahip olduğu şifahî kültüre ve edebî zevke işaret etmesi açısın-
dan ayrı bir önem arz eder.

Kent odaklı edebi birikim kitapları

a) Şairler ve yazarlar kitapları 

Taşrada üretilen edebi ürünlere eğilmek, içlerinde sayıca az da olsa nitelikli örnek-
leri keşfetmek ve onların değerini ortaya koymak adına gereklidir. Türk edebiyatı-
nın pek çok önemli kaleminin böylesi bir süreçten geçerek değerinin anlaşılabildi-
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ği hatırlanırsa bu yolda harcanacak emeğin önemi de ortaya çıkar. Büyük bir kısmı 
yazarlarının kendi imkânları ile kitaplaşmış eserleri topluca değersiz addetmek 
doğru bir yaklaşım olmaz. Daha çok ana akım edebiyatın eserlerine yoğunlaşmış 
Türk edebiyat tarihçiliği ve edebiyat eleştirisi geleneğinin dikkatini artık bu alan-
lara da yoğunlaştırmaları gerekmektedir. 

Onların ilgilenmediği bu alanlar, taşrada edebiyatla uğraşan kimi kişilerin edebi 
beğenisine ve kişisel ilişkilerine göre hazırladığı yöntemsel sorunlar taşıyan kitap-
larına kalmaktadır. Ancak bu alana eğilerek önemli bir boşluğu şu veya bu şe-
kilde doldurmuş olan bu kitaplar da bütünüyle önemsiz değildir. Taşranın edebi 
birikimini topluca ele alan bu çalışmalar, hiç yoksa bir arşiv ve envanter değeri 
taşımaktadır. 

Bu alana yönelik yöntem yorunları ve öneriler

1. Tarafsızlık Sorunu: Kentlerin edebi birikimi maalesef çoklukla o kentin edebiyat 
heveskârlarınca yazılmaktadır. Bu da çok önemli yöntemsel hataların yapılmasına 
neden olmaktadır. Analitik bakıştan yoksun, özyüceltici ve romantik bir söylem 
çalışmaların bilgi verici yönünü zaafa uğratmaktadır. Zira taşrada milli, romantik 
ve bozulmamış bir öz gören bu bakış, bu tür çalışmalar için gerekli tarafsız bilimsel 
bakışı etkiler.

2. Tasnif sorunu: Bu alandaki çalışmaların çoğunda ifade edildiği gibi ediplerin bi-
yografilerini birbiri ardına sıralamakla yetinilmektedir. Bu sıralamada araştırmacı 
kendince bir önem sırası gözetmekte veya alfabetik sırayı esas almaktadır. Hâlbuki 
zaman içindeki değişme ve gelişmeleri daha iyi gözlemleyebilmek adına kronolo-
jik sıralama daha tercih edilir olmalıdır. Bu yazarları kronolojik esaslı sıralayarak, 
ildeki bilimsel ve düşünsel ortamın tarihsel süreç içerisindeki gelişimini de gözler 
önüne sermek amaçlanmalıdır. Böylelikle yazarların sayısında veya eserlerin nite-
liğinde olumlu veya olumsuz bir değişme var ise bu tarihsel seyir içerisinde takip 
edilebilir.

Bir şehirdeki edebi hareketliliği tarihsel süreç içinde görebilmek için bu kronolojik 
sırayı ayrıca 1) Klasik Dönemin (Selçuklu ve Osmanlı) Aksaraylı Edipleri, 2) Modern 
Dönemin Aksaraylı Edipleri gibi birtakım dönemlere bölmek gerekebilir.4 Öte yan-
dan bunu kentin tarihi ve sosyolojik yapısındaki değişmelerle ilişkilendirerek yap-
mak lüzumludur.

Ediplerin Türk edebiyatının hangi geleneğine bağlandıkları da bir başka tasnif 
esası olabilir: 1) Yenileşme Devri Türk Edebiyatı Tema ve Türlerinde Eser Vermiş 
Edipler, 2) Türk Halk Edebiyatı Bağlamında Eser Vermiş İsimler gibi… Farklı baş-
lıklar altında Aksaray’da doğmuş ve eser vermiş isimlerin ele alınacağı bu çalışma, 
Aksaray’ın Türkiye’nin edebi iklimindeki yerini de anlamamızı sağlayacaktır. Bu 
çalışmada ayrıca –çalışmaya belli bir bütüncüllük sağlanmak amacıyla- Türk ede-
biyatının klasik döneminde Aksaray’da yetişmiş ediplere de yer verilmiştir. Öte 

4 Kentin İslamlık öncesi Helen, Roma veya Bizans dönemine dair birtakım ediplere yer vermek tarihsel 
bütüncüllük açısından gereklidir. 
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yandan modern dönemde eser vermekle beraber eserleri itibariyle Türk Halk ede-
biyatı kapsamında değerlendirebilecek isimlere de yer verilmiştir.

3. Sınırlandırma sorunu: Bu tarz çalışmalarda karşılaşılan en büyük sorun sınırlan-
dırma sorunudur. Bu sorun yüzünden hacmi gereğinden fazla şişmiş kitaplar ortay 
çıkmaktadır. Örneğin Aksaraylı Şairler ve Yazarlar kitabında Aksaray’da doğmuş, 
köken itibariyle Aksaraylı veya Aksaraylı olmadığı halde bu şehirde ürün vermiş 
isimlere yer verilmiştir. Ayrıca her üçüne de girmediği halde eserlerinde Aksaray’ı 
konu etmiş yazarlara da bir alt başlık olarak temas edilebilir.5

Bu tür kitaplarda bir başka sınırlandırma sorunu da edebiyat dışı ürünler vermiş 
yazarları kapsamaktır. Örneğin Durali Doğan’ın Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklo-
pedisi adlı kitabında yer verdiği 473 kişinin önemli bir kısmını bilim adamları, din 
adamları, gazeteciler vs. oluşturmaktadır. 

Çalışmayı sınırlandırmak için bir başka güçlük ise kimlerin şair ve yazar kabul edi-
leceği meselesidir. Eserlerini kitap halinde yayımlamış olanları seçmek bir çözüm 
olarak dursa da, bu yöntem özellikle halk ozanları bağlamında pek çok nitelikli 
ismin kapsam dışında bırakılmasına neden olacaktır. 

4. Uzmanlık sorunu: Bir yazarın Türk halk edebiyatına veya klasik döneme mensup 
isimleri değerlendirirken belli bir uzmanlık ve donanım kazanmak gerekir. Dolayı-
sıyla belli dönemler içinde yer alan kalemleri alanın ihtisas sahiplerinin değerlen-
dirmesi gereği ortaya çıkar. Kentlerin edebi birikimini şair ve yazarlar ekseninde 
ele alan çalışmaların her biri kendi alanının uzmanı olan farklı yazarlarca yazılması 
gerekecektir.

5. Kaynak sorunu: Taşrada eser yayımlayan amatör isimlerin önemli bir kısmı kitap-
larını herhangi bir yayınevi marifetiyle değil de kendi imkanları ile bastırdıkları ve 
sınırlı bir çevrede dağıttıkları için sonradan bu kaynaklara ulaşmak güç olacaktır. 
Bu güçlükleri aşmak için yapılacaklar da yok değildir: Örneğin son yıllarda kitaplar 
için ISBN numarası alma zorunluluğu sayesinde bu güçlük kısmen izale edilebilir. 
Küçük kentlerde ediplerin birbirlerini tanıdıkları varsayımından hareketle pek çok 
yeni isme de ulaşmak mümkün olur. İllerin kültür ve sanat hayatını düzenleyen 
kamu veya özel kurumların, ilçe ve beldelerin yerel yönetimlerinin envanterleri de 
bu anlamda yol gösterici olabilir. 

6. Edebi Değer sorunu: İsimler üzerinden bir kentin edebi birikiminin tamamını 
kayıt altına alma iddiasını taşıyan bir çalışma kuşkusuz edebi değer sorunu ile karşı 
karşıya kalacaktır. Bu sorun, bütün eserlere yer verilmek suretiyle aşılabilir. Kaldı 
ki eserlerin edebi değerine biraz da zamanın karar vereceği unutulmamalıdır. Öte 
yandan önemli bir kısmı yaşayan yazarlardan oluşacak bu türden çalışmalarda, 
yazar hayatta olduğu ve edebi faaliyetine devam ettiği için böylesi bir tutum daha 
yerinde olacaktır.

5  Buna bir örnek olmak üzere bakınız: Yazarların İstanbul’u, Derleme, Turkuaz Kitap, İstanbul 2009, 
182 s.
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7. Tarafsızlık sorunu: Kent odaklı edebi birikim çalışmaları için önemli bir başka 
sorun da tarafsızlık sorunudur. Kitabı kaleme alanlar çoğunlukla o kentin insanı 
oldukları için, içinde devam eden sosyal ilişkilerinden dolayı tam bir tarafsızlıkla 
çalışmasını ortaya koyamamaktadır. Bu tarafsızlık sorunu bazen de kendini araş-
tırmacıların kentlerinin edebi geçmişini ve birikimini yüceltmeleri veya ülkenin 
ana akım edebiyatına karşı taşrada gelişen edebiyatı savunma, taşrada milli, ma-
nevi, bozulmamış ve folk bir öz görme şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 

8. Yöntem sorunu: Önemli bir kısmı bazı edebiyat heveskârlarınca belli bir meto-
dolojik yaklaşımdan yoksun olarak hazırlanmış bu kitapları, edebi bir incelemeden 
çok, eski tezkire geleneğinin bir devamı gibi düşünmek doğru olacaktır. Yazarla-
rın bütün yaptıkları, çoğu zaman belgeye değil, sözlü nakle dayanan biyografileri 
birbiri ardına sıralamaktan ibarettir. Bu sıralamada ise kimi zaman alfabetik, kimi 
zaman kronolojik, kimi zaman da kendilerince gözettikleri bir edebi değer veya 
tanınırlığı esas almaktadırlar. Aksaraylı Yazarlar ve Şairler kitabında ise her bir 
yazara ait bölüm önce kısa biyografi, sonra eserleri ve eserlerine yansıyan edebi 
kişiliği ve son olarak da edebi kişiliğinin en fazla temayüz ettiği eserlerinden veri-
len örnekler kısımlarından oluşmaktadır.6

9. Analitik sorunlar: Kent ve edebiyat çalışmalarında görülen bir başka sorun da 
yazar ve şairlerin biyografi ve edebi kişiliğine dair bilgilerine geçmeden önce o ilin 
edebi ikliminin tarihçesi, çalışmada hangi yöntemin gözetildiği gibi meselelere 
ortaya koyan bir giriş bölümünün bulunmamasıdır. Kaldı ki bu tarz çalışmalarda 
şair ve yazarların biyografilerinin ardından o ilin edebi birikimini -ortaya konulan 
manzaranın ve bulguların ışığında- geçmişten bugüne bütüncül bir bakışla değer-
lendiren bir sonuç bölümünün bulunmamasıdır.

Sonuç

Son yıllarda hazırlanan ve odaklandığı ilin şair ve yazarlarının envanterini orta-
ya koymaya çalışan kitaplar, coğrafya temelli sınırlılıkları ve belli bir alana dair 
derinleşmeleri ile kuşkusuz önemlidirler. Ancak sadece birbiri ardına sıralanmış 
yazar biyografileri şeklinde oluşturulmuş bu çalışmalarda hiçbir analitik sonuca 
ulaşılmamış olması önemli bir sorun olarak durmaktadır. 

Bu kitaplarda belli bir metodolojik yaklaşım, belli esaslar çerçevesinde bilimsel bir 
tarafsızlık olmalıdır. Odaklandığı yerin şair ve yazarlarını tanıtırken, orada gelişen 
edebi ortamın ilin tarihsel, politik ve sosyolojik ortamın edebi eserlere etkisi de 
gözden uzak tutulmamalıdır. Bu türden çalışmaların tek bir kişinin altından kalka-
mayacağı farklı uzmanlıklar ve emek yoğunlaşması gerektirdiği de belirtilmelidir.

Görülmektedir ki merkezin dışındaki ve merkezi kuşatan çok büyük coğrafi alan-
da, sayısı on binleri bulan çok önemli bir edebi birikimi göz ardı etmemek gerekir. 

6 Bu madde için bakınız EK 1: Aksaraylı Şairler ve Yazarlar kitabının İÇİNDEKİLER kısmındaki “Edebi-
yatımızın Klasik Döneminde Aksaray Şairleri” bölümünün alt başlıkları…
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Önemli bir kısmı trivial yazın kapsamına giren ve edebilik sorunu yaşayan eserler 
bile olsa, onlar da genel edebi haritanın içerisinde bir yere otururlar. Kaldı ki bir 
ülkenin edebi manzarasını bütüncül bir şekilde görebilmek için haritanın bütünü-
ne bakmak gerekecektir. 

Edebiyatımızın klasik döneminde Aksaray şairleri

1. Seyfüddin Muhammed Ferganî (14. yy)

2. Eminuddin İsâ Aksarâyî (?-1327)

3. Emir Şeyh (?-1356)

4. Şeyh Hâmid-i Velî -Somuncu Baba- (1330?-1413)

5. Yusuf Hakîkî (?-1486)

6. Şeyh Mehmed Çelebi Cemâlî -Çelebi Halife- (?-1498

7. Nûri (?-1501)

8. Pîrî Mehmed Paşa -Vezîr-i A‘zam- (1463-1533)

9. Hürrem Cemâlî (?-1563)

10. İsmâil Ma‘şûkî (1509?-1529)

11. Ubeydî (?-1553)

12. Hasan Rızâî (17. yy)

13. Mustafa -Şeyh Mustafa Baba- (17. yy)
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İhtişam Sarhoşu, 
Felaketler Mağduru 
Kutlu Şehir:
Antakya

Mehmet Tekin1

Giriş

Sözlerime, bu  konuda ilk defa bir sempozyum düzenleyen, böylece kültür hizmet-
lerine bir yenisini ekleyen Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür ederek başlamak 
istiyorum. Şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalar genel tarih içinde özel bir yere sa-
hiptir ve bu alanda çalışan kişiler genellikle ömürlerinin büyük bir kısmını bu ala-
na, yani bir şehre adamışlar ya da şehir adeta onların hayatlarına el koymuştur.

Bu konuda yapılan çalışmalara bir örnek olarak sizlere, tarihi boyunca şa’şaa içinde 
geçen  dönemler ile felâket tabloları arasında gidip gelen, zaman zaman “Şehirler 
Kraliçesi”, “Şanlı Teopolis” gibi adlarla anılan, ama tarihinin en uzun dönemini 
Türk hakimiyeti altında geçiren ve bu yüzden “Güney Türkmenistan” adlandır-
masına mazhar olan Antakya’nın özet bir tarihini sunmak istiyorum. Daha sonra 
kısaca, bu şehrin tarihi üzerinde yapılan çalışmalara ve bazı problemlere temas 
edeceğim.

Tarihte Antakya

Antakya  ülkemizin en güneyinde yer alan Hatay ilinin merkezi ve bölgenin en eski 

1   Yazar.
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yerleşim yerlerinden biridir. Amik ovasındaki yerleşimlerin kalıntılarını barındıran  
Atçana, Cüdeyde ve Tainat höyüklerinde  yapılan kazılarda, M.Ö. 14. yüzyıldan 8. 
yüzyıla kadar hüküm süren  Hititlere ait çok değerli kalıntı ve belgeler (tabletler) 
ortaya çıkarılmıştır.

Reşideddin Oğuznamesi’ne göre, Oğuz Han M.Ö. 654 yılında Filistin yöresine gel-
miş, 10 yıl yaşadıktan sonra  Türklerin “Batak Şehir” adını verdikleri 306 kapılı 
Antakya’ya gelerek şehri kuşatmış, bir yıl sonra şehri zaptederek  altın bir taht 
üzerine oturmuştur. Burada 18 yıl kalan Oğuz Han, 626 yılında şehri terk etmiştir.2 
Tarih kaynaklarında “Şehirler Kraliçesi” olarak anılan  Antakya  bugünkü yerinde 
M.Ö 300 yılında  İskender’in komutanlarından Seleukos  I. Nikator  tarafından  
Silpius (bugünkü Habib Neccar)  Dağı ile Asi Nehri arasında kurulmuştur.  O dö-
nemde bölgede yerli Suriyeli ve Yahudi halklar yaşamaktadır. Bunun için, bölgede  
askeri  kontrolu sağlayabilmek amacıyla şehre  Grek ve Makedon kökenli  halklar 
yerleştirildi.. Ksenarius’un çizdiği  şehir planı  ızgara plan tipiydi ve şehir dört ma-
halle olarak planlanmıştı.  Önce ikisi, daha sonra üçüncüsü ve dördüncüsü kurul-
du. Her mahalle duvarlarla çevriliydi, ayrıca dördünü de dıştan çeviren bir ana sur 
vardı. Şehirdeki  her ada 650 m2 olarak planlanmıştı. 

Rivayete göre şehrin temeli atılırken harcın içine biraz uyku tozu, birkaç damla 
ihanet şerbeti, bir miktar zevkü sefa tozu karıştırılmıştır.

Seleukoslar devletinin başkenti  olan  Antakya hızla gelişti, büyük ve zengin bir 
şehir oldu. Şehrin nüfusu artınca , 10 km uzaklıktaki Defne çağlayanlarından ka-
nallarla ve tünellerle su getirildi.  

Bundan yüz yıl kadar sonra  kral   Antiochus IV. Epiphanes  (175-163) yeni bir inanç 
sentezi ortaya koyarak, kültürleme yoluyla  şehirde tek amaca bağlı  tek bir halk 
yaratmaya çalıştı, herkesin kendi özel adet ve geleneklerinden vazgeçmesini iste-
di. Şehirde Tyche kültürü yaygınlaştırıldı. M.Ö. ikinci yüzyılda Antakya’da bölgesel 
olimpiyatlar düzenlenmeye başladı, bu muhteşem  olimpiyatlar. M.S. 6. Yüzyılın 
ilk yarısına kadar sürdü.3

Antakya ve çevresi M.Ö.64 yılında Romalılar tarafından zaptedildi.

Miladi 1. Yüzyılın ilk çeyreğinde  Kudüs’te ortaya çıkan Hristiyanlık, Hz. İsa’nın 
gönderdiği havariler aracılığıyla  ilk defa Antakya’da yayıldı. Hz. İsa’ya inananlara 
“Hristiyan” adı ilk defa Antakya’da verildi, Hristiyanlığın ilk kilisesi yine Antakya’da 
kuruldu.. Havariler bu yeni dini  Anadolu’ya ve Avrupa’ya yaymak için gezilerine 
Antakya’dan başladılar. Matta İncili M.S. 80-90 yılları arasında  Antakya’da yazıldı. 
Antakya Kilisesi ayin usulü hemen hemen bütün Doğu kiliseleri ayin usullerinin  ilk 
örneği ve Antakya  ilk partriklik merkezidir. Bu yüzden, Antakya’nın Hristiyanlık 
tarihinde çok özel bip yeri vardı.4 

1   Zeki Velidi Toğan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, tercüme, Tahlili, İstanbul 1972, s.33-39

2   Mehmet  Tekin, Hatay Tarihi, Antakya 1999, s. 31-35

3   Mehmet Tekin, a.g.e., Antakya 1999, s. 23



316

Türkiye Yazarlar Birliği

Bu dönemde Hz. İsa’nın Antakya’ya gönderdiği havarilere alk inanan Antakyalı 
olan ve başından geçen olay Kur’an-ı Kerim’de zikredilen Haâib Neccar’ın  hatırası 
halen yaşamakta ve( gerek şehrin arkasındaki dağ, dağdaki ziyaret yeri,  gerekse 
şehirde bir cami günümüzde de  Habib Neccar adıyla anılmaktadır.5  

Roma döneminde İmparatorluğun doğu başkenti  olan Antakya, 360 burçlu,  yük-
sek, sağlam ve aşılması zor surlarla korunuyordu.

 Antakya 750 bin nüfusuyla Roma ve İskenderiye’den sonra imparatorluğun 3. 
büyük şehriydi. Şehir halkı giyime, gösterişe ve hamamlara düşkünlüğüyle tanı-
nıyordu. 

O dönemde Anadolu’dan geçip Afrika, Arabistan ve Hindistan’a giden bütün 
anayollar Antakya’dan geçiyor, İskenderun ve Süveydiye (Samandağ) limanları  
bölgenin ve Antakya’nın ihracat ve ithalatında, dolayısıyla refahında  büyük rol 
oynuyordu. Aynı  dönemde Antakya, zeminleri mozaiklerle süslü, gösterişli köşk-
lerle, saray ve hamamlarla donatılmıştı. Şehri kuzey-güney doğrultusunda baştan 
başa kateden 1,5 km.lik,   kolonlu, üstü çatıyla örtülü, aynı zamanda  aydınlatma 
uygulanan geniş  bir caddeye sahipti.   Çağlayanlarıyla ünlü Defne, yani bugünkü 
Harbiye, sadece Antakya’nın değil, tüm Roma imparatorluğunun  en ünlü sayfi-
ye ve zevk-ü sefa  merkeziydi. Hatay Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen mozaikler 
incelendiğinde, 20. yüzyıl Antakya’sı adeta o dönemin farklı oyuncularla canlan-
dırıldığı bir tiyatro sahnesi olarak  düşünmek mümkündür. (Eğlenceler, beslenme, 
konut…)

Önce Hristiyanlığa karşı çıkan şehir, 4. Yüzyılda Hristiyanlaştı. Antakya, 360-363 
yıllarında  paganizmi geri getirmeye çalışan Filozof-İmparator  Julianus’a karşı 
çıktı.  Bu yüzden Julianus, Antakya’yı Misophogon adlı kitabında  ağır bir şekilde 
eleştirdi.

Ticaret ve ulaşım şehrin ve bölgenin hayat damarlarıydı. 115 Depreminden sonraki 
dönemde Roma İmparatoru olan Hadrianus, Partlarla yaşanan ve şehri adeta tecrit 
eden bir bunalım döneminin ardından, ticaretin ve ulaşımın  uluslar arası ilişkiler-
deki  önemini şu sözlerle anlatıyordu:

“…Büyük bunalımdan birkaç ay sonra  Asi Irmağı kenarında kervanların yeniden 
kuruluşunu görmek sevinci içindeydim. Vahalar yeniden akşam ateşinin pırıltısın-
da tüccarların haberler üzerine yorum yaptıkları, her sabah bilinmeyen yerlere 
taşıdıkları mallarla birlikte , gerçekten bizim olan bir sürü düşünce, sözcük ve gele-
neği paketleyerek,n fetih askerlerinden daha güvenli bir biçimde , yavaş yavaş yer-
yüzünü ele geçirmeye başladıkları yerler haline gelmişti. Damarlarındaki gerekli 
hava kadar etkili olan altın ticareti ve fikir taşımacılığı dünyanın o koca gövdesi 
içinde  yeniden başlıyordu. Yeryüzünün nabzı yeniden atmaya başlamıştı.”6

4   Habib Neccar’ın hikayesi için bkz: M.Tekin, Antakyalı Din Şehidi Habib Neccar, Antakya 1992

5  Marguerite Yourcenar, Hadrianus’un Anıları, Çev: Nili Bilkur, İstanbul 1992, s.81-82
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Bu dönemde şehir tarihinde iki önemli isim, Malalas ve  Libanius dikkati çeker.  
Malalas “cahil tarihçi” olarak, Libanius, aynı zamanda o zamanın üniversitesi olan  
“Antakya Akademisi”nin kurucusu olarak bilinir.

Antakya tarihe felaketler şehri olarak da geçmiştir. Şehir tarihinde, ilki M.Ö. 148 
tarihinde yaşanan pek çok deprem vardır.

525 yılında çıkan büyük yangınlar dizisi Antakya’yı adeta mahvetmiş, pek çok ki-
şinin ölümüne yol açmış, İmparator şehrin imarı için iki centenaria altın bağışla-
mıştır..

Özellikle 526 yılında yaşanan ve 250 ya da 300 bin kişinin öldüğü deprem, kent 
tarihindeki en büyük felaketlerden biriydi.7

Depremde dağ eteğindeki yapılar hariç, tüm yapılar yerle bir oldu. Deprem sonra-
sında çıkan  yangınlar bir yana, enkaz arasında yakınlarını, ev eşyalarını aramaya 
çalışan binlerce kişi de birincisiyle aynı şiddetteki artçı deprem sırasında öldü. Dep-
remin ardından yanan yağmur yağdı. Depremden üç gün sonra şehrin kuzeyindeki 
tepe üzerinde kutsal haç görüntüsünün belirmesi üzerine, bu tepeye Haç Dağı adı 
verildi. İsim bugün de yaşamaktadır. Deprem, bugünkü Samandağ’ı ve Harbiye’yi 
de içine alan 20 km.lik bir alanda büyük yıkıma yol açmış, dışarıya göç yaşanmıştı. 
İmparator Justin şehrin imarı ve restorasyonu için için 45 centenaria altın gön-
derdi. Öncelikle su sistemi ve hamamlar onarıldı. Şehir bitmişti ve bir daha eski 
haline gelemeyecekti. Daha dar bir alanda, daha az tehlikeli evler yapılmasına 
başlanmıştı ki, 528 yılında bir deprem daha meydana geldi ve Seleukeia Pieria ile 
Lazkıye’yi de harap etti.  Bu depremde 4870 kişi öldü. (Çünkü şehirde ölecek kimse 
kalmamıştı.) Bundan sonra da İmparator yardım gönderdi,  üç yıl vergi muafiyeti 
tanındı. 529 yılında, bir daha felakete uğramasın diye  şehrin adı Teopolis (Tanrı 
kenti) olarak değiştirildi.

 540 yılında şehir Pers işgaline uğradı,  yağmalandı.…

 Sonraki yıllarda meydana gelen depremlerde Antakya surları büyük zarar gör-
müş, savunma zayıflamıştı. 577 depremi Defne’yi mahvetti. 588 depreminde An-
takya ve çevresinde 60 bin kişi öldü.. 

638 yılında İslam orduları tarafından zaptedilen Antakya’da bir nüfus ve kültür 
değişimi yaşandı, şehir  İslam kültürüyle tanıştı. Şehrin ilk camisi bu dönemde ya-
pıldı. Bu dönem 331 sene sürdü.8

Bölge  969 yılında  Bizanslıların eline geçti. 

1053-1054 depreminde şehre gökten ateş yağdı. Başta Patrik ve ruhaniler, kadın, 
erkek halk ve çocuklar olmak üzere tüm şehir halkı ellerinde kilisenin eşyaları ol-
duğu halde dualar ederek şehrin içinde dolaşırlarken birden yer yarıldı ve 10 bin 

6   M. Tekin, Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri, Antakya 2002, s.7-17 

7   M.Tekin, Hatay Tarihi, s.39-40 
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insan bu büyük yarığın derinliklerine gömüldü, 15 gün feryatların duyulduğu ya-
rık daha sonra kapandı, düşenlerden kurtulan olmadı.9

İbn-i Şahne’ye göre, Bizans yönetiminin son yıllarına rastlayan  bu deprem sırasın-
da, yıkılan şehir kapılarından biri yanında Melik Manastırı denilen  yerin temeli 
kazılırken burada  bakırdan yapılmış yedi Türk süvari heykeli çıktı. Bu heykellerin 
sırtlarında  ok ve yay koymak için yelek ve tirkeşler vardı. Bu, hem daha önce bu-
rada Türklerin varlığının kanıtı, hem de bir Türk fethinin habercisi olarak kabul 
edildi. 

Bundan 30 sene kadar sonra  Bizans’ın Antakya Valisi Filaterios Brachanios ‘un  
kötü idaresinden bıkan halkın daveti üzerine 1084 yılında bölgeye gelen Anadolu 
Selçuklu Sultanı Süleyman Şah, içerden sağlanan destek sayesinde surları aşarak 
şehri zaptetti. Süleyman Şah, halka hiçbir zarar verilmemesi konusunda aşırı bir 
titizlik göstermiş, kısa sürede şehirde huzurlu bir hayat başlamıştı.  Ama bu haki-
miyet 14 yıl sürdü. Avrupa’dan yola çıkan ve Anadolu’yu kasıp kavurarak bölgeye 
ulaşan Haçlı orduları tarafından 1097’de kuşatılan şehir 1098 yılında Haçlıların eli-
ne geçti.10Yenilginin sebebi zayıflık değil, Türk emirleri arasındaki çekememezlik, 
ikilik ve kıskançlık idi. 

Şehri zapteden Haçlılar Süleyman Şah’ın insani tutumunun aksine, şehirdeki bü-
tün Türkleri kılıçtan geçirdiler, hatta kendi destanlarına göre, Türklerden  bazıla-
rını ibret olması ve dehşet yaratması için  halkın gözü önünde sırıklara geçirip ateş 
üzerinde çevirme yaptılar. Bu zulmün üzerine burada bir Haçlı Prensliği kuruldu 
ve bu prenslik, surlar  sayesinde 270 yıl devam etti.  1268 yılında Memlük Sultanı 
Baybars  şehri  kuşattı ve şiddetli bir savaş sonucunda zaptetti. Alınan esirler bedel 
karşılığında serbest bırakıldı, şehri terk etmelerine izin verildi. Memlük dönemi 
Antakya’da Türkmenlerin, Türk kültürünün ve Türkçenin  hakim olduğu bir dö-
nem oldu.11 Kent ve çevresi  1516 yılında Osmanlı idaresi altına girdi.12

Osmanlı döneminde burada Antakya, hem kuzeyden  güneye ve doğuya giden 
ana yollar, hem de iskeleleri (İskenderun, Süveydiye) sayesinde  hızla gelişti, Bura-
da çeşitli vakıflar kuruldu. İlk imar faaliyetleri Sokollu Mehmet Paşa’nın yaptırdığı 
bedesten, Han, Hamam ve Asi değirmenleri oldu. Bu dönemde  Bursa, Manisa, 
Ankara, Konya  gibi, her şeyiyle örnek ve tipik bir Osmanlı şehri olan Antakya, 
huzurlu bir yerleşim yeri, çarşıları, bedesteni ve  hanlarıyla aynı zamanda canlı bir 
tarım, ticaret ve transit merkezi, bir bilim yuvasıydı. 

Osmanlı döneminde  zeytinyağı, sabun ve ipek bölgenin en önemli ürünleriydi.   

Antakya, tarihi boyunca barış, hoşgörü ve kardeşlik örneği olarak gösterilir. Aslın-
da olaya bu açıdan bakıldığında, 13. yy’dan 17. yy.a kadar şehirde  hiç Hristiyan 

8   M.Tekin, Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri, Antakya 2002, s.7-1

9   M. Tekin, a.g.e., s. 42-42

10  Mehmet Tekin, Hatay Tarihi, Antakya 1999, s.55

11  M. Tekin, a.g.e., s. 42-42
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ve Yahudi nüfus olmadığı görülür. 17. Yüzyılda Antakya’ya ilk gelen Hristiyanlar, 
İdlipli Hristiyan inşaat ve taş ustalarıdır. 18. Yüzyılda 10-15 bin nüfuslu şehirde 
42 mahalle bulunuyor,  Türkler yanında Arap, Hristiyan, Ermeni ve Yahudiler de 
yaşıyordu. Zımmi nüfus oranı %4-5 civarındaydı. Şehirde diğer dinlere mensup 
cemaatlarin varlığı halk tarafından hiçbir zaman problem haline getirilmemiş, din 
ayrılığı yüzünden kimse kimseyi yadırgamamıştır.

Antakya, medreselerin, alimlerin, şair ve ilim adamlarının çokluğu yüzünden 17. 
ve 18. yüzyıllarda Behişt-i irfan sıfatıyla anılıyordu.

Osmanlı döneminde şehir hayatında Asi’nin, Köprü’nün,  su dolaplarının ve Hızır 
inancının derin izleri, etkileri  devam ediyordu. Şehirdeki tüm yollar taş döşeli 
olup, ortada “Tarık” adı verilen  daha çukur bir kanal yer alıyor, dağ mahallele-
rinden Asi nehrine doğru belli bir meyille alçalarak giden sokaklardaki bu kanal 
yağışlı havalarda yağmur sularının akmasını sağlıyordu.. Sokakların köşe başların-
da sütun kırıklarından yapılmış “Binek Taşları” ve ev önlerinde kedi-köpekler için 
su ve yiyecek kapları bulunurdu. Mahalle kahveleri Türk kültürünün canlı olarak 
yaşadığı yerlerdi. Buralarda aşıklar saz çalar, semai söyler,  muamma düzenleyip 
bırakır gider, akşamları destanlar, gazavatnameler okunur, halk hikayeleri anlatı-
lırdı. Mahallede hayatı yiğitbaşı (kabadayı) yönetir, belli zamanlarda cirit oyunları, 
at yarışları yapılırdı.

Dokumacılık ihracat yapacak kadar ve  el sanatları bölge ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar gelişmişti. Ulaşım, haberleşme hizmetleri için bir menzilhane vardı. Şehir 
ekonomisine yön veren esnaf arasında ahilik geleneği hakim idi. Daha sonra esnaf 
zümresi lonca teşkilatı bünyesinde örgütlendi. 1776 yılında şehirde 51 tür meslek-
te 1100 esnaf  çalışıyordu.13

Bu esnaf, hem anayolların kavşak yerinde ve hac yolu üzerinde bulunan şehirde 
konaklayan tüm yolcularc hizmet veriyor, hem de(geniş bir bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılıyordu. Her meslek grubunun kendi adını taşıyan bir çarşısı vardı.  Osmanlı 
döneminin son yıllarına kadar  şehirde hayır sahipleri tarafından 200’ü aşkın vakıf 
kuruldu. (Cami, han, hamam, medrese, çeşme, değirmen…)

Antakya Çarşıları Sünni mahalleri içinde yer alır, ama burada her din ve mezhep 
mensubu esnaf ve sanatkâr  serbestçe ve yan yana çalışır, çarşılar akşam kapanır, 
sabah dua ile açılırdı. Osmanlı döneminin  Antakya eşrafı ticaretle uğraşmaz, fakir 
düşse bile amelelik yapamaz, elde paket vs. taşıması ayıp  sayılırdı.

Osmanlı döneminde Antakya ana yol üzerinde olduğu için, buradan valilerin, pa-
şaların, askerin ve devlet görevlilerinin, ayrıca hacı kafilelerinin geçişi eksik olmu-
yor, bunları ağırlamak ve eksiklerini tamamlayıp erzak, yem, yolluk, hatta muhafız 
vermek şehre düşüyordu. O dönemde şehirde canlı bir tarikat hayatı ve bunların 
tekkeleri vardı. Mevlevihane Köprübaşı’ndaydı. Burası faaldi ve o dönemde adeta 
bölge mevlevihanelerinin ney kamışı ikmal merkeziydi.

10    Rifet Özdemir, Antakya Esnaf Teşkilatı, s.50-52
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Günümüz Antakyasında Antakya’da sur ve su kemeri kalıntılarının dışında antik 
dönemden kalmış hiçbir eser yoktur. Osmanlı dönemi eseri olan evler avlulu, ağaç-
lı ve dışa kapalıdır. Odaların kapıları avluya açılır. Ev dış hayata, dış hayat kadına 
kapalıdır. İki kapıdan geçilerek girilen ev haremlik-selamlık düzeninde olur. Bazı 
evlerde  taş işi, bir kısmında zarif kalem işi süslemeler yer alır. Ahşap işlemeli, gö-
bekli, tekne tavanları olan evler de vardır.

Sosyal hayatta şehrin belirleyici unsuru camiler değil, çarşılardır. Her esnaf çarşısı-
nın ayrı camisi vardır. Şehirde toplanılacak merkezi bir  meydan (belediye, hükü-
met konağı gibi)  yoktur. 

Osmanlı Antakyasında şehir yaşayışının merkezi Köprübaşı ve Uzunçarşı idi. Bu iki 
bölge hayatın, bulgur ise beslenmenin ana unsurlarıydı. Hayatın monotonluğunu 
anlatmak için söylenen şu söz o dönem Antakyasının ta kendisiydi: Köprübaşı, 
Uzun Çarşı, eve gelin:Bulgur aşı.

Köprü kapısı 19. yüzyıl sonlarına kadar akşam kapanır, sabah açılır, gelen içeri 
alınır, dışarı izin verilmezdi. 1897 yılında köprü kapısı kaldırıldı. 

Dolap, cetvel (dolap suyunu götüren ahşap kanal), değirmen ve zikir (nehir üze-
rinde suyu yönlendiren küçük set), su ve sulama kültürünün temel kavramlarıydı.   

Şehre 4 tekerlekli arabayı ilk defa 1877-78 savaşından sonra gelen Rumeli muha-
cirleri  tanıttı. 1900’lü yıllarda Girit’ten gelen muhacirler ise şehre sebze ve meze 
kültürünü, öğretti. Bugünkü mutfak zenginliğinde bu katkının da payı büyüktür.

19. yüzyılda bölgede Hristiyan misyonerler görülmeye başladı, zamanla hem sayı-
ları, hem de faaliyetleri hızla arttı, bir çok okullar açtılar. Misyonerlerin çalışma-
ları, gün geldi 1890’lı yıllarda Sünni ve alevi kesimleri karşı karşıya getirdi. Ama 
devletin sağduyulu tutumu bu problemi doğmadan halletti.

I. Dünya Savaşı  yıllarında Antakya savaş yüzü görmedi. Savaşın sonunda 30 Ekim 
1918 tarihinde  Mondros Mütarekesi’nin imzalanışından 15 gün sonra bu topraklar  
galip devletler tarafından ilk işgal edilen yer oldu : 14 Kasımda İskenderun, 7 Ara-
lık 1918’de Antakya Fransız işgaline uğradı.

Çok geçmeden halkın işgale karşı direnişi başladı ve kurulan Türk çeteleri işgalci 
güçlerle amansız bir mücadeleye girişti. Ama bu mücadeleye ve  Mustafa Kemal 
Paşa’nın çabalarına rağmen bölge ve bölgenin doğal merkezi olan Antakya 1921 
yılında  Türkiye ile işgalci Fransa  arasında  imzalanan Ankara İtilafnamesi ile sınır-
larımız dışında ve Suriye içinde  kaldı. Bölge “İskenderun Sancağı” adıyla anılmaya 
başlandı. İtilafname ile özerk bir bölge haline gelen Sancak’ta yaşayan Türkle-
re kültürlerini geliştirme hak ve imtiyazı sağlandı. Bu sayede Antakya Lisesi’nde 
eğitim öğretim Türkçe devam etti. İşgal altında yaşayan Antakya, İskenderun ve 
havalisi Türkleri işgal süresince anavatandan ümitlerini hiç kesmediler.

Osmanlı döneminde yönetim halk arasında ayırım yapmadığı halde işgalden sonra 
Fransızlar Müslüman halkın Alevi-Sünni diye ayırılıp ayrı gruplar getirilmesi için 
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büyük çaba harcadılar, her inanç grubunun ayrı cemaatler halinde örgütlenme-
sine çalıştılar. Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak  o dönemde şehri ziyaret eden 
bazı yabancıların  Antakya’da Alevilerin şehir dışına atıldıklarını, güya toplumsal 
açıdan köylü, dinsel açıdan sapkın olarak ezildiklerini, ağır işler ve alt meslekler 
için serf düzeyinde bir el emeği deposu olduklarını ileri sürdükleri görüldü..  Ya-
şayışta farklılık ve yapıda bir tabakalaşma vardı, ama bu bir sürülme değil, sosyo-
psikolojik açıdan bir içe kapanmaydı. Mahalleler dışa kapalı, ama evler içerden 
birbirine bağlıydı. Bu kişiler, şehrin hayatında önemli bir yer tutan Fırıncılık, de-
mircilik, kasaplık  gibi meslekleri alt meslek gurupları olarak tanımlıyor, Alevilerin 
bu mesleklerde çalıştığını savunuyorlardı. Ama kimse çıkıp ta, bu meslekler alt 
meslek gruplarıysa ve bir farklılık sebebi olarak görülüyorsa, sünni halkın neden 
bu işlerde çalıştığını sormuyordu. Ağaların  bahçelerinde görevli tüm bahçeciler 
alevi cemaatindendi. Yabancıların“en sefil ve ezilmiş kesimler” diye tanımladıkları 
aileler, belki gelirden az pay alıyor, ama toprak ve bahçe sahipleri her şeylerini on-
lara inanıyor, onlara emanet ediyorlardı. Bu bir ağa-işçi ilişkisiydi ve bu durumda 
olup sefalet çeken yüzlerce, binlerce  Sünni köylü de vardı.

1926 yılında İskenderun Sancağı’nın bağımsızlık girişimi yarıda kaldı. Ama aynı 
yılın ortalarında  Antakya’da Türkler lehine bir gelişme  sağlandı ve Genç Spor 
Kulübü kuruldu. Bu kulüp her yönüyle gençler için bir okul görevi yaptı.14

1928 yılında Sancak’ın ilk Türkçe dergisi ve Türklerin nâşir-i efkârı olan  Yeni Mec-
mua Antakya’da yayınlanmaya başladı.15

Yine 1928 yılında Antakya’daki Türkler, işgal altında yaşamalarına, eğitim  ku-
rumlarında ve günlük hayatta eski harfleri kullanmak zorunda olmalarına rağmen 
Türkiye ile birlikte yeni Türk alfabesini öğrenmeye başladılar, bu amaçla  halk yö-
nelik, yeni harflerle Türkçe okuma-yazma kursları açtılar.16 1930’lu yıllar ekonomik 
kriz dönemi oldu.

1930-31 yıllarında Harbiye Çağlayanlarının suyu Antakya Belediyesi tarafından  
tekrar Antakya’ya getirildi, bedeli su halka hisseler halinde satılarak ödendi.

20. yüzyıl başlarında kazı yapılmamış tek antik şehir Antakya idi. 1932 yılında 
Amerikan, İngiliz ve Fransızlar ortak kazılara başladılar ve muhteşem  bir medeni-
yet merkezi ve muazzam bir bilgi birikimiyle karşılaştılar. 

Yıllar geçti, İskenderun Sancağı’nda  hem Fransız işgalinden kurtulmuş, hem de 
Fransız mandası olan Suriye’de ayrılıp bağımsız olma yönünde çalışmalar başl!dı. 
1936 yılında(Fransa ile Suriye arasında bağımğızlık anìaşması  imzalanınca  Türkiye 

13   Mehmet Tekin, “İşgal yıllarında Hatay Cemiyetleri III- Gençspor Kulübü”, Güneyde Kültür, Sayı:16 

Haziran 1990), s.15-21

14   Mehmet Tekin, Hatay Basın Tarihi, Antakya 1984, s.54-58

15   Mehmet Tekin, Harf İnkılabı, Türk Ocaklarının Çalışmaları ve Hatay’da Yeni Yazı, Antakya 1988, 

s.120-122
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konuya müdahela etti ve Sancak’a da bağımsızlık verilmesini isdedi. Atatürk, Bü-
yük Millet Meclisi Kürsüsü’nden, Sancak meselesine verdiği önemi bütün dünyaya 
ilan etti. Ertesi gün de bu bölgeye “Hatay” adını verdi ve “Şahsi meselemdir” 
dediği Ha|ay uğrunda - gece gündüz çalıştı. Milletler Cemiyeti’nde cereyan eden 
görüşmeler sonucunda 27 Ocak 1937’de Hatay’a bağımsızlık verilmesi kabul edil-
di. Seçimlerde huzursuzluk ve asayişsizlik yaşandığından, Türkiye ile Fransa’nın an-
laşmaları sonucunda 5 Temmuz 1938’de bir Türk Alayı, Fransız askerleri ile birlikte 
seçim güvenliğini sağlamak üzere Hatay’a girdi. Nihayet Hatay seçimleri yapıldı ve 
2 Eylül 1938’de burada Hatay Devleti adıyla bir Türk Devleti kuruldu. 

Antakya Hatay Devleti’nin başkenti oldu ve böylece tarihinde üçüncü kez başkent 
olmanın onurunu yaşadı.

23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında, mandaterlikten kaynaklanan bazı 
hakların tümüyle ve kesin olarak Türkiye’ye  devrine ilişkin bir anlaşma imzalan-
dı.

Bunun ardından Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939’da oybirliğiyle iendi var|ığına 
son vereråk Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı aldı.

23 Temmuz 1939’da, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında,  Haôay 63. il 
olarak`kayıtsız şartsız  anavatana katılarak milletiyle tekrar kucaklaştı. Antakyı, 
Hatay ilinin merkezi olarak yeni bir hayata başlamış oldu.17

Hatay ilinin merkezi olan Antakya , son zamanlarda dillere pelesenk olduğu gibi 
medeniyetlerin buluşma yeri değil, Doğu medeniyetinin ve Türk kültürünün  en 
önemli merkezlerinden biridir. Antakya’da Batı’nın ve Doğu’nun bütün özellik-
leri birlikte ve bir arada  yaşar. Şehir, her gelenden bir şeyler alır,  her  geleni 
kendine benzetir, ama kendisi kimseye benzemez. Günümüzde Antakya,  farklı 
dinlere, inançlara mensup, ama aynı kültürü paylaştıkları için  birbirine kopmaz 
sevgi bağlarıyla bağlanmış bir halkın huzur ve dayanışma içinde yaşadıkları örnek 
bir yerdir.

Antakya üzerine yazılan yazarlar, seyyahlar:

Tarih boyunca çeşitli yazarlar ve seyyahlar Antakya’yı ziyaret etmiş ve seyahatna-
melerinde bu şehri de anlatmışlardır. Roma döneminde Önce İmparator Julianus 
Misophogon (Sakal Düşmanı) adlı kitabında, daha sonra, Malalas, Libanius, as-
ker tarihçi Ammianus Marcellius, İslam döneminde  çeşitli tarihçiler eserlerinde 
Antakya’dan bahsetmişler,  Osmanlı döneminde Matrakçı Nasuh minyatürlerle,  
Evliya Çelebi o tatlı diliyle Antakya’yı oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatmış, Evliya  
Çelebi’den sonra bir düzine Avrupalı seyyah eserlerinde Antakya’dan bahsetmiş-
ler, Louis François Cassas , Bartlett ve diğer Avrupalı gezginler yöreyi hem yazı, 
hem de gravürlerle anlatmışlardır.

16   Mehmet Tekin, Hatay Devleti Millet Meclisi Zabıtları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 

2009, s.506-507
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19. Yüzyılda Carl Ottfried Müller adlı bir Alman dilbilimci Antakya’dan bahseden 
antik metinleri inceleyerek , Antiquitates Antiochenae adlı bir eser yazmış ve artık 
kalıntılarına sadece yer altında rastlanabilen antik şehrin bütün planını ve yapı-
larını ayrıntılarıyla anlatan bir eser yazmıştır. 19. Yüzyıl sonlarında Lewis Wallace 
adlı Amerikalı bir general bu kitaptaki bilgileri kullanarak, konusunun çoğu Roma 
döneminde Antakya’da ve Harbiye’de (Defne) geçen BEN HUR adlı bir roman yaz-
dı. Daha sonra bu general İstanbul’a  ABD Büyükelçisi olarak atandı. Büyükelçinin 
bir yazar olduğunu öğrenen Sultan Abdulhamid ondan kitabını istedi, Türkçeye 
tercümesini yaptırarak bu romanı okuyan ve Roma Antakyasının hikayesini öğre-
nen ilk Türk oldu. 

1928-30 yıllarında Halep’te sürgün hayatı yaşayan Refik Halid Antakya ve çevresini 
anlatan yazılar yazdı. Onun yazdığı ve “Gönlümü dinlendiren çınarlar beldesi” 
diye başlayan  ANTAKYA başlıklı yazısı bugüne kadar Antakya için yazılmış en 
güzel yazıdır.1818 Onu Dr. Cemil Süleyman izlemiştir.19

1930 yılında Paul Jaquot adlı bir Fransız Albayı Turizm Merkezi Antakya adlı 3 cilt-
lik Fransızca bir eser yazdı ve bu eser Beyrut’ta basıldı. İşgalci gözüyle hazırlanan 
ve yabancılara gerekli bütün bilgilerin yer aldığı bu kitap yazarına Fransa’da bir 
üstün başarı madalyası kazandırdı.

1935 yılında Weuleresse adlı bir bilim adamı bölgede incelemeler yaptı ve  konuya 
işgal idaresinin hedefleri paralelinde yaklaşarak şehirde yaşayan alevi cemaatine, 
onların dışlandığına , ezildiğine ısrarla dikkat çekti, sonradan bu konuda çalışanlar  
(Türkler de dahil) yazı ve eserlerinde onun bu yanlı ve sömürgeci  bakışını esas 
almakta sakınca görmediler. 

1935  yılında Fransız Maarif Müfettişi Pierre Bazantay’ın hazırladığı doktora tezi, 
İskenderun Sancağı’nın eğitim sistemini incelemiştir.

Aynı yılın Ağustos ayında Antakya’ya  gelen ve 20 gün kalan Mehmet Akif Ersoy, 
şehri övmüş ve “Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm” mısraıyla başlayan bir 
dörtlük armağan etmiştir.20

1937 yılında  İstanbul’da yaşayan Antakyalılardan Ahmet Faik Türkmen, devletin 
görevlendirmesiyle Antakya’nın tarih, coğrafya ve edebiyatıyla ilgili  4 ciltlik bir 
dizi kitap hazırlamış, devlet desteğiyle yayınlanmıştır.

1940’lı yıllarda aynı zamanda bir nahiye müdürü olan  Mehmet Behçet Perim Çağ-
layanlar Beldesi Hatay adlı kitapta  Antakya ve çevresini anlatmıştır.

1944 yılında başlayıp 14 sayı çıkan ve kültürel araştırmalara yer vermeye çalışan  

17   M.Tekin, Hatay Basın Tarihi, s.61-64

18   Bkz: M.Tekin, Fecr-i Ati Yazarlarından Cemil Süleyman (Alyanakoğlu), Antakya 1991

19   kz:  M.Tekin, Mehmet Akif Ersoy’un Antakya Seyahati, Antakya, 2010
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Halkevi dergisi “Hatay”, o dönemde kendi tür ve kulvarında tek yayındır.21

1960’lı yıllarda Antakya hakkında  antik belgelerle  kazı raporlarına dayanan üç 
kitap yayınlayan Glanville Downey kazı heyetlerinde görev almış bir tarihçi  ve bir 
Antakya uzmanıydı.  

Daha sonra Antakya hakkında bir çok çalışmalar yapılmış, kurtuluş mücadelesin-
deki çete savaşlarını anlatan eserler, hatıralar ve romanlar ,  1967,1973 ve 2000 
yıllarında üç tane il yıllığı yayınlanmıştır.

Bizim Antakya ve Hatay’la ilgili olarak, 1982 yılında başlattığımız çalışmalar, günü-
müze kadar devam etmiş, çok sayıda kitap yayınlanmış, 1989 yılında yayınlamaya 
başladığımız Güneyde Kültür adlı kültür ve sanat dergisinin bugüne kadar 18 cildi 
yayınlanmış, ayrıca 1990-2008 yıllarında tarih ve kültüre yönelik 10 sempozyum ve 
üç sergi düzenlenmiştir. 

Bazı teklif ve dilekler:

Son olarak, bu çalışmalarda karşılaşılan ve her şehirde karşılaşılması muhtemel 
olan bazı sıkıntı ya da  problemleri sıralıyor, takdirini ve değerlendirmesini  sizlere 
bırakıyorum:

1. İlimizin geçmiş dönemlerin belgelerinin saklandığı bir arşivi yoktur. İşgal yılla-
rına ait belgeler  Hatay’ı terk eden görevlilerce  birlikte götürülmüş, kalanlar da, 
geçmişin izlerini silmek amacıyla çeşitli şekillerde yok edilmiştir. Ama Tapu-Kadas-
tro ve nüfus kayıtları  bir zarara uğramamıştır. Valilik bitişiğinde bulunan ve elde 
kalan belgelerin saklandığı arşiv 1969 yılında kasıtlı çıkarıldığı söylenen bir yangın 
sonucunda yanmış, kül olmuştur. Resmi dairelerin arşivlerdeki son ayıklama 1984 
yılında yapılmış ve kamyonlar dolusu evrak SEKA’ya gönderilmiştir. Sadece lisede 
işgal yıllarından kalmış bazı defter ve kayıtlar vardır. Hatay Devleti’nden kalan tek 
hatıra olan Millet Meclisi tutanakları da tarafımızdan yayına hazırlanmış ve  Ata-
türk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmıştır. 1930’lu yıllara ait bir koleksiyon 
ve bunun devamı olan gazetenin ciltleri dışında düzenli bir basın arşivi de yoktur. 
Kısacası, şu anda ilimiz, hafızasını büyük ölçüde  kaybetmiş bir insan gibidir ve 
günlük yaşamaktadır.

2. İşgale uğramış ve kurtulmuş yerlerde yaygın bir tutum, toplumu  işbirlikçiler 
ve Türkiye yanlıları olarak ayırma eğilimidir. Araştırma çalışmalarında hassas bir 
denge kurulmadığı takdirde yazılan yazı ya da eserler kolayca kamplaşmalara, 
kırgınlıklara  ve yanlış anlamalara  yol açabilecek hususlardır.  

3. Mezhep ve din  ayrılıkları istismara açık bir konudur. Bu konuda yapılan çalışma-
lar hem  yoğun bir hazırlığı, hem de  güven ortam yaratacak bir tutumu gerektirir. 
Son zamanlarda bazı tez çalışmalarının bu alana yönelmesi ve  mevcut durumu 

20   M.Tekin, Hatay Basın Tarihi, s.118



325

Türkiye Yazarlar Birliği

tespit ediyoruz diye  konunun sürekli kaşınması, adeta farklılık ve ayrılık duygula-
rının günden güne pekiştirmesine hizmet etmektedir.

4. Şehri yaşatan güç, kültür birliğidir. Ama bugün idareciler de dahil  olmak üzere  
bütün çevreler ayrılıkları vurgulamakta, bu bir çıkar konusu olmakta,  kültür bir-
liği faktörünü savunan kişiler ortada kalmaktadır. Sürekli kullanılan slogan,” biz 
ayrıyız, biz beş altı ayrı cemaatiz ama birlikte yaşıyoruz” ifadesidir. Bunu vaktiyle 
işgal idaresi yapmıştı, şimdi kendi elimizle yapıyoruz.  Bu konuda temel hareket 
noktası şu olmalıdır: Bugünkü Antakya medeniyetlerin buluştuğu bir yer değildir: 
Doğu medeniyeti içinde Türk kültürüyle yoğrulmuş bir şehirdir, önemli bir mer-
kezdir  ve  inançları farklı olsa da, aynı kültürü ve idealleri  paylaşan tek bir halk 
yaşamaktadır.

5. Şehirlerin karakterini değiştirenler, siyasetin at oynattığı belediyeler ve siyaset-
çilerdir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla bilim adamlarına ve halka danışılmamak-
ta, keyfi uygulamalar hakim olmaktadır.

6. Tarihi eserler restore edilirken orijinal yapılar bozulup özelliğini kaybetmekte, 
tarihle alâkası yok edilmekte, hatta isimleri bile değiştirilmektedir.

7. Yapılan çalışmaların çoğu kültür ve sanattan çok turizm ve ticaret için yapılmak-
ta, bu da kültürel yozlaşmayı ,şehrin doğal dokusundan uzaklaşmayı  birlikte ge-
tirmektedir. Eski Antakya tarihinin  önemli bir parçası  olan mezarlık ve bir sembol 
olan kapıcı kümbeti  bir emirle iki gün içinde  kaldırılmış, bu işlem sırasında mezar-
taşlarının çoğu yok edilmiş, Su dolapları kaldırılmış, Tarihi köprü Anıtlar Yüksek 
Kururlu’nun muhalefetine rağmen yıkılmıştır. Çoğu tarihi yapının kitabeleri sökü-
lüp yok edilmiştir.Bunlar devlet eliyle yapılmış ve kimse gıkını çıkaramamıştır.

8. Eğitim  kurumları çevreden kopuktur. Şehirde yaşayan çocuk, şehirle ilgili ödevi-
ni internetten yapmakta, öğretmenler de konuya kayıtsız kalmaktadır. Öğretmen-
lerin bu konuda duyarlı, idarecilerin takipçi olmaları sağlanmadıkça  çocuklarımız, 
gençlerimiz şehirlilik bilincinden uzak yetişecektir ki, bu toplum için, şehrin gele-
ceği için bir kayıp ve bir tehlikedir.

9. Son sözüm de, şehir tarihi çalışmalarına itibar etmeyen bilim adamlarımızın 
bir eksiğine ve devletin kayıtsızlığına yönelik olacak: Antakya, İskenderun ve ha-
valisi işgal edildiğinde burada  düşmana ilk kurşunu atan, işgalcilerle ölümüne 
mücadele eden, yüzlerce şehit veren ve  Fransız güçlerini burada tutarak kuzeye 
ilerlemelerini engelleyen Kuvayı Milliye çetelerinin mücadelesi her ne hikmetse 
tarih kitaplarında yerini almamış,  alamamıştır. Tarih kitaplarında Güney Cephesi  
anlatılırken  Adana, Maraş, Antep, Urfa ‘nın adları yazılmış, ama Hatay’dan hiç 
bahsedilmemiş, Dörtyol’un (yani 1921 sınırının) güneyinde hiç kimseye madalya 
verilmemiş, o günden bu yana halkın küskünlüğü hiç gitmemiştir. Tarih yazılırken 
yazanlar yapanlara sadık kalmamıştır. Halk, bu eksikliğin telafi edilmesini bekle-
mektedir.

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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Şehirler ve 
Şehr’ül-eminler
          

İbrahim Terzioğlu1

Eskiden belediye başkanlarına şehrül-emin derlerdi. İnsanın kulağına ne kadar hoş 
gelen iki kelime. Şehir ve emin. Herkes şehr’ül-emin olamazdı. Bu kriterleri şöyle 
bir sıralarsak:

1- Öncelikle güvenilir özü sözü bir olacak. Emin sıfatı ki, kainatın efendisi Hz. Mu-
hammet (S.AS)’a daha peygamber olmadan verilmişti. Müşrikler dahi her hangi bir 
konuda tartışsalar en sonunda O’na sorarlardı.

2. Şehri ve içindekileri emanet görmek. Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir kimliği 
vardır. Bu kimliğe sahip çıkmalı. Şehir anlamına gelen Medine kökünden türeyen 
Medeniyetlere ve onların ürettiklerine sahip çıkmak gerek. Türk İslâm medeniyeti 
diyoruz, yani Türk İslâm şehirleri bu şehirleri Türk İslam kılan önce şehirdeki mi-
marlık eserleri olan; camiler, hanlar, hamamlar, hangâhlar, medreseler v.s. ler.

Bu emanetlerin başında işte bu mimarlık abideleri gelmektedir. Bu mimarlık abi-
deleri ecdadımızın bizlere bıraktığı mühürlerdir. Yaşadığımız beldenin tapu se-
netleridir.

Bir örnek vermek istiyorum;

Lozan görüşmelerinde Edirne, Bulgaristan’a verilmek istenir. Görüşmelerdeki ya-
bancı temsilciler “olmaz” diye diretirler.  “Neden olmaz” denince de  Selimiye gibi 
büyük bir mabedin olduğu şehirde Müslüman Türk azınlıktadır” nasıl diyebiliriz?” 
açıklaması ile karşılaşırlar. İşte Lozan’dan 352 sene önce yapılan Selimiye Edirne’nin 
tapusu olmuştur ve zamana atılan imza zamanı gelince vazifesini yapmıştır.

Türkiye başta olmak üzere bütün Türk-İslâm coğrafyasında bizlere emanet edilen 
mimarlık abidelerini ne kadar koruyabilmişiz bir düşünelim.

1  Yazar. 
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Selçuklu Kervansaraylarını düşünün. Çoğu içler acısı kaderine terk edilmiş. Restore 
görenler ise yanlış ve bilinçsiz restore edilmiştir.

Sivil mimarlık eserlerimiz her bölgenin iklimine göre yapı malzemesi değişse de 
mimari yapısı, estetiği, ergonomisi değişmeyen Türk evleri ne kadar korunuyor? O 
insan ölçeğindeki insana göre yapılmış o muhteşem evler, uzaktan bakanın dahi 
içini ısıtan evler ne kadar korunuyor? İstanbul başta olmak üzere birçok tarihi evin 
viranelerinde kediler, köpekler kunlamıyor mu?

Efendim şunun yetkisi bunun yetkisi diyerek topu taça atmayalım. Bence bu yetki 
şehri kendine emanet ettiğimiz belediye başkanının yetkisidir. Çünkü şehir her 
şeyi ile ona emanet edilmiştir. Daha düne kadar Tacettin Mahallesi Ankara’nın 
göbeğinde bir gecekondu konumuna gelmiş, eski anlı şanlı zevkli binalar kansere 
yakalanmış  faniler gibi her biri kendini başka bir döşeğe atmışcasına darmada-
ğındı.

Ne oldu? Bir Şehr’ül-emin geldi. Sn. Veysel Tiryaki kendine emanet edilen bu ta-
rihi yerin tarihi dokusuna el attı. Topu taca değil kaleye attı ve o güzelim ecdat 
yadigârlarına sahip çıktı. Beypazarı, Safranbolu gibi kasaba ve şehirlerimizde de 
benzer uygulamalar yapıldı. Demek ki istenince yapılıyormuş.

Safranbolu’nun şehir rölevesini çıkararak işe başlayan zamanın Şehr’ül-emin’i  
Mehmet Ceylan da bunlardan biriydi.  Antalya Kale İçi de her şeye rağmen ayağa 
kalkan başka bir örnek çalışmaydı. İnanın ki; Türkiye’de her şehir ve kasabanın 
böyle tarihi eserlerle örülmüş dokusu vardır. Bu dokuya sahip çıkılmalı…

Mevcut eserleri koruyamayan, emanete sahip çıkamayan Şehrul-Eminlerinden 
yeni  eserler beklemek büyük aymazlık olur. İşte hepimizin gördüğü sanattan, 
kültürden,  nasibini almamış kimliksiz beton yığınları arasında debelenir dururuz. 
“Üzüm üzüme baka baka kararır” misali bu binalara baka baka bizlerde kimliksiz 
ruhsuz beton yığınlarına dönüveririz.

3. Şehr’ül-emin halka hizmet etmeyi kendine şiar edinmelidir. “Halka hizmet Hak-
ka hizmettir” ruhuna ve inancına sahip olmalıdır.

4-İdareciliğinde Hz.  Ömer gibi adil, Hz. Ali gibi  vefalı,  ve Hz.  Ebubekir gibi  sa-
dık olmalıdır. “Fırat kenarında bir koyunu bir kurt kapsa sorumlusu benim” diyen 
Ömer gibi sorumluluk sahibi olmalı,  Yönettiği şehrin canlı cansız her şeyine vefa 
göstermeli, ve de değerlerine sadık olmalıdır.

Doğudan batıya Türk-İslâm şehirlerine dünyamız üzerinde şöyle bir göz gezdirir-
sek;

Kaşgar, Semerkant, Buhara, Herat, Hiva, Delhi, İsfahan, Bakü, Bağdat, Şam, Erzu-
rum, Sivas,  Konya,  Bursa, Kahire, İstanbul, Kırım, Üsküp, Budapeşte, ve en batıda 
Endülüs… Bu şehirlerin etrafında daha binlerce şehir…

Bugünün şehr’ül-eminlerinin görevini başta, Sultan, Şah, Padişah, Han, Hakan 
kimliğiyle devletin başı, başkentlerini ve önemli şehirlerini bizzat kendileri  imar 
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etmişlerdi. Bunların yanında Vezirler, Beylerbeyleri (Valiler) ve de bir çok kimlik 
altında mimarlık eserlerine  banilik yapan yüce ruhlu insanlar.

Yeryüzündeki birçok önemli eser dönemin yazarları, seyyahları tarafından kaleme 
alınmış ve günümüze ulaşmıştır.

Bin bir gece masallarında Bağdat, Basra, Şam ne güzel anlatılmıştır. Harun Reşit’in 
o görkemli saraylarının başmisafiri kuşkusuz şairlerdi. Yine bu şairlerin dizelerin-
den şehir sarayları, sokakları, hanları, çarşıları, hamamları seyrediyoruz. Şiirlerle 
şehirleri öyle güçlü tasvir edilmişler ki, adeta nadide bir ressamın fırçasından çık-
mış birer tablo gibi seyir izlenimini vermektedir.

Devlet adamı, şehir denince ve buna bir de yazar eklenince ilk akla gelen Ali-Şir 
Nevai’dir.

Büyük Tirmurlar Devleti’nin başkenti Herat da dünyayı şereflendiren Nevai Osman-
lıdaki Fatih Sultan Mehmet dönemine rastlar. Uygur Türkü olan bu büyük yazar, 
daha sonra Horasan Sultanı olan çocukluk ve okul arkadaşı Hüseyin Baykara’nın 
veziri olur. Çağatay Türkçesinin en büyük temsilcisi olan Nevai aynı zamanda bü-
yük bir mimardı.

Döneminin şehr’ül-eminlik görevini üstlenen bu büyük deha Horasan bölgesinde 
350’den fazla cami,  medrese, hastane, kervansaray, kütüphane, şifahane’ye ya 
mimarlık ya da banilik yapmıştır. Sırf Herat’ta Nevai’ye ait; 17 cami, 10 konak,  9 
hamam, 9 köprü, 20 havuz ve sayısız su kanalını sıralayabiliriz.

 Şehirleri anlatan yazarlar olmasaydı; savaşlarla, doğal  afetlerle tarumar ve yok 
olan şehirleri nasıl tanıyabilirdik?

Bugün hala ruhunu çözmekte zorlandığımız şehirleri en iyi ve güvenilir onların 
eserlerinde buluyoruz.  Endülüsün Konya’ya  gelip,  Sadrettin Konevi’ne hocalık ve 
babalık yapan Muhittin Arabi’nin Şam’a yolculuğunu ve orda sonsuzluk uykusuna 
dalışını yüzlerce eserde okumaktayız.

İbn-i Batuta ve Marco Polo gibi seyyahların kalemlerinde uzak Asya’nın içlerinden  
Avrupa’ya ve Afrika’nın en ücra köşesinde şehirlerden ve insanlardan haberdar 
olmuyor muyuz?

Zaten asırlardır dünyanın her yerinde şair ve yazarlar şehirlerde yaşamışlardır. Bir 
köyde doğmuş olsalar dahi yazma olgunluğuna mutlaka bir şehirde ulaşmışlardır. 
İçinde yaşadıkları bu şehirleri bir şekilde mutlaka eserlerine taşımış, yüzyıllar ön-
cesinden bizlere izler bırakmışlardır.

En azından Türk-İslâm mimarlık eserlerinin kitabeleri şiirsel bir dille yazılırken me-
zar taşları dahi bu dilden geri kalmamıştır. Bunları yazan da zaten bir şair ya da 
yazardır.

Şehirleri yönetenler şehr’ül-eminler ya da daha önceki adlarıyla yöneticiler ve şim-
diki adlarıyla vali ve belediye başkanları beşikten mezara kadar süren insan yaşa-
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mının her merhalesinde vardırlar ve var olmak zorundadırlar.

Şehir tarihlerini,  ve şehirleri anlatan yazarlar çoğunlukla geçmişteki şehirleri an-
latma gereği duymaktalar. Özlemle ve büyük bir duygu seli ile o şehirlerden bah-
setmektedirler.

Bunun en büyük sorumlusu da yine Şehr’ül-eminlerdir. Kimlikli ve sanatkârane 
şehirler mi kurdular ki o şehirleri kaleme alacak yazarlar olsun. Var tabii bugünün 
insan ölçeğinden çıkmış, beton yığınlarını, hilkat garibesi binaları da anlatıyorlar 
ancak hicvetmek için.

Türk-İslâm şehirlerinden büyük şehir tarihçileri gelecek yüzyıllarda çıkmazsa bu-
nun sorumluları da şehr’ül-eminlerdir. Yani şehri yöneten kişilerdir.

Herkes her şey olabilir demiyelim. Her şey olsalar da; bir çok yönüyle emin olun-
mayanlar lütfen şehr’ül-emin olmasınlar.

Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’ya bakıyorum. Sur içindeki Selçuklu, Osmanlı 
eserleri ne yazık ki onlarda hak ettiği gibi ilgi görmüyor. Ulus’ta Cumhuriyetin ilk 
yıllarında ülkenin zor günlerinde yapılan eserleri çıkarırsak, Ankara da kaç tane 
binaya kimlikli ve kişilikli bina diyebiliriz bir elin parmak sayısını geçmez.

Astana ve Aşkabat’a bir bakalım tenkit edilecek yönleri mutlaka vardır ama şüp-
hesiz çok yeni olmalarına rağmen seksen yıllık başkent Ankara’dan hayli  ileride-
dirler. En azından kültür ve kongre merkezleri, Opera binaları başkentimizden çok 
çok ilerdedir.

İstanbul’dan Yeditepe’deki Sinan ve arkadaşlarının eserlerini şöyle çekip alsak İs-
tanbul nasıl bir şehir olur iyi hayal edelim.

Şehirleri yönetenler şehirlerinin tarihi dokularını ortaya çıkarmalı ve mümkünse 
şehirlerinin hayat hikayelerini yazanlara yazdırmalıdırlar.

Bendeniz Elmadağ Şehrengizini yazarken insanlardan yaşadıkları bölge hakkında 
bilgilerine baş vurdum.  Herkes sanki anlaşmışcasına  bilmiyorum cevabını veriyor-
du. Biraz deşeleyip hafızalarını kurcalayınca inanılmaz anekdotlar ve şehre dair 
bilgiler, hikayeler, ve hatta efsaneler dinler oluyorsunuz.

Romalılar zamanında iki üç metre silindirik mermer sütünlardaki kilometre taşla-
rını gördüğümde Elmadağ ve Ankara arasındaki  mesafeyi bugünün ölçüleriyle bi-
rebir tuttuğuna şahit olunca şaşırmamak imkansızdı.  Demek ki bizim  geçmişteki 
görkemimizi yakalamamız için çok kilometre taşlarına ihtiyacımız olacak.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlara Birliği, genel başkanı İlyas Demirci’nin baş-
kanlığında, TÜRKSOY  Genel Sekreteri Duysen Kaseinov’un koordinatörlüğünde, 
Astana Valisi İmangali Tasmagambetov’un ev sahipliğinde ve Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliğinin başkanı Nihat Zeybekci’nin desteklerinde; Astana’da 3. Türk 
Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayını seçkin bilim  insanları ve devlet baş-
kanları seviyesinde icra ettiler.  Bendeniz de Yürütme kurulunda görev almıştım. 
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Kurultaya katılanlar olarak hepimiz gördük ki; iyi bir şehr’ül-emine emanet edilen 
bir şehir 15 yılda asırlık şehirlerle boy ölçüşür duruma gelebiliyor. İşte şehr’ül-emin 
faktörü!

Kurultay İstişare toplantısında Bilim Kurulunca  bir karar alınmıştı; Kurultay otu-
rumlarından biri “Şehirler ve Şairler” başlığı altında icra edilecekti. TÜRKSAV Ge-
nel Başkanı Şair Yazar Yahya Akengin’in başkanlığını yaptığı oturumda Türk Dün-
yasından bir çok yazar, şiirlerle şehirleri tanıttılar. Şiirlerdeki o şehirler bizim şehir-
lerimizdi. Bugünde bir çok yazar şehirleri konu alan yazılar ve şiirler yazmaktalar.

Dünya durdukça şehirler kurulacak şiirleri yazılacak.
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Kültürün Kentin 
Biçimlenmesindeki 
İşlevi veya Kentin Ruhu

Rasim Özdenören1

Bir kent kendi kimliğini dışlaştırarak oluşur. Bir kentin oluşabilmesi oraya ruhani-
yetini veren bir merkezin var olmasıyla kaimdir. 

İnsanla kent arasında bir karşılıkla bağlılaşım var. İnsan ben burada yaşamak isti-
yorum dediği her yerde yaşayamaz. Canı öyle istedi diye orayı mekân tutamaz. O 
mekânın da insana davetiye çıkartması lazım. 

Mekânla insan arasında karşılıklı davetin söz konusu olduğu yerler vardır: biz onu 
ruhaniyet olarak tanımlamak istiyoruz. Ruhaniyetin var olduğu yerde, orası mer-
kez kabul edilmek şartı ile onun etrafına yerleşim yerleri kuruluyor ve doğal geli-
şimini o uzanımda sürdürüyor.

Pratikte, bir kent kurulurken ilkin bir mabet inşa ediliyor. Kent bu mabedin et-
rafında kuruluyor. Müslüman kentlerde her mabedin etrafında halkalar halinde 
dışarı doğru genişleyen bir mahalle kuruluyor. 

Yeni bir mahalle kurulmaya ihtiyaç hissedildiğinde gene bir mabet inşa ediliyor. 
Bu mabet, o yeni kurulan yerin merkezini oluşturuyor. Onun etrafında halkalar 
halinde genişleyen yeni bir yerleşim yeri kurulmuş oluyor. 

Halkalar halinde büyüyen mahallelerin kesiştiği yerler oluyor. Birbirini kesen iki 
dairenin örtüştüğü yerler olabilir. Oralarda dar sokaklar görüyoruz. Dışarıdan ba-
kıldığında insan hayret edebilir. Niye acaba bu sokaklar bu kadar daracık yapılmış, 

1    Yazar. 
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diye... Maraş’ta, Urfa’da, Bursa’da, Konya’da, birçok Anadolu kentinde etraf ova 
veya yayla halinde o kadar geniş ki, bu sıkışıklık niye? İşte bu dediğimiz gerekçe-
den dolayı... 

Bu halkaların kesiştiği yerlerde o daracık sokaklar oluşuyor. Labirent gibi yapı-
lanmalar oluşuyor, çıkmaz sokaklar oluşuyor. Bu ev olmasa çıkmaz sokak olma-
yacak. Ama o ev orada olmak zorunda, orası da çıkmaz sokak olarak kammai 
zorunda. Oranın yerli insanı bu durumdan şikâyetçi) değil Çünkü konutunun 
konumunu!mescide en kısa yoldan nasıl gider, nasıl gelir ona göre ayarlıyor. 

İmdi İslam kentleri bu mantık üzere inşa ediliyor. Ortada mescit var. Mescidin etra-
fında halkalar halinde dizilmiş sokaklar, evler... Ben kabaca anlatıyorum. Durumu 
cetvelle çizilmiş düzgün geometrik şekil olarak algıladığımızda yanılırız.

Batı şehirlerinde kentin merkezinde yine, kiliseyi görüyoruz Kilisenin etrafına haç 
düzenine göre yerleşim yeri inşa ediliyor. Bu haç Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği söy-
lenen haç değil, o yeni bir olay. İnsanlığın kutsallık(izafa ettiği altı cihetli temen 
bir haç vardır. Bu haçın aynı düzlem içinde kuzey, güney, doğu, batı yönünde uza-
nan koordinatı, bir de bu koordinatı dikine ortasından geçen bir mil düşünelim. 
Uzayın altı ciheti bu haç düzenine göre oluşur. 

O üç eksenin buluştuğu yer aynı zamanda sonsuzluk olarak algılanır. Onun in-
san kalbinde bir izdüşümü vardır. Buna fuad deniliyor ya da fuad noktası... Hani 
Allah’ın kâinata sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım dediği yer o fuad nok-
tasıdır işte... Batı şehirlerine bakıldığında yine böyle bir kutsala izafeten koordi-
natın sıfır noktasına bir mabet inşa ediliyor. Ve kent bu yatay ve dikey boyutların 
uzantısı istikametinde kuruluyor.

Bir kentin, esas itibariyle bir mabedi merkez alarak oluştuğunu söylüyoruz. Bir 
kentin kent olmasını sağlayan öteki bütün işlevler, onun bu asal işlevinin yerine 
getirilmesine hizmet etmek üzere işbaşında olur. 

Bir kent, kent olduktan sonra askerî, siyasî, sanatsal, eğitsel işlevleri yüklenir ve bu 
hizmetler kentin asal işlevine hizmet için var bulunur. Bu tali işlevler (veya hizmet-
ler) bir biçimde devre dışı kaldığında bile kent, kent olmaya devam eder. 

Ama kentin asal işlevi düşerse, kent, kent olmaktan çıkar, harabeye dönüşür. Gü-
nümüzde artık yalnızca birer kent cesedi ya da birer kent leşi olarak kalıntılarına 
rastlanan, hatta kimi zaman kalıntılarına bile rastlanmayan nice kentler ya asal 
işlevini terk ettiği için ya da asal işlevine karşıt hale geldiği için bu duruma duçar 
olunmuştur.

Babil Kulesi de aslında bir mabetti, amma karşı mabetti. Bir mabet Allah’a yakar-
mak ve O’na doğru yücelmeye yol bulabilmek için inşa edilir. Oysa Babil Kulesi’nin 
göğü ve dolayısıyla ilâhî olanı yere indirmek için inşa edildiği söylenir: bu yüzden-
dir ki, o kent kargışlandı. Bir kent, içinde insan yaşıyorsa, insanları kendine cezbe-
debiliyorsa anlam taşır. Kent bu bakımdan insanlar için sürekli bir çekim merkezi 
halinde durur. 
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Oysa kargışlanmış bir yerden insanlar uzak durur. Böylece kargışlanmış olsun veya 
olmasın, bir kent karşı kent haline geldiği anda kendiliğinden harabeye dönüşmüş 
oluyor. İnsanların içinde yaşamadığı bir yer imardan yoksun olduğu için harabe 
haline geliyor, kent, kent leşine dönüşüyor. 

Modern zamanlarda kurulan kentlerin kural olarak mabet olgusunu göz ardı ede-
rek fakat onun tali işlevlerini öne çıkartarak kurulduğunu ileri sürebiliriz. Böyle 
kentlerde kimi zaman sonradan bir liman inşa edilir gibi bir mabet inşa edilmiş 
olsa da, kent bu asal işlevi yerine getirme niyetiyle kurulmamış olduğundan, bu 
mabetler belki iri olabiliyor ama ulu olamıyor. 

Bu modern kentlerde kimizaman Babil Kulesi taklidi kutsallığından boşandırılmış 
ve fakat bir tür mabet yerine geçmesi niyetiyle kuleler, “anıtsal” binalar inşa edili-
yor. Böyle binalar bu kentleri karşı kent haline getirmekten başka işe yaramıyor.

Kent hayatı, insanın insani macerasının somutlaşmış halidir. Bu bağlamda düşün-
düğümüzde kentin oluşumunun tamamen insana bağlı bir gelişim ve değişim çiz-
gisi izlediğini gözlemleriz. 

Kent içinde yaşansın diye kurulur. Kent bizim ona yüklediğimiz anlamda insanın 
kendini tabiattan soyutlama olayı olarak dışlaşıyor. İnsan ne yapıyor? İnsan yerleş-
tiği yerde önce kendini doğadan arındırıyor. Giysilerimizle doğadan yalıtılıyoruz, 
hayvanda olan bir şey değil bu. İnsana mahsus. Mekânımızı doğadan yalıtıyoruz, 
yol yapıyoruz, ağaç dikiyoruz. Tabiatı kendi haline bırakmıyoruz. Onun üzerine ev 
yapıyoruz. Evlerimize duvarlar örüyoruz, duvarlarımızı sıvıyoruz, sıvamızın üzerine 
boya geçiriyoruz. Boyamızın üzerine vernik geçiriyoruz. 

Velhasıl kendimizi doğadan yalıtıyoruz. Bu insana mahsus bir özelliktir. Yuva ya-
pan kuşlar belki akla gelebilir. Onların yaptığı, insanın ev yapmasına benzer bir 
olay değil, daha farklı bir şey. Kuş yuvası doğanın uzantısı gibidir. Ama insanın 
yaptığı doğanın uzantısı değil. Doğanın üzerine bir hacim konduruyoruz, o hacmi 
de süslüyoruz. Her süsün üzerini bir başka süsle örtüyoruz. Yetmez mi? Normalde 
yeter. Ama hayır, sıvayı öyle bırakmıyoruz. Boyayı geçirdikten sonra üzerine resim-
ler asıyoruz. Kendi eserimizi de doğadan yalıtıyoruz.

Bir kentin kurulabilmesi için mekânla insan arasında karşılıklı davetin söz konusu 
olduğunu söyledik. Zahiri şartlara göre yaşanmaz gibi görünen bir mekânda in-
sanın yaşayabildiğini görüyoruz. Mesela bugünkü Mekke’nin kurulduğu mekânı 
düşünelim: Hz. İbrahim zamanında da orası çöl halindeydi, şimdi orası binalarla-
doldurulduğu için bunun farkında değiliz. 

Orası tümüyle kara taşlardan ibaret bir mekân. Buyruk geliyor, deniliyor ki, “Sen 
buraya böyle bir ev yap.” Kâbe... O ev yapılıyor. Evin kendine mahsus bir mimarisi 
var, Küp şeklinde. Yaklaşık eni boyu yüksekliği 13 metreye yakın. Böyle bir mekân 
inşa ediliyor. 

Ondan sonra gene bir buyruk geliyor. Deniliyor ki, “Şimdi insanları bu beldeye da-
vet et.” İnsin, cinnin top attığı bir yer orası. Hz. İbrahim de meczup bir adam değil, 
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akıllı bir adam. Diyor ki: “Yarabbi burada kimse yok. Ben kimi davet edeceğim?.” 
“Sen çağır, getirecek olan biziz.” Deniliyor. Şu anda, işte her yıl milyonlarca insa-
nın ziyaret ettiği bir mekân orası... Ve Mekke böyle kuruluyor ve şehirlerin anası 
olarak anılıyor. 

Yani mekândan insana davet var, ama insanın da talebi oluyor. Mekke özelinde 
talep yok. Mekke olayında, insan ben gelip bu kara taşların arasında yaşayayım 
demiyor. Çünkü görünürde ne su var, ne ziraata elverişli toprak var, ne hayvancılık 
var. Hiçbir şey yok. Kupkuru bir taş çölü. Ama oraya bu kent kuruluyor. 

Diğer bütün belli başlı yani uyduruk olmayan şehirlerin tamamında böyle bir ruha-
niyet var. İlkin bir mescit kuruluyor. Oraya kutsallıkla damga vuruluyor. O mekâ-
nın etrafı yerleşim yeri olarak gelişiyor. 

Aslında, o kent, terk edildikten sonra bile kent olmaya devam edebilir, yeter ki, 
onun makamı lağvedilmiş olmasın! Şöyle bir hayal tasarlamayı kendime müsaade 
ediyorum: biliyoruz ki, bir kent, kendisini meydana getirmiş olan taşa, kuma, har-
ca indirgenemez, bu demektir ki, o kent, taşsız, kumsuz, harçsız meydana getiri-
lemezse bile, onlardan ibaret de değildir: Kâbe, içinde yer aldığı kentin ruhunu 
meydana getirir. 

Şimdiki kesitinden bakıldığında, Kâbe’nin içinde yer aldığı kent, Kâbe orada var 
olduğu için var olmuştur (kurulmuştur). Ama Kâbe’nin kendine özgü bir anlamı 
vardır! Kâbe’nin taşları baştan sona değiştirilse, Kâbe, Kâbe olmaktan çıkar mı? 

Kâbe’nin taşları yerinden kaldırılsa ve kaldırılan taşların yerine başka taşlar kon-
masa, Kâbe, Kâbe olmaktan çıkar mı? Kâbe, hâlihazırda bulunduğu yerde, arzın ve 
semanın derinliklerine kadar Kâbe olarak varlığını hıfzetmeye devam eder. Çünkü 
Kâbe’yi kendisi kılan şey onun ruhudur, bu demektir ki, Kâbe bir “makamdır.” 

Makam, o makamı temsil etmek üzere ortaya çıkartılmış olan sembolle aynı şey 
demek değildir: bu sembol mesela bir koltuk olabilir veya ev, bina, sokak vb mi-
marî eserler olabilir. Koltuk değiştirilse, ortadan kaldırılsa veya kenti meydana ge-
tiren taşlar değiştirilse veya ortadan kaldırılsa bile, o makamı var eden ruh (anlam) 
var oldukça, makam ortadan kaldırılmış olmaz. 

Bu yüzden, bir kent, kent olarak var olmuşsa, o kent, baştan beri kent olarak 
vardır. Bir kente kent olma niteliği sonradan ve gelişigüzel izafe edilemez. Kenti 
meydana getiren makam yoksa kentin kendisi de yok demek olur. Makamsız bir 
sandalye rasgele bir sandalyedir: üstünde oturmak mümkün olsa bile.

Biz ontik anlamda köyle kentti birbirinden ayırmıyoruz. Köyler aslında göçebele-
rin yerleşme yeri olarak dışlaşıp kalmış. Kent olarak kurulan yerlerse gelişmiş. Bu 
gelişmeyi de iyi anlamamız lazım. Gelişme ur halinde de olabilir. Ur gibi çoğalabi-
lir, bunu kastetmiyorum.

Kendiliğinden olmayıp da ur halinde büyüyen kentlere Fransız şair Blaise 
Cendrars’a uyarak “mantar kent” diyebiliriz. Mantar nasıl, yağmur yağdığında 
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ağaç köklerinde kendiliğinden türerse, onun gibi emeksiz, dış şartların dayatma-
sıyla oluşmuş yerleşim yerleri; mantar gibi içi boş veya dokusu gevşek, zayıf olan 
yerleşim yerleri...

Eski kentin ruhaniyeti o urlara yayılabilirse, oraların da ilk şehrin seciyesiyle bütün-
leşmesi beklenebilir. Ama bu gerçekleştirilemediği takdirde “eski kent” ile “yeni 
kent” iki ayrı hayat tarzı yaşar. Bazı yerlerde bunu görüyoruz. Birine eski şehir, 
ötekine yeni şehir adı veriliyor. Bakıyorsun ki, arada bir irtibat kalmamış. Yeni 
şehir, eski şehrin otantik halini muhafaza edememiş, eski şehrin ruhaniyetinden 
hiçbir iz taşımıyor. Tümüyle mantar kent olarak neşvü nema bulmuş bir yerleşim 
yeri halinde duruyor...

Bu gün modern şehirlerin çoğu bu ur tipi büyüme eğiliminde görünüyor. Doğal bir 
büyüme değil bu. Dışarıdan gelen iktisadî, siyasî nitelikli göçlerle oluşmuş alanlar, 
mekânlar, kendi iç dinamikleriyle serpilip gelişmiş değil... 

Böylece insanın kentleşme macerasını kendini tabiattan yalıtması olarak gördüğü-
müz anlaşılıyor. İnsan kendini bir yandan doğadan yalıtırken bir yandan da doğa 
özlemiyle acı çekiyor. Burada belirgin bir çelişki ortaya çıkıyor. 

Ne var ki, insan doğa özlemiyle yazlığa veya mesireye giderken orada sürekli yaşa-
ma niyeti taşımıyor. Yazlıkta veya mesirede insan kentle irtibatını kesmez. Orada 
sürekli yaşamaya niyetlendiği anda çevresine mutlaka komşu isteyecektir. 5 komşu 
bir araya geldiğinde bir bakkal, bir de manav lazım olacaktır. İşte o anda, burası 
da bir kent nüvesi olmaya aday sayılır. 

İnsanın pikniğe gitmesi birkaç saat, bilemedin birkaç günlük bir olaydır. Oraya 
gittiğin zaman evini özleyeceğini düşünerek gidiyorsun. Evine geldiğin zaman da, 
“Oh be dünya varmış” diyorsun. Yazlık veya mesire, kısa bir değişiklik ihtiyacı ha-
linde ortaya çıkar, süreklilik yoktur. 

Ama kentte yaşamak süreklilik ister. İkametgâh kavramı bir insanın sürekli yaşadı-
ğı yere atıfta bulunur. Bizim geçici olarak yaşadığımız yerler bizim ikametgâhımız 
değildir. İkametgâh hukuki bir kavramdır, insanın yaşamayı seçtiği yerin adıdır. 
Pikniğe veya yazlığa gitmiş olabilirsin, ama ikametgâhın nerdedir? O kentin ken-
disidir ikametgâh... Adres ayrı, o değişebilir. İkametgâh gene o kent olarak, yer-
leşim yeri olarak kalır. 

Türkiye’de kent yapılaşması Batı şehirlerine göre düzenlenmeye teşebbüs edildiği 
tarihten bu yana sorunlar çıkmaya başladı. Batının yerleşim tarzını eski yerleşim 
yerlerine uyguladığınız zaman başta trafik olmak üzere birçok sorunla karşılaşı-
lıyor. Ana dokusu hilal düzenine göre kurulmuş olan kentimizin üzerine, yatay 
ve dikey boyutlu tasarım geçirilmeye teşebbüs edildiğinde, bugünkü manzarayla 
karşılaşılmaktadır. 

Ben bu gün niye bir trafik sorunuyla başa çıkamadığımızın ipucunu şimdi değin-
diğim kentleşme sürecinde yakalamak istiyorum. Çünkü ne kendi kentimizin asal 
geleneğini muhafaza etmeyi başarabildik; ne de hilal düzenine göre kurulmuş 
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kentlerimizi haç düzenine göre yeniden oluşturabildik... Hilal düzenine göre oluş-
muş bulunan kent yapısının üzerine haç düzenine göre oluşmuş şablonu kondur-
maya kalkıştık. 

Dikkatinizi şu noktaya yöneltmek istiyorum: temelde, ortada, bir uygarlık çatışma-
sı söz konusu, fakat göz ardı ediyoruz, yok saymak istiyoruz. Buradan bir kargaşa-
nın doğması beklenmemeli miydi? Bu sorunun cevabını zaten bugünün gerçekliği 
veriyor. Öyle değil mi?

Saygılar sunuyorum.
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Piyasa Ekonomisine  
Geçiş ve Kentsel 
Değişim

Şükrü Karatepe1

Şehirler , kendi bünyesinde ve çevresinde üretilen mal ve  hizmetlerin pazarlandığı  
dışa açık  yerleşimlerdir. Bu mal ve hizmetlerin  pazarlanmasını  sağlayan  yoğun  
insan hareketi yeni fikirlerin ve  teknik  uygulamaların da  taşıyıcısıdır. Yeni fikirler 
şehirde  gelişir  ve  köklü dönüşümlerin  kaynağı  olan  siyasi ve  ekonomik  kararlar  
öncelikle  şehirlerde  etkili olur.  Özellikle büyük  şehirlerin  merkezleri,  yeni  fikir-
lerin ve köklü değişimlerin  hem ortaya çıktığı, hemde ilk uygulandığı  alanlardır. 

Şehir merkezleri, şehirlerin bölge ve ülke  içindeki konumunu, tarihi gelişimini 
,şehrin ekonomik ve sosyal  gücünü ve etkinliğini en iyi  yansıtan bölgeleridir. 
Şehrin  gelişmişlik düzeyi, halkın  kültürü,  inaçları  ve  yaşama  biçimi,  meslekler,   
geçim kaynakları  kent  merkezinde  yoğunlaşan  ilişkilerden  anlaşılır. Şehirde  uy-
gulamaya  konulan  yenilikler  ilk   olarak  etkisini merkezi iş alanlarında  etkisini  
gösterir.

Nüfus  artışının  yavaş  olduğu  sanayi öncesi  kentlerin  merkezleri,  ticaret, zanaat  
ve  yönetim birimlerinin yoğunlaştığı bölgelerdir. Kentte  ve  çevresinde  üreti-
len malları toplayarak iç ve dış pazarlara  sunan, şehirde  bulunmayan  malları 
dış  pazarlardan temin eden tüccarlar kentin merkezinde faaliyet  gösterir. Halkın  
ihtiyacı olan ev ve el aletlerini  üreten  zanaatkarlar ve  üretilmeyen  aletleri  dış  
pazarlardan temin edenler  de şehrin merkezindedir.

1    Doç. Dr., Kayseri Eski Büşükşehir Belediye Başkanı 
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Geleneksel şehrin  merkezinde  iş  yerleri  ve  konut  yapıları  henüz  tam   olarak 
farklılaşmamıştır.   Kentin   yöneticileri,  tüccarlar  ve   zanaatkarlar,  işyerlerinden    
kısmen farklılaşan,  fakat  esasen işyer lerinin birer  organik  uzantısı  görünümün-
de  olan   konutlarda oturur.Şehrin en  büyük mabedi,  Pazar yeri,  çarşı  ve  yöne-
tim  birimleri  kent merkezindedir.  Merkezde  işyeri  ve  evi  olanlar  kentin  varlıklı   
kesimidir.  Kentin   merkezi,   ekonomik bakımından en  kıymetli  bölgesidir.

Geleneksel Şehirlerin  merkezlerinde  ilk  köklü değişim, sanayi  toplumuna  geçiş-
le yaşanmıştır. Bazı  şehir lerde, eski kent  merkezleri olduğu gibi  bırakılı, hemen   
yanında  geniş cadde, sokak  ve  meydan lariyle  sanayi  toplumunun  ihtiyaçlarını  
karşılamaya  elverişli  yeni  merkezler  kurulmuştur.  Bazı  şehirlerde  ise, kent  mer-
kezleri  tamamen  yıkılarak  yeni cadde sokak ve meydanlar  açılmıştır.

Sanayi şehirlerinde, tüm kentin ve yakın çevresinin  ekonomik  faaliyetleri, yöne-
tim  ve denetim birimleri  yine  kent merkezinde yoğunlaşır. Bu hizmet ve faaliyet-
lerin  yürütülmesi için yeni açılan  cadde ve meydanlar  üzerinde  hükümet konağı, 
adliye  belediye,  ticaret ve  sanayi odası, borsa  gibi resmi binalar yapılmıştır. Tica-
ret ve sanayinin  gelişmesi  ile bankalar,  sigorta şirketleri,  avukatlar,  doktorlar ve  
diğer  serbest  meslek  mensupları  da  yeni açılan  caddeler  üzerindeki binalara 
yerleşmiştir. Tüm bu hizmet ve faaliyetlerin  yürütülmesi için yapılan binalarla fi-
ziki görünümü  değişen kent  merkezinin değeri geleneksel  şehirlerin  merkezine 
göre  daha da artmıştır. 

Geleneksel Türk şehirlerinde ilk değişim, 19. Yüzyılın başında  orduda  ve  yöne-
timde modernleşmenin  etkisi ile başladı. Ordudaki modernleşmenin  mimarideki  
sembolü  olan anıtsal askeri  kışlalar, şehirlerin  hemen  bitiş noktalarında  inşa  
edildi. Yönetimde  modernleşmenin sembolü olan hükümet  konağı,  adliye, be-
lediye, postane, hastane  ve  okul  gibi binalar  ise kent  merkezlerinde  fakat  
geleneksel  dokuya  karışmayacak şekilde   ayrı  mekanlarda  yapıldı. Yoğun batı  
hayranlığının ürünü  olan bu  binaların  hepsi,  mekan  kurguları  ve mimarı  tarz-
ları bakımından geleneksel  Osmanlı yapılarından farklıdır. 

Şehirleşmede  cumhuriyetin  ilk yirmibeş  yılı sanayileşmiş  batı  ülkelerini  örnek  
alan Osmanlı  modernleşmesinin  daha  radikal  tonda ve  boyutta  devamı  nite-
liğindedir.  Aradaki en önemli  farkı,  demiryollarının  daha  yaygın  hale  gelme-
sidir.  Cumhuriyet   döneminde  demir yolu, şehirleri yeni semtlerinden  birbirine  
bağlayan, değişimin  ve modernleşmenin  taşıyıcısı   kabul edildi.  Demiryolu, ulaş-
tığı şehir ve kasabalarda,  gar binası, istasyon  yapıları,  lojmanları ve çevre düzen-
lemesiyle şehirde cumhuriyet modernleşmesinin sembolüdür.

Şehri genişleten ve modernleştiren yeni bir aks olarak planlanan istasyon cadde-
sindeki diğer yapılar da geleneksel  kent dokusundan farklıdır. Yeni  hükümet  
konağı merkeze en  yakın alanda olmak üzere, belediye, postane, hastane,  halke-
vi  gibi   modernleşmenin  sembolü olan kamu binaları istasyon caddesi üzerinde 
sıralanmıştır. Cumhuriyetin ilk yirmibeş yılında şehirlerde fazla  bir nüfus  artışı  
olmadığı  için  yeni  açılan  caddeler  üzerinde  gevşek  bir yapılaşmadır. Ankara ise, 
yeni  rejimin  başkenti olması  nedeniyle nüfus hızla arttı ve  daha  yoğun  şekilde 
yapılaştı.
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Cumhuriyetin  öncü  kadroları, Osmanlı - İslam  geleneğinden   koparılmış,  laik   ve 
modern bir ulus oluşturmada şehirlerin önemine inanıyordu. Başkent  seçilen ve 
bu   ideolojinin sembol  şehri  olarak görülen  Ankara’ da  ise  çok köklü  yatırımlar  
planlanıyordu.   Ne varki  o dönemde bu köklü değişimi sağlamaya  yetecek  kadar 
mimarlık ve  mühendislik bilgisi  mevcut değildi.  Yerli  mimar  ve  mühendisler  
hem sayı olarak az, hem  de köklü  değişimleri  gerçekleştirecek anlayışta değildi.

Yeni Türkiye’nin  modern  başkentini  kurmak  üzere  Avrupa’dan  şehir  plancıları  
ve mimarlar davet edildi.  Herman Jansen’e başkentin yeni  planı hazırlatılırken, 
bu plana göre yeni kamu  binalarının yapılması görevi  Ernst Eghi  ve  Clemens  
Hozmaister  gibi yabancı  mimarlara verildi. İstanbul’da modernleşmenin gereği  
olan plan revizyonlarının  yapılması  görevi ise  Henry Prost ‘a verildi. 

Jansen, modern  Türkiye’nin şehircilik anlayışını temsil eden örnek şehir olarak 
Ankara ‘nın ilk planını 1929 yılında hazırladı. Jansen planında, dik açılarla kesişen 
geniş ve uzun caddeler, bu  caddeler  arasına  yerleştirilen  gevşek  dokulu  konut  
alanları  ve akslar  boyunca  ard arda sıralanan kamu binalarına yer veriliyordu. 
Ulustan başlayıp Yenişehir ve Çankaya’ya doğru uzanan bulvar üzerinde yapılan 
Sümerbank, Merkez bankası, Opera,  Etibank ve nihayet bakanlık binaları şehir 
merkezine resmi yapılardan oluşan bir başkent özelliği kazandırdı.

Bulvarın  ve  diğer  geniş   caddelerin   üzerinde  ayrıca  modern   Ankara’nın  yeni   
sakinlerinden olan siyasetçi  ve yüksek  bürokratların  yaşama  biçimini  sembolize  
eden müze, sergi salonu,  tiyatro, sinema,  gazino  ve  restoran  gibi  eğlence  me-
kanları  yerleştirildi. Daha sonra  Anadolu’nun  diğer  şehirlerinde  örnek  alınarak  
tekrarlanan  Jansen’in  bu  yeni  kent merkezi   modelinde,   geleneksel sivil  İslami  
mirası  tamamen  reddeden,  devlet  eksenli  bir modernleşme   egemendir. 

Henry  Prost’un   İstanbul için  hazırladığı  plan da  Jansen  planı gibi  ulus  devletin 
laik  reformlarını  kentsel  mekana   görsel  ve  fiziksel  olarak  uygulayan  ideolojik  
bir  araçtır.  Prost ‘un 1937  tarihli  İstanbul planında, geleneksel   içe kapalı ve 
çıkmaz sokaklı  mahallelerin  önü  geniş caddelerle açılarak, bir  bakıma  mahalle-
de   yaşanan  sivil  hayatın   mahremiyetini  gizleyen örtü kaldırıldı. Motor  trafiği  
düşünülerek  planlanan  geniş  caddeler  üzerinde Bizans     dönemi  yapıları  öne  
çıkarıldı.  Fetihten  sonra  külliyelerin  avlularına   dönüştürülen   Greko-Romen 
kentsel  mekanlar eski kimlikleriyle  yeniden  meydana  çıkarıldı. 

Piyasanın  gelişmemesi  ve henüz ülkede  sivil  sermaye  birikiminin oluşmaması  
da şehirlerde resmi alanların baskın bir görünümde  kalmasına neden oluyordu. 
Gerçi  cumhuriyetin ilk  yıllarında  özel  sektör  destekledi.  Ancak  dönemin  dünya  
konjönktürünün  de  etkisi  ile 1930’lu yıllarda  ekonomik  devletçilik  daha  baskın  
hale  geldi.  Devlet   kurumsal   hizmetler  için  gerekli  olan  binaların  yanında   
fabrikaları  da  doğrudan  kendisi  yaptı.   Sümerbank   ve    Etibank    bünyesinde   
çok   sayıda   fabrika   ve   işletme   yapıldı .   Bu   fabrikaların yöneticilerinin  aileleri  
ile birlikte  yaşadığı  geniş  kampüslerinde  batı  tarzı  modern  yaşama  biçimi de 
yerli  halka gösteriliyordu.



343

Türkiye Yazarlar Birliği

1950’ lere  kadar  uygulanan  devletçi  ekonomik  politikalar ve  köy- şehir  nüfus 
oranının  değişmemesi  nedeniyle  şehirlerde  fazla imar hareketi  olmadı.  Devlete  
yakın  şehirli eşrafın  yaptığı  sınırlı  sayıdaki  apartmanlar  dışında,   şehir  mer-
kezlerinin  fiziki  görünümünü belirleyen  kamu  binalarıydı.  1950’ den  itibaren  
karayolu  yapımına  hız  verilmesi  ve  araba kullanımının yaygınlaşmasıyla nüfus 
hareketlendi.Tarımda makinenin   kullanılmaya başlanmasıyla boşta  kalan nüfus  
şehirlere akın etti. Doğal nüfus artışının  üç katı  oranında  göç  alan  büyük şehir-
lerde,  çok yoğun konut ihtiyacı oluştu. Şehirlerde o güne kadar planlanan imarlı 
alanlarda yapılan  apartmanlar  yetersiz  kalınca, kentlerin  çevresi boş kamu ara-
zilerini  işgal  eden  köylü nüfusun yaptığı  gecekondularla doldu.

1970’ lerde  şehir  merkezinde   konut   ihtiyacını  karşılamak   için  apartmanlar 
yapılırken, şehrin çevresindeki  boş arsalar üzerinde de  kooperatifler aracılığıyla 
konut ve küçük sanayi siteleri  yapıldı. Devletin kredi desteğiyle teşvik  edilen  bu 
sitelerdeki  iş yerlerine,  şehir merkezindeki  eski  çarşıların  dar  mekanlarında  ve  
apartman  altlarındaki  dükkanlarda  çalışan küçük  atölyeler taşındı. Atölyelerin  
taşınmasıyla  daha temiz ve düzenli hale  gelen dükkanlarda ise  ticaret yoğun-
laştı. 1980’ lere  kadar devlet  fabrika yapmayı sürdürdü  ve şehirler  kamunun ve 
özel sektörün  yaptığı  binalarla  büyüdü.  Bu dönem,  kent  merkezlerinin  tarihte  
ekonomik olarak en  pahalı ve  etkili olduğu  yıllardır.  

1980 kentlerde  piyasa   ekonomisinin  sonucu  olan  köklü  değişimlerin  başlaması 
bakımından  önemli  bir dönüm  noktasıdır. Bu tarihte ekonominin kontrolünü 
eline alan Turgut Özal, yıllardan beri sürdürülen  devletci - korumacı ekonomiden  
piyasa  ekonomisine  geçiş  için gerekli olan yasal alt yapıyı  hazırladı.  İç pazara 
önen veren  korumacı  politikalardan   piyasa güçlerinin  egemen  olduğu  bir  dü-
zene   geçildikçe , toplumdaki  farklı  sosyal   ve  ekonomik grupların kent içindeki  
mekansal dağılımı  ve rolleri değişti. 

İç ve dış  ticaret  hacminin artması, büyük  sermayenin  inşaat  sektöründe  yatırıma 
yönelmesi kent  merkezlerinin çehresini  değiştirdi. Büyük  şehirlerde,  geçmişten  
beri ekonomik ve  sosyal   aktivitenin  yoğunlaştığı  geleneksel  kent  merkezleri  
zayıfladı.  İç  ve  dış  ticaret  hacminin artması ve pazarın  genişlemesiyle, büyük 
şehirlerde  bu değişimin sembolü olan yeni merkezler oluştu.  Piyasa  ekonomisine 
geçişin   kent  merkezlerinde  meydana  getirdiği  diğer önemli  değişimler  ise 
şöyle sıralanabilir:

1- Kent içinde yeni plaza semtleri oluştu: Artan  ticaret hacmini karşılamada gele-
neksel çarşı ve pazarlar yetersiz  kalınca kent içinde yeni merkezler oluştu ve güç 
merkezi çevrede yeni kurulan  zengin  semtlere doğru kaydı. Ankara’da  Ulus’tan  
sonra  kentin ikinci  önemli  merkezi olan Kızılay  piyasanın  taleplerini  karşılama-
da  yetersiz  kaldı.  Piyasanın güçlenmesinin sembolü olan  Hilton,  Şheraton,  Ka-
rum, Atakule  gibi iri cüsseli otel, çarşı ve  iş merkezleri  Kavaklıdere ve Çankaya’da 
yapıldı.  İstanbul’da da  Levent,  Maslak ve  Mecidiye köy’de,  Ak merkez, Sabancı 
Center,  Yapı Kredi Plaza,  Medya Plaza  gibi  büyük  şirket  merkezlerinin  ve  ban-
ka  genel müdürlüklerinin toplandığı plaza semtleri oluştu.
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2- Parsel boyutunda büyümeden kitlesel büyümeye geçildi: Kent merkezinde,  
cadde ve sokaklar  üzerindeki  parsellere  tek tek  sıralanan  apartman yapıların-
dan,  kentin  çeperindeki büyük  arsalar  üzerinde çok  sayıda  bloktan ya da iş 
yerinden  oluşan  site tarzı yapılara geçildi Organize sanayi siteleri, organize iş yeri 
siteleri ya da  konut siteleri   halinde  kitlesel  büyüme başladı  geçildi. Kentte çok 
büyük arazilerin  imara açılması ile gerçekleşen  büyümenin aktörleri artık  güçlü 
sermaye kuruluşlarıdır.  Kent  içinde  kalan kamu  kuruluşlarına  ait  geniş arsalar 
da plan  değişikliği  yapılarak  ve  büyük  imar avantajları sağlanarak  güçlü  serma-
ye  kuruluşlarına satılmaktadır.  Artık  imar planları, sadece düzenli  şehirleşmeyi  
gerçekleştirmenin  aracı değil,  şehir  topraklarında  değer  artışı  sağlamanın  ve 
bu  artışı paylaşmanın  en  etkili  aracı  haline gelmiştir.

3- Büyük alış-veriş merkezleri açıldı: Ticari hayatı, Piyasa  ekonomisinin  kurallarına 
göre organize etmesi nedeniyle, kent merkezlerinde büyük değişime neden olan 
gelişmelerden  biri de çok  katlı  alışveriş  merkezlerinin   yaygınlaşmasıdır.  1980’le 
de kent   merkezindeki   küçük dükkanların  birleştirilmesi ile başlayan  bu  değişim  
sonunda  kent  merkezlerinde  çok   katlı büyük mağazalar kuruldu. Ankara’da  
Yeni Karamürsel , İzmir’de  Yeni Konak   Adana’da Çetin kaya mağazaları gibi,  
aynı  şahıslara ait  olan  çok  katlı  mağazalar büyük alış-veriş merkezlerinin ha-
bercisi oldu.  2000’li yıllardan  itibaren ise ana ulaşım aksları  üzerinde, içinde çok 
sayıda  mağaza, market  ve işyerinin bulunduğu  büyük alış-veriş  merkezleri ya-
pılmaya başlandı. Kafe, lokanta, kitapevi, sinema,  spor salonu,  spa  merkezi gibi 
çok  yönlü   hizmet sunan  alış-veriş  merkezleri yeni  tarz  bir yaşama biçiminin de 
habercisi olarak görülmektedir.

4- Tarihi kent merkezleri  çöktü : Yapıldığı  dönemler  itibariyle motorlu  araç tra-
fiğine uygun olmadığı için  zaten ulaşım zorluğu  yaşanan  tarihi  kent  merkezleri,  
yeni alış-veriş  merkezlerinin  sunduğu  kolay ulaşım,  ücretsiz  otopark  soğuk ve  
sıcağa karşı  korumalı  kapalı  mekanlar nedeniyle rekabet gücünü  tamamen yitir-
di. Ankara’da Hacıbayram,  Kale çevresi  ve  Hamamönü ,İstanbul’da Süleymaniye, 
Eyüp  ve  Balat gibi tarihi  semtler,  depocuların  yada merdiven altı denilen küçük 
üreticilerin iş yerleri yada düşük gelirlilerin konut alanlarına dönştü. Turizmin  ge-
lişmesiyle, bu  semtler  tarihi özelliğini  koruyacak şekilde  yenilenerek  eğlence ve 
hizmet sektörünün kullanımına tahsis edilmektedir. 

5- Eski lüks semtler değer kaybetti. Büyük şehirlerin eski lüks  semtlerinin orta 
ve üst gelir  düzeyindeki sakinlerinin  çoğu  daha temiz  ve  güvenli  bir  çevre-
de  yaşamak için  şehir dışındaki yeni konutlara ve sitelere  taşındılar. Ankara’da  
Çankaya, Gazi Osmanpaşa, İstanbul’da Bakırköy ve Teşvikiye gibi eski lüks semt-
ler şehir merkezlerinin kirlenmesi, gürültülü ve güvensiz hale gelmesi nedeniyle 
konut  semti olarak  değerini kaybetti. Şimdi  bu  semtlerdeki  binalar, genellikle 
gelişen piyasanın ofis ihtiyacını karşılamak üzere  işyeri  yada  kafe, restoran, bar  
gibi işletmelere hizmet veriyor. 

Piyasa ekonomisinin öngördüğü yeni ilişkiler  sisteminde, cumhuriyetin  devletçi 
modernizminin öngördüğü meşruiyet  çerçevesi  yetersiz kalmıştır. Modern devle-
tin  başkenti olarak örnek alınması düşünülen Ankara, en fazla  yasa  dışı yapıları  
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ve gecekondularıyla örnek olmuştur. Ne tamamen devletçiliğin egemen olduğu  
Sovyet şehirleri gibi kontrollü ve planlı gelişme sağlanmış, nede piyasa ekono-
misine geçişi rasyonel  hale getirecek yasal altyapı hazırlanabilmiştir.  Bir yandan 
kamuya ait imarsız araziler yasa  dışı  yollardan işgal edilirken, imarlı araziler üze-
rinde de her türlü estetik ve altyapıdan  yoksun  çirkin  ve  sağlıksız  semtler ku-
rulmuştur. 

Şehirlerin  gelişim yönünün   belirlenmesinde  ve  düzenli  bir  şehirleşmenin   or-
taya  çıkmasında  politik  karar  alıcıların  ve  plancıların  rolü  yetersiz  kaldı.   Top-
lumun  kendi  iç dinamikleriyle geliştirdiği  dönüşüm süreçleri  ve bu süreçleri yö-
neten arsa mafyası ve gecekondu gibi yasa dışı aktörler daha etkili oldu.  Şehirleri  
hukuka,  bilimsel ve  teknik  kriterlere uygun  birer  tasarım  ürünü olarak  gören  
devletçi  modernizmin  insan  ilişkilerini  ve   toplumsal  gelişmeyi  dikkate  alma-
yan yaklaşımı,  konut sorununu,  ve ulaşım sıkıntısını  çözmede  yetersiz kaldı.

Piyasa  sistemi  şehirlere,  bir tasarım ürünü  olmaktan  çok, pazarlanacak bir “mal 
ve hizmet “ olarak bakmaktadır.  Piyasa ekonomisi  yerleştikçe  yükselen  sermaye  
sınıfının ve üst gelir  gruplarının  talepleri  şehrin  gelişimini  yönlendirmede  daha  
etkili olmaktadır. Gümrük birliğine tam üyelik, dış ticaretin serbestleşmesi,uluslara
rası sisteme bağlanan bankaların ATM hizmetlerini ve kredi kartı  kullanımını  yay-
gınlaştırması, elektronik  ticaret  ve  fiyatlandırmada barkot sistemine geçilmesi 
gibi piyasa uygulamaları,insanın tüketim kalıpları kadar, kent  içindeki geleneksel  
mekanların  konumunu ve rollerini de hızla  değiştirmektedir. 
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Üsküp şehrinde 
Kütüphane, Arşiv ve 
Müzelerde Osmanlı ve 
Türk Kültürünün İzleri

Ahmet Şerif1

Saygı değer Türkiye Yazarlar Birliği fahri başkanı Sayın Mehmet Doğan, Sayın 
başkan, değerli kurumların temsilcileri, muhterem hazirun. Hepinizi saygıyla ve 
sevgiyle selamlıyorum.

Konuya girmeden önce, hemen ifade edeyim ki, benim araştırma alanım ve ça-
lışmalarım, Osmanlı döneminden Makedonya’da ki İslam medeniyeti ve Osmanlı 
kültür mirası. Bu konular üzerine, Makedonca, Arnavutça ve Arapça’da çalışma-
larım olmuştur. Bu dillerde resmi öğrenim gördüm. Türkçe’de ise, daha az çalış-
malarım var, çünkü Türk dilinde resmi ve düzenli öğrenim görmedim. Bunun için, 
eğer, bazı ifadelerimde veya telaffuzumda eksiklik veya yanlış olursa bunun için 
önceden özür dilerim. 

Evet, konuya gelince, hazırladığım konu, başlık olarak   “Üsküp şehrinde kütüpha-
ne, arşiv ve müzelerde Osmanlı ve Türk kültürünün İzleri”

Osmanlı İmparatorluğunun, Balkan yarımadasında bıraktığı kültürel mirası yerli 
halkların maddi ve manevi hayatlarında ilgi çekici bir özellik taşımaktadır. Beş 
asırlık bu kültürel miras, yerli Balkan halkların arasında yer edinmiştir. Osmanlı 
hâkimiyeti bu topraklardan yüz yıla yakın bir süredir uzaklaşmış olmasına rağmen 
günümüzde de yerel halkların maddî ve manevî kültürlerinde halen yaşamakta ve 
yaşatılmaktadır. 

1    Prof. Dr., Milli tarih Enstitüsü, Üsküp, Makedonya 
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Makedonya bölgesi beş asır Osmanlı devletinin hâkimiyeti altında kalmıştır. Belki 
bu yüzdendir ki Osmanlıların maddi ve manevi kültürel mirasının, diğer devletlere 
kıyasla günümüzde bu coğrafyada daha etkin olduğu gözlenmektedir. 

Osmanlı kültürünün en önemli miraslarından biri, aynı zamanda Osmanlı dönemi-
nin en başta gelen unsurları kitap ve aktarılagelen sözlü edebiyattır. Çoğu yazar 
ve şairlerin eserleri ve Osmanlı devletinin resmi belgeleri yüzyılların birikimidir. 
Osmanlı dünyasını araştırmak ve öğrenmek için, bugün, o belgeler ve eserler birer 
pencere hükmündedir. Kitap ve söz ile Osmanlı medeniyetinin düşüncesi ve ilmi 
muhafaza altına alınmıştır. Bunlar Balkanlar’ın kültür alanında silinmeyen izler 
bırakmıştır. Yazılı söz, Osmanlı ve İslâm dünyasında zamanla çok değişik yön ve 
önem kazanmıştı. Yazı hem verdiği mesajla hem de süslemesiyle önemli bir etki 
bırakmıştır. 

Osmanlıların Makedonya’da bıraktıkları dil ve edebiyat ile ilgili miras öncelikle 
medrese ve mekteplerde muhafaza edilmiştir. Bunlar kitaba karşı saygı göster-
me geleneğinin öğrenildiği önemli eğitim merkezleriydi. Makedonya’da eğitim 
kurumlarının sayısının artması, her şeyden önce şehirlerde Müslüman halkın nü-
fusunun çoğalması ve şehirlerin gelişmesine bağlıydı. Bundan dolayı ilk medrese-
lerden biri Üsküp`te 14. yüzyılın sonu veya 15. yüzyılın başında, Yiğit Bey Paşazade 
tarafından kuruldu. Demek ki Osmanlılar İstanbul’u fethetmeden önce bu yerleri 
fethetmişler ve buralarda yerleşmişlerdir. Daha sonra birkaç medrese daha yapıl-
mıştır.  17 yüzyılda Evliya Çelebi’nin yazdıklarına göre 6 medrese, Kuran eğitimi 
veren 9 darulhuffaz ve 70’e yakın mekteb bulunmaktadır. 

Medreselerde eğitim-öğretim görülen dershanelerin yanı sıra öğrencilerin kaldık-
ları mekânlar ve gündelik ihtiyaçlarını karşıladıkları servis hizmet mekânları da bu-
lunuyordu. Balkanlarda en tanınmış medreselerden biri olan İsa Bey Medresesi’nin 
etrafında öğrencilerin kaldıkları 10 oda vardı. Yine medresede görev yapan âlim ve 
müderrisler (öğretim üyesi) bulunurdu. Bunlar tüm kitaplarını İsa Bey Medresesi’ne 
bağışlamışlardı. Bütün gelişmiş şehirlerde medrese ve mektepler vardı. Değişik 
kaynaklardan edinilen bilgiler bugünkü M.C. bölgesinde 60’dan fazla medrese ve 
140 kadar mektebin var olduğunu göstermektedir. Klasik Osmanlı eğitiminin dini 
karakterine bakılırsa İslâm dininin ve Kuran’ın öğrenilmesine önem verilmiş, aynı 
zamanda matematik, İslâm hukuku, felsefe ve edebiyat gibi pozitif ilimler de öğ-
retilmiştir.

Sayısı çok olan eğitim kurumlarının eğitim giderleri için ders kitaplarının, yardım-
cı kitapçıkların ve diğer önemli kaynak eserlerin bulunması gerekiyordu. Bundan 
dolayı daha ilk dönemlerde, medreselerde, kitapları koruma geleneği başlamıştır. 
Neticede Makedonya’da Osmanlı kütüphaneleri kurulmuştur.  Ayrıca ileri seviye-
deki medrese talebeleri gerekli olan eserleri yazmışlardır. 17 yüzyılın başlangıcına 
kadar kütüphanelerin fonları medrese binalarında veya eğitim külliyatına ait ayrı 
binalarda korunmuştu. Bahsedilen yüzyıldan itibaren belli bir medreseye bağlı 
özel vakıf kütüphaneleri açılmıştır. Kütüphanenin görevi ulema ve bütün öğrenci-
lerin eğitimine katkıda bulunmak idi. Mevcut belgelere göre ilk kütüphane Kaça-
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nikli Mehmed Paşa tarafından 1607 yılında, Üsküp’te kurulmuştur. 

Medreselerin ve vakıf kütüphanelerinin kendi bünyesinde görevlileri vardı. Ge-
nelde kütüphanelerde, “hâfız-ı kütüb” ya da “havz-ı kitab” denilen bir veya iki 
kütüphaneci görev yapmaktaydı. Bunlara vakıf bütçesinden maaş bağlanırdı. 
Makedonya’da bazı Osmanlı kütüphaneleri Müslümanların eğitim ve öğretiminde 
önemli rol oynamış, aynı zamanda Balkan yarımadasındaki Müslüman toplumu-
nun kültürel gelişimine de önemli katkılar sağlamıştı. 

Makedonya’da kitapların muhafaza edildiği mekânlardan birisi de İshak Bey kü-
tüphanesidir. Medresenin kurulduğu dönemde kütüphanenin de 1445 yılında 
oluşturulduğu düşünülmektedir. Kütüphaneye İshak Bey tarafından kitaplar ba-
ğışlanmıştır. Genellikle Arapça olan kitaplar Tefsir, İslâm hukuku, Fıkıh ve Arap 
diliyle ilgilidir. Bunlar medresede okutulan derslerin müfredatına uygun, bazı di-
siplinlerin eğitim faaliyetleri için kullanılırdı. Vakfedilen kitaplar medreselerde-
ki eğitim sürecinin ilerlemesine ve kalitenin gelişmesine yardımcı olmuştur. Aynı 
zamanda da müslümanların yazılı söze karşı duydukları saygı geleneğini tasdik 
etmiştirler. 

İshak Bey 1469 yılında medresesine ait olan kütüphanesiyle, babasının ününü ge-
ride bırakmıştır. Onun kütüphanesi, 15 yüzyılda Balkanlar’da ve Makedonya`da 
en tanınmış ve en büyük kütüphanelerden biri olmuştue. O yıllardan kalma va-
kıfnamelerdeki bilgiler kitapların çokluğundan bahsetmektedir. Bu belgelerde 
belirlenmiş kitapların sayısı 230 başlık ve 320 cilttir. Bunların arasında 72 Kur`an 
tefsiri, 8 Kıraat, 44 İslâm geleneği, 16 Hadis, 55 Fıkıh, 26 İslâm hukuku, 15 Kelam, 
16 konuşma yeteneği, 2 dil bilgisi, 12 - cümleler, 4 edebiyat, 15 tıp bilimi kitabı 
bulunduğunu kayıtlardan öğreniyoruz. Vakıflara ait olan kitaplar arasında tanın-
mış Yunan düşünürü ve modern tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat`ın eseri de 
yer alır. Onun kitapları Avrupa`da 16 yüzyılda Latinceden tercüme edilmişti. Aynı 
zamanda kütüphanenin değeri, değişik dil ve fen bilimleriyle ilgili kitapların bu-
lunmasıyla görülmektedir. 1689 yılında Türk-Avusturya savaşında ( 1683 - 1689) 
Avusturya generali Pikolomini’nin Üsküp`ü yaktığı zamanda kütüphanenin de 
yandığı tahmin ediliyor. Pikolomini Üsküp`ün yakıldığını anlatırken “(…)Altından 
Kur’an’lar o kadar güzel ve süslü idiler ki, Roma daki insan da büyük ilgi gösterirdi 
” demektedir.

Gelişmiş eğitimin sonucunda, Makedonya şehirlerinde çok sayıda İslâm edebi-
yatçısı, şairi ve yazarları yetişti. Sadece Üsküp’te 20`ye yakın tanınmış şair vardır. 
Ata-i Üskübî, Ferîdî, İshak Çelebi, Veysi Efendi,Nâmî, Niyazî; daha geç dönemlerde 
Feni, Hamdemî,Koca Hasanzade bunlardan birkaçıdır. Bunların arasında en tanın-
mışı İstanbul’daki Sahn medresesi yanı sıra Üsküp, Bursa ve Ohri medreselerin-
de müderris olan İshak Çelebi’dir. Onun edebi sanatında Üsküp’e ait bir şiiri yer 
alır. Üsküp’ün kültür hayatında iz bırakan başka bir şair de Âşık Çelebi’dir. Veysi 
Efendi’nin en tanınmış eserlerinden biri 1608 yılında yazılan “Rüyaların Kitabı”dır. 
Veysi Efendi’nin en önemli eseri, içinde 170 tane kasidesi bulunan “Divan ve Piş-
manlıklar” kitabıdır. 
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Makedonya’daki büyük şehirlerde, medreselerde ders vermiş veya kadı olarak 
görev yapmış âlimler yaşamıştır. Bunlardan biri aynı zamanda ilk Osmanlı an-
siklopedisini yazan Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi’dir. 1529 yılında 
Üsküp`teki İshak Bey medresesine müderris olarak tayin edilmiştir. Burada uzun 
zaman kadılık görevinde bulunmuştur. O dönemde Üsküp`te yaşayan ve çalışan 
diğer tanınmış kişilerden biri de Şeyh Lütfullah Efendi’dir. Şeyh Lütfullah Efendi 
Sultan II. Beyazid`in şeyhi idi. Yahya Paşa’nın ricası üzerine onun camisinde ve 
medresesinde felsefe dersleri vermiştir. Tevârîh-i Âl-i Osman isimli tanınmış eserin 
sahibi Kemalpaşazade Ahmed Şemseddin İshak Bey medresesine tayin olmuş ve 
burada 1511-1512 yılları arasında müderrislik yapmıştır.

Makedonya’da Osmanlı Edebiyatı geleneği İmparatorluğun son dönemlerinde de 
devam etmiştir. 19 yüzyılın başlangıcında Üsküp’te yaşayan Muhammed Nur El-
Arabî El-Üskübî,  Türkçe ve Arapça eserler yazmıştır. Bugün Üsküp’ün Sv. Kliment 
Ohridski Üniversite Kütüphanesinde bu yazarın iki eseri mevcuttur. Daha geç dö-
nemlerde çoğu Makedon kasabalarında orta ve ilkokullar açılmaya başlanmıştır. 
Bu okullar arasında Üsküp`teki “İdadi ve İslahan”, Manastır`daki “Askeri İdadi” 
zikredilebilir. Daha büyük şehirlerde çok sayıda dergi, yazı ve gazetenin basılma-
sı da, çağdaş yazar ve şairlerin doğmasına sebep olacaktır. Bunlardan biri de 19 
yüzyılın sonu ve 20 yüzyılın başında Türk şiirinin duayenlerinden biri olan Üsküplü 
Yahya Kemal Beyatlı’dır. (1884-1958)

Böyle uzun zaman durmadan eğitim, bilim ve sanat alanında çalışmayla, Arapça, 
Türkçe ve Farsça olarak yazılan eserler, Makedonya Cumhuriyeti’ne çok zengin 
bir miras bırakmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan çıkan devletlerden birisi olan 
Makedonya Cumhuriyeti Osmanlı edebiyat eserlerini miras olarak almış en zen-
gin devlet olarak bilinir. Bu miras birkaç enstitüde saklanır. En önemli ve en bü-
yük külliyat Üsküp`ün “Sv. Kliment Ohridski“ halk ve üniversite kütüphanesinde 
muhafaza edilmektedir. Bu kütüphanede Şark klasikleri, Arapça, Farsça, Osmanlı 
Türkçesi el yazması külliyatına ayrılmıştır. En zengini Arapça yazma külliyatıdır, 
2586 kitap ve yazma fragmandan oluşur. Bunların arasında en eskisi Tahavi Abu 
Cafer`in 1195 yılından el yazması “Muhtasaru’l-Fıkıh” adlı eseridir. Bu koleksiyon-
da, İsa Bey kütüphanesinin zengin koleksiyonu arasında korunan 15. yüzyıldan 
kalma tek eser, Razi’nin 12 ciltlik Tefsir eseri bulunur. Osmanlı İmparatorluğunda 
ilk basılan kitap olarak bilinen 1729 yılından Vankuli sözlüğünün bir örneğinin 
burada bulunması onur vericidir.  

Osmanlı Türkçesiyle yazılan el yazmaları külliyatı 1050 kitaptan oluşur. Konu ola-
rak da Arapça yazılan esere yakındır. Burada da değişik konu, başlık yazarlardan 
ibarettir. Fars külliyatı 107 el yazmasından ibaret, başlık ve fragmanlardan oluşur. 
Diğer ikisine kıyasen bu külliyatta çok sayıdaki kitapta daha çok şiirler mevcuttur. 
Burada Fars klasik şairlerinden, Sadî, Hâfız, Firdevsî, Ömer Hayyam, Rumî, Enverî 
ve diğer şairlerin şiirleri yer almaktadır. 

“Sv. Kliment Ohridski“ halk ve üniversite kütüphanesinde bulunan bütün Şark 
külliyatı, 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar, coğrafya olarak da tüm İslâm dünyasına 
ait olan eserlerden oluşur. 
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Osmanlı dönemine ait olan, genelde Türkçe ve Arapça yazılmış eserler şu enstitü-
lerde korunmuştur: Makedonya İslâm Birliği’nin İlahiyat Fakültesine ait olan İsa 
Bey Kütüphanesi (104 eser), Makedonya Müzesi (30 eser),  Üsküp Şehir Müzesi 
(25 eser), Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivi (20 eser), Ohri Tarih Arşivi (104 
eser), Manastır Müze Kütüphanesi (5 eser) başta olmak üzere Makedonya’nın di-
ğer büyük şehirlerinin müze ve arşivlerinde de bazı örnekler mevcuttur. Özellikle 
Köprülü (Veles)’deki Müzede yer alan çok sayıdaki kitap ve el yazmalarıyla ilgili 
hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bunların tespit ve tasnifi yapılmalıdır. Adı geçen ku-
rumların yanı sıra Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk halkında bulunan 
özel eserleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Makedonya Cumhuriyetinde korunan el yazma eserler, tüm İslâm medeniyetinin 
paha biçilmez kültür değerleridir. Bu eserlerde, Osmanlı devletinin tarih, siyaset, 
yönetim, eğitim, iktisat, din, dil ve edebiyat gibi alanlarda Osmanlı imparatorlu-
ğunda yaşayan Müslümanların maddi ve manevi kültürlerinin etkisi görülür.  

T.C. arşivleri dışında Makedonya Cumhuriyeti zengin, orijinal Osmanlı doküman-
larını koruyan en önemli ülkelerden biri olarak sayılmaktadır. Bu on bine yakın 
belgenin çoğu Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinde bulunmaktadır. Bunların 
arasında en önemlilerini kadı sicilleri  (protokoller) teşkil eder. Debre, Kalkande-
len, Ohri ve Pirlepe kazalarına yönelik olan on sicilin yanı sıra, en tanınmışı Ma-
nastır sicilidir. 1607 yılından 1912 yılına kadar gelmiş geçmiş bütün kadıların adliye 
raporlarından oluşan 185 kitaptan ibarettir. Bu sicil hem yerel tarih hem de Os-
manlı imparatorluğunun Avrupa kıtasındaki yönetiminin tarihini anlatan önemli 
kaynaklardandır. Belgeler arasında 19 ve 20 yüzyılın başlarından kalan Florina, 
Manastır, Resne, Pirlepe, Ohri, Kruşevo, Kırçova ve Serfice bölgeleriyle ilgili tapu 
kayıtlarından oluşan 117 kutu büyük önem taşır. Makedonya Devlet Arşivinde 
bulunan Osmanlı belgelerine ait diğer bir bölüm ise 19 yüzyılın ikinci yarısından 
20 yüzyılın başlarına kadarki dönemi kapsayan belediye kayıtlarıdır. Bunlar da,  
Köprülü, Koçani, Kratova, Kriva Palanka, Kumanova, Pirlepe, Radoviş, Üsküp, Kal-
kandelen, İştip ondan sonra Pirlepe Ziraat Bankası, Pirlepedeki jandarma yöneti-
mi, Pirlepe kadastro yönetimi, Pirlepe tapu yönetimi, Pirlepe maliye yönetimi ve 
Üsküp’ün Muhacir komisyonudur.  Bu külliyatın yanı sıra, özel dokümanlardan 
oluşan koleksiyonda 80 ferman (1469-1916), 153 berat (1702-1911), 28 vakıfname 
( 1963-1911) ve 8 buyrultu (1600-1868 ) yer alır. Aynı zamanda çeşitli dini birlikle-
re, dervişlere ve özel kişilere ait belgeler de bulunmaktadır.

Ohri arşivinde de Osmanlı dönemine ait orijinal belgelerin külliyatı vardır. 11 kutu 
içinde saklanan bu belgeler üzerine ne yazık ki hala bir çalışma yapılmamıştır. 
Toplam on beş bine yakın belge ve iki bin kitabın üç yüz elli - dört yüze civarın-
dakinin el yazması olduğu tahmin ediliyor. Sayısı az olmakla birlikte diğer yerel 
arşivlerde de Osmanlı belgeleri bulunmaktadır. Bu belgelerle ilgili ne yazık ki bir 
çalışma yapılmamıştır. Bunların yanı sıra, çok sayıda tekkelerde ve Osmanlı torun-
ları olan özel kişilerde onların mal varlığıyla ilgili belgeler mevcuttur. 
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Ama hemen söyleyeyim ki, bu ve benzer belgelerle çalışmak, daha nice seneler 
ve çok sayıda yetişmiş eleman gerektirir. Şu ana kadar, yayınlanmamış ve araştı-
rılmamış belgeler de ciddi boyutlardadır. Bunun için kadro ve eleman yetiştirmek 
gereklidir. Bunlar ancak Türkiye Cumhuriyeti’yle, bilimsel kurumlarla işbirliği ya-
parak sağlanabilir ve bu alanda gerekli tecrübe kazanılabilir.

İşte bunun için, Makedonya Milli Tarih Enstitüsü’nde, yüksek lisans programında, 
Osmanlı Müesseseleri Türk Tarih Bölümü kurmak için, program hazırladım ve ela-
borat proje şeklinde Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı’na sundum ve söz konusu 
teklifim uygun görüldü.

Bu programın amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini ve kültürünü, Balkan 
yarımadasının Osmanlı dönemi tarihini ve Osmanlı İmparatorluğunun maddi ve 
manevi mirasını araştırmak olacaktır. Bu programın içeriği sadece tarih bölümü 
mezunu öğrencilerin katılımına değil, konu ile alakalı diğer bölüm mezunu öğren-
cilerin katılımına da uygun biçimde düzenlenmiştir.

Muhterem hazirun, Osmanlı medeniyeti ve kültürünü konuşmak, Dünya medeni-
yeti ve kültürünü konuşmak demektir. Makedonya’daki, Osmanlı medeniyeti ve 
kültürü, dünya medeniyetinin ve kültürünün bir parçasıdır. 

Bunun için, Makedonya’da Osmanlı medeniyetini ve kültür mirasını korumak, ta-
nımak ve afirme etmek, yalnız araştırmacıların veya bilim adamlarının borcu değil, 
özellikle bu kültürün varisi sayılan insanların borcu ve vazifesi sayılır.        
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Merv Toprağındaki 
Şehirler

Agageldi Allanazarov1

Eski Mary (Merv) insanoğlunun ilk medeniyet ocaklarından biridir. Arkeolog Viktor 
Sarianidi orada yaptığı kazı ve araştırma işlemleri sonucunda, Merv için kullanılan 
“Horasan şehirlerinin anası” tabirini bir kez daha tasdik etmiş oldu. 

Merv Karakum Çölü’nün güneydoğusunda oluşan bir antik şehir. Marg nehrinin 
bol suyu insanları buraya çekmiş. Tarımdan el sanatlarına kadar birçok alanda ge-
lişen şehrin etrafında köyler şehirler inşa edilmeye başlanmış ve medeniyet ocak-
larından biri haline gelmiştir.

Şehir insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için gereken imkânların sağlandığı, 
kültür ve sanatın oluşup geliştiği yerdir.

Merv’in tarihiyle ilgili uzmanlar arasında görüş farklılıkları vardır. Ahemeid Şahı 
I. Dariy döneminde Merv’in adı “Avesta” kitabında Tanrı diye anılan Ahura 
Mazda’nın insana iyilik yapma niyetiyle kurduğu ve Arian Ravandan’dan sonraki 
(Moru) üçüncü ülkesi olmuş yer olarak geçer. Ayrıca, hatırlarsak, Merv-Marguş 
İran’ın Behistun abidelerinde Baktriya, Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin gibi 
ülkelerden biri olarak zikredilmektedir.

Merv-Margiyana’nın Marg nehri kıyısında M.Ö. III. bin yılda ortaya çıktığı tah-
min edilmektedir. Ayrıca Merv, insanoğlunun hayatının ilk dönemlerinde ortaya 
çıkmış ve o dönemde dünyaya yayılmış “Zarostrizm”in dini anlayışının oluştuğu 
yer olarak da bilinmektedir. Arkeolog Sarianidi bu dini anlayışın önderi Spitam 
Zaratuştra’nın M.Ö. VII-VI yy. yaşamış olması ihtimalini dile getirmektedir.

Bir bakıma peygamber olarak bilinen bu şahsın adı “Zar - Sarı” ve “Uştra - Deve” 
gibi iki kelimeden oluşarak “Sarı Develi Adam” anlamına gelmektedir.

1  Yazar, Türkmenistan.
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Bu dönemde, Zaratuştra’nın fikirleri din olarak kabul edildiği ve Eski İran’ın dini 
olarak bilindiği söylenmektedir. Fakat yeni yapılan kazılarda elimize geçen ma-
teryaller bu dinin o dönemin ilk Ahemeni hükümdarlarında görülmediğini is-
pat etmiştir. I. Dariy döneminde sarayda doktorluk yapan Lidyalı Ksanfom yaz-
dığı “Kiropedya” adlı hatıra kitabında bu din hakkında hiç bir şey yazmamıştır. 
“Zarostrizm”in İran şahlarından II. Dariy veya III. Dariy dönemine ait olması ihti-
mali daha güçlüdür. İngiliz bilgini M.Boys’u da bir ölçüde bu dini anlayışın İran’la 
bağdaştırılması şaşırtmıştır. Boys çalışmalarında şöyle demektedir: “Şaşırıyorum, 
Zarostrizm’in Vatanı Midya diye biliniyorsa, niçin Babil ve Mezopotamya kaynak-
larında bu dinle ilgili Orta ve Küçük Asya’nın adı geçmektedir?”

Ama bu dini anlayışın dünyaya yayılmasında İran şahlarının rolü çok daha büyük-
tür. “Avesta”nın Viştasp’ın emriyle on iki bin öküz derisine altın harflerle yazılarak 
kitaplaştırıldığını görüyoruz. Bazı kaynaklarda Makedonyalı İskender İran’ı fet-
hettiğinde bu kitabı yaktığı söyleniyor. 

Bundan sonra Merv sırasıyla Sogda’nın, Yunanlıların, Parfiyalıların, Hunların, Eftalit 
gibi ülkelerin yönetimi altına girmiştir. Sonra ki dönemde ise Selçuklu’nun başken-
ti olacaktır. Selçuklular döneminde, bilhassa, Sultan Sencer döneminde en parlak 
dönemini yaşayan Merv yüzlerce bilgini, şairi, sanatkârı kendinde topladı. Hatta 
Sultan Sencer’in kendisi de şiirleriyle bu topluluğun içerisinde sayılabilir. Selçuklu 
şairleri Merv’le ilgili sayısız şiirler yazmışlardır. Emir Müezzin’in “Mervname”si 
o dönemin en meşhur şiirlerindendir. Yazar Kahkajan Durdiyev, Mari’ye yazılan 
bu tür manzum eserlerin yüzlerce olduğunu “Türkmen Edebiyatının Selçuklu 
Dönemi” adlı eserinde yazmaktadır. Maalesef, o eserlerin ayrı ayrı parçalarından 
başka hiç biri tam olarak elimize ulaşmamıştır. Eserler içinde bulunduğu kütüpha-
nelerle beraber Moğol istilasında yok edilmiştir. Ruslar döneminde de Merv’i met-
heden şairler olmuştur. Onlardan Kara Şairin iki buçuk asır önce yazdığı “Maru 
Şahu Cihan” adlı şiiri gibi bir başka parlak bir şiir yoktur. Günümüzde bu şiir, resmi 
olmasa da Merv’in Marşı olarak kabul edilmiştir. Şiiri okurlara sunmak istiyorum:

Maru Şahu Cihan

Maru Şahu Cihan asıl mekânım,

Çok devranlar sürdüm senin üstünde.

Han geçende kuran Pazar-Dükkânım,

Çok sevdalar kurdum senin üstünde.

Yiğitler toplanır, bir meclis kurar,

Maslahat eyleyip, silah kuşanır,

Nasıreddin Şah’tan delalet ister,

Çok nağme gönderdim senin üstünde.

Aç kurt gibi kana değdi dişlerim,

Rüstem’den ziyade eden işlerim,
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El hakkı için doğru duran koçlarım,

Can alıp can verdim senin üstünde.

Evvel miras kaldı Abdullah Han’dan,

Şii, Sünni soran geçti cihandan,

Bu işler son oldu Gâvur Sultandan,

Temaşalar gördüm senin üstünde.

Bayram Ali Han’dan aldı Velnami,

Türkmen Beylerine verdi enamı,

Üç karından beri sürdüm devranı,

Doksan yılı sordum senin üstünde.

En sonunda Kara Şair nalişi,

Dağları eritir, yandırır taşı,

Baki oldu yiğitlerin güneşi,

Güneşimiz battı senin üstünde.

Şiir, tarihin kanlı sayfalarından bahsetmesine rağmen satırlarının arasında barı-
şın, uyumun, huzurun özlemi yatıyor. “Merv Türklerin sıcak kalbi ve onları ata 
bindiren inançtır”. Şairin bu satırlarıyla Selçuklu atalarımızın Merv’den İstanbul’a 
çıkışlarını anlatıyor olması muhtemeldir. O ataların evlatları olan Türkmenlerde 
de, Türklerde de Selçuklunun kahramanlığını anlatan menkıbeler, rivayetler bu-
lunmaktadır. Bu yüzden bu iki devlet, bir milletin oğulları, kızları Türkmenistan’ı 
öz Ata Vatanı olarak biliyor ve şereflendiriyor. Nevayi’nin: “Türkî haklar Türk dili-
nin bayrağın / Yükseklere taşımaya her daim tayin” ve benzeri mısralarını dillerine 
destan etmişlerdir. Bu birlikle iftihar ediyorlar. Günümüzde Merv’de Selçuklular 
dönemine ait Sultan Sencer’in mozolesi de bulunmaktadır.

Sovyetler dönemi, Merv’in tekrar dirilmeye başladığı döneme rastlamaktadır. 
Merv önce şehir, daha sonra da vilayet merkezi oluyor. Fakat asıl önemine, eski 
gücüne, Türkmenistan Bağımsızlığını kazandıktan sonra kavuşmuştur. Merv tak-
rar köşkleriyle, eyvanlarıyla, kütüphane ve mescitleriyle eski ihtişamına ulaşmaya 
başlamıştır. Türkmenistan’a gelen turistlerin de gözdesi olmuştur. 

Uzun bir aradan sonra tekrar Türkmenistan ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkileri 
başladı. Kısa bir süre önce Türkmenistan’ın Devlet Başkanı G.Berdimuhammedov 
İstanbul’da düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Başkanlarının Zirvesine katıldı. 
Kardeşlerin toplantısı yapıldı. Kardeşlerce meseleleri tekrar gündeme getirdiler. 
Bu tür ilişkiler günümüzde Merv’in tekrar gelişmesine, onun tekrar Türklerin eski 
başkenti olmasına, kardeşliğin pekişmesine katkı sağlayacaktır. Horasan şehirleri-
nin anası Merv – Maru Şahu Cihan, Selçuklu dönemindeki hayatına, hayati önemi-
ne tekrar kavuşmaktadır.  
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Tarihimiz ve 
Yazılı Edebiyat

Kömek Kuliyev1

Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar.

Şehir tarihi konusunda gerçekleştirilmekte olan bu büyük foruma – uluslararası 
sempozyuma davetiniz ve gösterdiğiniz misafirperverlik için tüm Türkmen tarihçi-
leri ve yazarları adına teşekkür ediyorum.

Türk milletinin tarihi sadece bizi ilgilendiren konu değildir. Bu tarih dünya ta-
rihinin, dünya medeniyetlerinin en mühim, en önemli parçalarından biridir. Bu 
tarihin ilk satırlarının eski Türkmen toprağında yazılmaya başladığını günümüz 
âlimlerine ve aydınlarına hatırlatmanın gereği yoktur diye düşünüyorum.

Şehirlerin anası olarak bilinen eski Amul’un, eski Merv’in ilklerin arasında zikredil-
mesinde bir anlam vardır. Bu şehirlerden başka Türkmen toprağındaki eski şehirler 
ve kaleler; Köhneürgenç, Nusay, Abiverd, Izgant ve diğerleri dünyaya tanıtılacağı 
günü bekliyorlar.

Burada, yazar olarak, bir hususu itiraf etmek istiyorum: Biz yazarlar, tarihimize 
çok şey borçluyuz. Bununla birlikte bizler tarihçilerimizin buluşlarından binde bi-
rini dahi eserlerimize yansıtmış değiliz. 

Eski Türklerin Ata Vatanı olan Türkmenistan’ın kendi Bağımsızlığını kazanmasıyla 
tarihimizi tüm ihtişamıyla kamuoyuna ulaştırma, tanıtma imkânı da kazanılmış 
oldu. Bu itibarla, Türkmen yazar ve aydınları tarihi konuları daha fazla ve daha 
içtenlikli işlemeye başladılar. Günümüzde, Yazmurat Mammedi, Atacan Tagan, 
Agageldi Allanazarov, Nobat Recep, Osman Öde, Hıdır ve İlyas Amangeldiyev 
kardeşler, Kuldurdu Sahetdurdu, Abdıreşit Taşov, Ahmet Halmurat, Gurbannazar 
Orazguliyev, Cumageldi Mülkyev gibi Türkmen yazar ve şairleri şanlı geçmişimizin 
vakıalarını gerçekçi bir tarzla yazmak ve şimdiki nesillere aktarmak hususunda 
büyük işler yapmaktadırlar. 

1  Şair-Yazar, Türkmenistan.
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Şehir tarihleri tüm Türkçe konuşan ülkelerin edebiyatıyla, Türkmen milli edebiyatı 
ve sanatıyla iç içedir. Tarihte birçok devlet ve birçok şehir kurmuş olan, o şehirleri 
ilmin, kültürün, sanatın merkezi haline getiren millet ne şanlı bir milletmiş.

Türkmenistan’da tarihimizi yeniden ayağa kaldırmak, onu nesillere taşımak vazi-
fesini devlet kendi üzerine almış bulunmaktadır. Sayın Devlet Başkanımız Gurban-
guli Berdimuhammedov Türkmen kültürünü, sanatını, edebiyatını ve tarihi kökle-
rimizi dünyaya tanıtma vazifesini bilhassa kendisi üstlenmektedir. Bu kutsal görev 
adına yapılan işlerin meyvesini şimdiden görebiliyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen bu sempozyumun çok verimli ve 
bir o kadar da faydalı olacağı kanaatindeyim. Buradaki konuşmalardan, tartışılan 
meselelerden ben şahsen çok şey öğrendim. Edindiğim bilgileri eserlerimde kul-
lanmam, onlardan eserlerimin mayasını oluşturmam gelecekte görülecektir.

Sözlerimin sonunda dikkatlerinizi bir hususa çekmek istiyorum. Biz sadece geç-
mişteki, eski şehirlerimizin, devletlerimizin tarihini değil günümüz şehirlerinin ha-
yatını yazar gözüyle inceleyip yazar kalemiyle yazmalıyız. Her bir tarih oluştuğu 
günden, oluştuğu saatten itibaren yazılmaya başlanmalıdır. İşte o zaman, bizim 
yarınlarımız da boş veya karanlık sayfalar olmayacaktır.

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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Erzurum Şehir Hayatı’nda 
Vakıfların Rolü 
(XVI-XVII. Yüzyıllar)

Bilgehan Pamuk1

Giriş

Anadolu’nun en eski ve en büyük şehirlerinden birisi olan Erzurum; Fırat Nehri’nin 
yukarı havzasında geniş bir ovanın kenarında, Palandöken Dağı’nın eteğinde me-
yilli bir satıh üzerine tesis edilmişti. Erzurum Şehri, 415–422 yılları arasında Bizans 
İmparatoru II. Thedosius’un generallerinden Anatolius tarafından belirli plan dâ-
hilinde kurulmuştu. Bizans idaresinde thema (askerî-idarî birim) merkezini oluştu-
ran Erzurum, kale-şehir hüviyetine sahipti. Özellikle doğudan gelebilecek saldırı-
lara karşı oldukça müstahkemdi. Gerek şehir planlamacıları ve gerekse şehirlerle 
uğraşan uzmanlar; şehirleri oluşumları açısından iki grupta değerlendirilmişti. 
Buna göre; ilk grup kapsamında daha önce hiçbir yerde olmayan ya da birkaç ufak 
evin olduğu yerlerde bir hükümdarın veya yetkilinin emriyle belirli bir plan dâhi-
linde kurulan şehirler olmuştu. İkinci grupta ise kendiliğinden gelişen şehirler yer 
almıştı2. Anlaşılacağı üzere Erzurum Şehri, ilk grup kapsamında yer almaktadır3. 

Anadolu’nun kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde uzanan yollarının geçiş 
noktasında bulunan Erzurum, stratejik konumu dolayısıyla dikkat çekmişti. Nite-
kim VII. yüzyılda Müslüman Arapların ve XI. yüzyılda Selçuklu Türklerinin idaresi 
altına girmişti. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri sırasında onlara toplanma ve 
yeni yerlere dağılmalarında merkezlik yapan Erzurum Şehri, XII. yüzyıldan itiba-
ren tamamıyla bir Türk-İslam şehri kimliğine bürünmüştü4. Osmanlı idaresinin tesis 
edildiği XVI. yüzyıla kadar Erzurum Şehri’nin Türk-İslam karakteri gelişerek devam 

1 Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.

2 Nikita Elisseef, “Fizikî Plan”, İslam Şehri, (Çev. Elif Topçugil),  İstanbul 1997, s.114.

3 Bilgehan Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum, İstanbul 2006, s.114-115.

4 Enver Konukçu, Selçuklulardan Günümüze Erzurum, Ankara 1992, s.21.
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etmişti. Erzurum’un Anadolu ile Kafkaslar, İran ve Trans - Kafkasya’nın bağlan-
tısı konumunda olması, tarihi süreç içerisinde pek çok devlet gibi Osmanlıların 
da ilgisini çekti. XV. yüzyılda Anadolu’ya büyük ölçüde hâkim olan Osmanlılar, 
İpek Yolu’nun kuzey güzergâhını denetimleri altına almak için teşebbüse geçtiler. 
1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ve 1473’de Akkoyunluları devre dışı 
bıraktıktan sonra Erzurum’a doğru ilerleyerek İpek Yolu üzerindeki nüfuzlarını 
artırdılar5. Buna karşılık Safevîler; İran, Irak ve Azerbaycan’a hâkim olduktan sonra 
Anadolu’ya doğru genişlediler6. XVI. yüzyılın başlarında Safevîleri mağlup eden 
Osmanlılar, doğudaki yayılmacı bir siyaset takip ettiler. Nitekim bu siyasetin ne-
ticesinde 24 Ekim 1517 ile Ekim 1518 tarihleri arasında Erzurum, Osmanlı hâkimi-
yetine alındı7. Osmanlı idaresinin tesisini müteakip 1520 yılında Erzurum; “hâli ve 
harab olmağın timara virülmeyüb dahil-i muhasebe değildir” şeklinde tarif edil-
mekteydi8. Erzurum’u idareleri altına alan Osmanlı yönetimi mevcut yapı üzerinde 
radikal değişikliklerde bulunmamış aksine onu muhafaza etmeye çalışmıştı. 

                           Resim 1. XVI. Yüzyılda Erzurum Şehri1

İslam şehirlerinde görülen cami-pazar-hamam ve Türk şehirlerinde görülen iç-kale 
– şehristan - rabad gibi temel unsurlar, Erzurum Şehri’nde mevcut olduğundan 

5 Bilgehan Pamuk, “İpek Yolu Ticareti ve Erzurum”, Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt. XXII, sayı.2, İzmir 
2007, s.129.

6 Gelibolulu Mustafa Âli Efendi, Kitabü’t-Târih-i Künhü’l-Ahbâr, c. I/II Kısım, (Haz. Ahmet Uğur - Mus-
tafa Çuhadar-Ahmet Gül - İbrahim Hakkı Çuhadar), Kayseri 1997, s. 935.

7  Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri(1535–1566), Ankara 
1999, s.45.

8  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (bundan sonra BOA.) Tahrir Defteri(bundan sonra TD.) 387, v.436–439.
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Osmanlılar bu temel unsurların yanına yenilerini tesis ederek şehrin gelişimine 
katkıda bulunmuşlardı9. Osmanlı yönetimi doğudaki sınırlarının güvenliği için 
Erzurum’un müstahkem konuma gelmesine özen göstermiştir. Selçuklular zama-
nındaki gibi yönetim ve ticaret merkezi özelliğini devam ettiren şehir, doğudan 
gelebilecek saldırılar için bir set görevi üstlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman za-
manında Doğu’da yeni yapılanma içerisinde olan Osmanlılar, muhtemel bir Safevî 

9 Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum, s.114-115.

Tablo 1.  XVI-XVII. Yüzyıllarda Erzurum Şehri’ndeki Mahalleler
1520 1540 1591 1642 1643 1650

Ahi Pir Mahmud 

Zaviyesi

Abbas Derviş Zaviyesi Ağaç Minare Ali Paşa Ali Paşa Ali Paşa

Baba Kulu Zaviyesi Ahi Eyvâd Ali Bey Ayas Paşa Ayas Paşa Ayas Paşa

Edhem Şeyh Zaviyesi Ak Şeyh Zaviyesi Ambar Cami-i Kebir Cami-i Kebir -

Erzincan-kapı Alaca Kilise Beden Dibi Cedid Cedid Cedid

Hasan-ı Basrî Zaviyesi Baba Kulu Zaviyesi Boyahâne - Çukur Çukur

Hasan Şeyh Zaviyesi Cami-i Kebir Çifte Hamam - - -

Haydarîhâne Zaviyesi Edhem Şeyh Darağacı Darağacı Darağacı Darağacı

Kân-kapı Erzincan-kapı Hallaç Ahmed Dönükler Dönükler Dönükler

Kılıç-oğlu Zaviyesi Hasan-ı Basrî Zaviyesi Hasan-ı Basrî El-Hâc İlyas El-Hâc İlyas -

Melik Saltuk Zaviyesi Hasan Şeyh Zaviyesi Hoca İskender Gez Gez -

Tebriz-kapı Haydarîhâne İspiri Gürcü-kapı Gürcü-kapı Gürcü-kapı

Ziyad-oğlu Zaviyesi Kalem-oğlu Zaviyesi Kân-kapı Hasan-ı Basrî Hasan-ı Basrî -

- Kân Kapı Kâtib Ni’met İskender Paşa İskender Paşa İskender 

Paşa
- Kara Kilise Kara Kenise Kara Kenise Kara Kenise Kara Kenise

- Kılıç Derviş Zaviyesi Kırkar Kazan-big Kazan Big -

- Kırkçeşme Kırkçeşme Kul-oğlu Kul-oğlu -

- Mansure Köse Şeyh Mehdi Baba Mehdi Baba -

- Mehdi Baba Zaviyesi Mehdi Haddad Mirza Mehmed Mirza Mehmed -

- Mekeç-oğlu Melik Saltuk 

Gazi

Mumcu Mumcu Mumcu

- Melik Saltuk Zaviyesi - Murad Paşa Murad Paşa Murad Paşa

- Mirza Mehmed 

Mescidi

- Sultan Melik Sultan Melik -

- Ser-gerdân Tepesi -

- Sülûk -

- Şeyh Süle -

- Tabbağan Tabbağan

- Tebriz-kapı -

- Yakutiye -
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saldırısının ana hedeflerinden olan Erzurum üzerinde durdular10. Eyalet olarak te-
şekkül olunduktan sonra idari düzenlemelerle ilgili olarak hazırlanan 1540 yılına 
ait resmî kayıtlarda; Erzurum’un imar ve iskânına çalışıldığı dikkat çekmektedir11. 
İlerleyen süreç içerisinde de şehrin gelişimi hakkında sistematik bir şekilde bilgi 
edinilmektedir12. Öyle ki 1520’deki durum ile 1591’daki durum kıyaslandığında, 
yaklaşık on misli bir büyüme meydana geldiği görülmektedir13. İmar ve iskân fa-
aliyetleri neticesinde yapılan yatırımların sonucu olarak şehirdeki fiziki manada 
büyüme açıkça fark edilmektedir.

Şehir hayatında vakıflar

Sosyal yerleşmenin oluştuğu gelişmiş bütün toplumların çekirdeğini meydana ge-
tiren şehir; siyasî, ekonomik, kültürel ve dinî açıdan en yoğun faaliyetlerin meyda-
na geldiği merkezdi. Tarım dışı mal ve hizmet üretilen ve bunları ya yakın çevresi 
ya da daha geniş bir alan içerisinde pazarlayan yerleşim birimi olarak tanımlanan 
şehir, Osmanlı kanunnâmesi’nde Cuma namazı kılınan ve ticaretin gerçekleştiği 
pazarı bulunan bir yerdi. Osmanlı şehrinde; yönetim ve savunma binaları, dinî ve 
kültürel yapıları, çarşı-pazar, evleri ve yolların hepsini içinde barındıran mahalleler 
temel unsurdu14. 

Vakıflar, şehir hayatında ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da önemli mües-
seselerdi. Kelime anlamı olarak “alı koymak” ve “durdurmayı” ifade etmektedir. 
Terim olarak “Menfaati insanlara ait olmak üzere bir malı, Allah’ın mülkü olarak 
kabul edip ebediyen alıkoymaktır. Hicretin ilk yıllarından itibaren faaliyet göste-
ren vakfın müessesesinin anlamı; gerek hayrat ve gerekse sosyal açıdan bir amacı 
gerçekleştirmek üzere tahsis olunan malların idaresidir15. Vakıf, iktisadi anlamda, 
ferdi çalışma ve gayretle elde edilen imkânların ve mal varlığının gönül rızasıyla 
paylaşılmasını öngören hukuki bir sistemdir. Bu sistemde, her türlü hırs ve tamah-
tan uzak bir şekilde, şahsi mal varlığı, kamunun kullanımına aktarılmakta, böyle-
ce şahsi imkânlar kamu hizmetine dönüştürülmektedir. Burada faydacı felsefenin 
aksine, diğer insanların lehine, şahsin feragati ve fedakârlığı söz konusudur. Katı-
lımcılık ve paylaşma ruhu hâkimdir. Zira toplumun huzuru sağlanmadıkça, bireyin 
mutluluğunun sürekliliğinden söz etmenin mümkün olmadığı düşünülmektedir. O 

10 Bilgehan Pamuk, “Osmanlılar Zamanında Erzurum (XVI-XVIII Yüzyıllar), EKEV Akademi Dergisi, 
sayı.33, Erzurum 2007, s.179.

11  BOA. TD. 205, s.15; BOA. TD. 199, s.3–10.

12 BOA. TD. 387, v.436; BOA. TD. 966, s.78; BOA. TD. 205, s.15–17; Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arşivi (bundan sonra TKGMA.) TD. 41, v.10–13.0

13 Ronald Jennings “Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century A Study of Kayseri, Kara-
man, Amasya, Trabzon and Erzurum”, International Journal Of Middle East Studies v.7, 1976, s.49.

14 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerindeki Bazı Düşünceler”, 
VIII. Türk Tarih Kongresi II, Ankara 1981, s.1265–1270; Gönül Tankut, “Osmanlı Şehrinde Ticarî Fonk-
siyonlar”, VII. Türk Tarih Kongresi II, Ankara 1973, s.776–777.

15  Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf”, İslam Ansiklopedisi XIII, s.153-156; Osman Cilacı, “Vakfın Yaşatılma-
sında Mali Kaynak ve Önemi”, Vakıflar Dergisi, cilt. XI, Ankara 1994, s.241. 
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halde vakıf, bütün insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistemler bütünüdür16.

Vakıflar, şehirleri geliştiren ve şehre hizmet veren kurum olarak işlev görmüşler-
di. Vakıflar, Osmanlı şehir yaşamında belirleyici bir role sahipti. Şehirlerin imar 
ve iskânına ciddi katkı sağlamışlardı. Vakıf müessesesi, genellikle merkezde cami 
ve çevresinde dinî, sosyal ve ticarî binaların oluşturduğu imaretler (külliye), imar 
ve iskân ile özdeşleşmişti17. Şehirlerin yapılanmasında etkileri gibi şehir hayatının 
düzenli bir şekilde işlemesi için gereken kamusal hizmetlerin yerine getirilmesin-
deki etkileri göz ardı edilemezdi. Eğitim-öğretim, kültür, sağlık, güvenlik, ulaşım 
ve temizlik işleri gibi kamusal hizmetleri vakıflar tarafından görülmüştü18. Netice 
itibarıyla vakıfların yapmış oldukları işlevler göz önüne alındığı zaman şehir haya-
tında toplumsal yapının oluşmasındaki payları, inkâr edilemez bir gerçekti.

Erzurum, dinî, sosyal ve kamusal hizmetlerin vakıf müesseselerince yerine getiril-
diği ve köklü vakıfların olduğu bir şehirdi. Osmanlılardan önce mevcut olan vakıf-
lar, Osmanlı idaresi altında varlıklarını devam ettirdikleri gibi hizmetlerine devam 
ederek halkın muhtelif ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Osmanlı hâkimiyetinin ilk yılla-
rında imar ve iskân faaliyetleriyle şehirde yeni vakıflar oluşturulduğu gibi, eskiden 
beri hukukî varlığı devam ettiren vakıflar da mevcut statülerini korumuşlardı19. 
XVI. yüzyılın sonlarına doğru artan nüfusu ile dikkat çeken Erzurum şehri, XVII. 

16  http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yyildiz/oturulabilirsehir.htm 

17  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait 

Araştırmalar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası c. XXIII, sayı. 1-2, İstanbul 1962-1963, 
s.239; Nazif Öztürk, “Osmanlı Döneminde Vakıflar”, Türkler X, Ankara 2002, s.434-435.

18  İbrahim Ateş, “Hayri ve Sosyal Hizmetler Açısından Vakıflar”, Vakıflar Dergisi, sayı. XV, Ankara 
1982, s.55-72; Ziya Kazıcı, İslam Kültür ve Medeniyeti, İstanbul 1996, s.209; Hasan Yüksel, “Osmanlı 
Toplumunda Vakıflar ve Kadın (XVI-XVII. Yüzyıllar), Osmanlı V, Ankara 1999, s.59.

19  Firuzan Selçuk, Vakıflar (Başlangıçtan 18.Yüzyıla Kadar), Vakıflar Dergisi, sayı. VI, İstanbul 1965, 
s.21.

Tablo 2. Erzurum Şehri’ndeki Vakıflar2

Ahmed (Yeğen) Ahmed Ağa Camii Vakfı Mehdi Baba Vakfı

Ahmediye Medresesi Vakfı Mehmed (Derviş) Ağa Camii Vakfı

Ali (Zağarcı) Ağa Camii Vakfı Murad Paşa Camii Vakfı

Ali Paşa Camii Vakfı Murtaza Paşa Çeşmesi Vakfı

Ayas Paşa Camii Vakfı Mustafa (Lala) Paşa Camii Vakfı

Cafer Efendi Vakfı Osman bin Abdülmennan Camii ve Mescid Vakfı

Çalab Verdi Gıyas Dede Vakfı Raziye Hanım binti Hüseyin Paşa Vakfı

Cami-i Kebir Vakfı Rüstem Paşa Kervansarayı Vakfı

Halil Ağa Vakfı Şeyh Abdurrahman Gazi Zaviyesi Vakfı

Hundi Hatun (Çifte Minareli) Medrese Vakfı Şeyh Ebu İshak Kazerûnî Zaviyesi Vakfı

Hasan-ı Basrî Zaviyesi Vakfı Şeyhülislam Feyzullah Efendi Camii ve Medresesi Vakfı

İskender Paşa Camii Vakfı Sultan Melik Camii Vakfı
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yüzyılda da büyümesini sürdürmüştü. Şehir hayatında vakıf müesseselerine yenile-
ri eklendiğinden vakıf sayısı artmıştı. Bu durum şehrin fizikî yapısının oluşmasının 
yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda da gelişmesine katkı sağlamıştı. 
XVII. yüzyılda Erzurum’da etkinlik gösteren vakıflar aşağıdaki tabloda toplu ola-
rak verilmiştir.

Tabloda da görüldüğü üzere şehirdeki vakıflar daha ziyade dinî ve kültürel alanda 
hizmet vermişlerdi. Bununla birlikte sosyal alanda hizmet veren vakıflara tesadüf 
olunmaması olmadıkları anlamına gelmemiştir. 

                      

                      Resim 2.  XVII. Yüzyılda Erzurum Şehir Krokisi

1. Dinî ve kültürel alanda hizmet veren vakıflar: Osmanlı şehirlerinde sosyal hiz-
metler gibi bütün kültürel faaliyetler genellikle vakıflar bünyesinde gerçekleşti-
rilmiştir. Bu hizmetler; cami, mescid, medrese, mektep, imarethâne, han, hamam 
gibi sosyal ve kültürel müesseseler tarafından yürütülmüştür. Vakıf müesseseleri, 
şehrin imarı yanında kültürel ve sosyal yönden canlılık kazanmasına yardım etmiş-
lerdi20.

Erzurum şehir hayatında dinî ve kültürel alanda hizmet veren cami, mescid, med-
rese, mektep, zaviye gibi müesseseler mevcuttu. Bu müesseseler şehirdeki dinî ve 
kültürel hayatın şekillenmesini etkiledikleri gibi sosyal ve ekonomik hayatın şekil-

20 Hasan Yüksel, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683), Sivas 1998, s.168-
169.
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yüzyılda da büyümesini sürdürmüştü. Şehir hayatında vakıf müesseselerine yenile-
ri eklendiğinden vakıf sayısı artmıştı. Bu durum şehrin fizikî yapısının oluşmasının 
yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda da gelişmesine katkı sağlamıştı. 
XVII. yüzyılda Erzurum’da etkinlik gösteren vakıflar aşağıdaki tabloda toplu ola-
rak verilmiştir.

Tabloda da görüldüğü üzere şehirdeki vakıflar daha ziyade dinî ve kültürel alanda 
hizmet vermişlerdi. Bununla birlikte sosyal alanda hizmet veren vakıflara tesadüf 
olunmaması olmadıkları anlamına gelmemiştir. 

                      

                      Resim 2.  XVII. Yüzyılda Erzurum Şehir Krokisi

1. Dinî ve kültürel alanda hizmet veren vakıflar: Osmanlı şehirlerinde sosyal hiz-
metler gibi bütün kültürel faaliyetler genellikle vakıflar bünyesinde gerçekleşti-
rilmiştir. Bu hizmetler; cami, mescid, medrese, mektep, imarethâne, han, hamam 
gibi sosyal ve kültürel müesseseler tarafından yürütülmüştür. Vakıf müesseseleri, 
şehrin imarı yanında kültürel ve sosyal yönden canlılık kazanmasına yardım etmiş-
lerdi20.

Erzurum şehir hayatında dinî ve kültürel alanda hizmet veren cami, mescid, med-
rese, mektep, zaviye gibi müesseseler mevcuttu. Bu müesseseler şehirdeki dinî ve 
kültürel hayatın şekillenmesini etkiledikleri gibi sosyal ve ekonomik hayatın şekil-

20 Hasan Yüksel, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683), Sivas 1998, s.168-
169.

lenmesinde de etkili olmuşlardı. 

a. Cami Vakıfları: Müslüman ahalinin cami ve mescid gibi binalarda dinî ibadetle-
rini yerine getirmeleri vakıf müesseselerince sağlanmıştı. Bununla birlikte cami ve 
mescidler, hem halk için hem de devlet için değişik eylemlerin icra edildiği mekân-
lardı. Halkın namaz kılması dışındaki ibadetleri ve eğitimleri, bu mekânlarda ger-
çekleşmişti21. Ayrıca devlet, vaizler vasıtasıyla halkı kendi istekleri doğrultusunda 
bu mekânlarda eğitebilmişti22. 

Şehirlerin fizikî yapısı içerisinde cami ve mescidler ehemmiyetli bir mevkiiye sahip-
ti. Cami, bir ibadet yeri olarak bilhassa cuma ve bayram namazlarının hep birlikte 
kılındığı ve bu sebeple de hutbe okunması için bir minberi bulunan yapılardı.23 
Genelde şehirlerin kalabalık semtlerinde ve ticaret kesimlerinde yer almışlardı.24 
Mescid ise Cuma namazı kılınmayan daha ziyade mahalle aralarında küçük iba-
det mekânlarıydı. Camiler ve mescidler, diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, 
Erzurum’da da fizikî yapının ayrılmaz bir parçasıydı.

Osmanlı dönemi öncesinden varlıkları bilinen cami vakıfları, Osmanlılar zamanında 
mevcut statülerini devam ettirdiler. Tebriz-kapıda Çifte Minareli medresenin batısın-
da yer alan Cami-i Kebir (Ulu Camii), Saltukoğulları’ndan Ebü’l-Feth Melik Muham-
med tarafından 575/1179’da inşa edilen şehirdeki en eski camilerdendir25. 1540 ve 
1591 yıllarına ait kayıtlar incelendiğinden cami vakfına herhangi bir müdahale 
olmadığı gibi caminin vakıfları arasında eskiden olduğu üzere harabe haline gelen 
bir hamam bulunmaktadır26. Erzurum şehrinin çekirdek dokusu içerisinde yer alan 
Sultan Melik mahallesinde Gürcü Mehmed Camii olarak da bilinen yapı, Saltuk-
oğulları zamanında Sultan Melik tarafından yaptırılmıştır27. Osmanlı idaresi altın-
da varlığını sürdüren cami vakfı, XVII. yüzyılda yaşanan ekonomik buhranlardan 
ötürü oldukça sıkıntılı bir hale düşmüştür. 1652’da Sultan Melik’in vakıf gelirleri, 
caminin bakımı için yeterli olmadığı gibi personelin ücretlerini dahi karşılayamaz 
hale gelmiştir28. Bunun üzerine Erzurum Valisi Gürcü Mehmed Paşa, şahsi gayret-
leri neticesinde caminin masrafları için Cinis köyündeki otuz üç kişinin cizye vergi-
sini vakfa tahsis ettirmiştir. Mehmed Paşa zamanında yapılan yeni düzenlemeden 
sonra Gürcü Mehmed Camii olarak anılmaya başlayan caminin 1652’de vakıf geliri 
11 879 akçe olmuştur29. 

21 Ömer Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara 2000, s.146.

22 Yüksel, Vakıfların Rolü, s.170-171.

23 Semavi Eyice, “Mescid”, İslam Ansiklopedisi VIII, s.101-118.

24 Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Anka-
ra 1995, s.23.

25  BOA. TD. 205, s.21.

26  BOA. TKGMA. TD.  41, v.87.

27 Hamza Gündoğdu, “Geçmişten Günümüze Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar”, Şehri Müba-
rek Erzurum, Ankara 1989, s.162.

28 “Erzurum hâricinde vâki‘ Melik Sultan Cami-i Şerîfi murûr-ı eyyâmla harabe müşerref olub sa‘âdetlü 
sultanım hazretleri cediden bina eylemeğin cami-i şerîfin imam ve hâtib ve müezzinleri ve sâir hüd-
dâmlarının vazifeleri şey-i kâlil olmağla .....”, BOA. MAD. 532, s.1.

29  BOA. MAD. 532, s.4-5.
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Osmanlılar zamanında şehrin ihtiyaçları noktasında hareket edilerek 1559 yılında 
Ayas Paşa Camii,30 1562’de Lala Mustafa Paşa Camii31, 1566’da Ali Paşa Camii32, 
1573’de Murad Paşa Camii, 1608’de Zağarcı Ali Ağa Camii33, 1645’de Cafer Efendi 
Camii34 , 1663’de Osman bin Abdülmennan Camii, 1688’de Yeğen Ahmed Ağa 
Camii35 ve 1695’de Fevziye (Kurşunlu) Camii36 yapılmıştır. Şehrin dokusu göz önü-
ne alındığında yeni yapılan camilerin ekseriyetle iskâna açılan birimlerde yoğun-
laştığı dikkati çekmektedir. Camilerin devamlı ve düzenli bir şekilde işleyebilmesi 
için gelir kaynakları oluşturuldu. Bu bağlamda şehirdeki bazı gayr-i menkuller, 
vakfedilmişti. Camilerin bakım ve onarım masrafları yanında cami personelinin üc-
retleri vakıf gelirlerinden karşılandı. Harcamalar içerisinde en fazla meblağ, cami 
görevlilerinin ücretleriydi. İmam, vaiz, hâtib, müezzin, aşırhân, mu‘arrif ve ferraş 
gibi personele ne kadar günlük ücret tahsis edildiği belirlenmişti. Ayrıca vakıf ge-
lirlerinden şehirdeki fakir ve muhtaçlara da yardım edilmişti37.

30  Gündoğdu, “Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar”, s.161.

31  Hamza Gündoğdu, Erzurum Lala Paşa Külliyesi, Ankara 1993, s.10.

32  İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul 1960, s.180-182.

33  VGMA. 581/1, s.25. 

34  VGMA. 582/2, s.415.

35  VGMA. 590, s.86.

36  VGMA. 571, s.106.

37  VGMA. 582/2, s.417.

Resim 3. Lala Mustafa Paşa Cami
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Şehirlerin fizikî yapısı içerisinde camiler ehemmiyetli bir mevkiiye sahipti. Genel-
de şehirlerin kalabalık semtlerinde ve ticaret kesimlerinde yer almışlardı.38 Diğer 
Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, Erzurum’da da fizikî yapının ayrılmaz bir par-
çasıydı. Şehrin çekirdek dokusu içerisinde kalabalık yerleşim birimlerinde yer ala-
bildikleri gibi bayındırlık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yeni iskân birimlerinde de 
bulunabilmekteydiler. Öyle ki şehrin gelişiminin ne yönde olduğu noktasında fikir 
vermekteydiler. Mescid ise Cuma namazı kılınmayan daha ziyade mahalle arala-
rında küçük ibadet mekânlarıydı. Zamanla inşa edilen camiler ve mescidler yerleş-
meyi daha aşağılara doğru yönlendirdi.

b. Medrese Vakıfları: Medrese ve mekteplerde okul eğitimi ya da akademik eği-
tim verilirken cami ve zaviyelerde ise halk eğitimi verilmekteydi. Uzun bir mazisi 
olan medrese eğitimi, Osmanlılar zamanında da mükemmel bir şekilde gerçek-
leştirilmişti39. Medrese ve mektepler, eğitim hizmetini yerine getirirken vakıfla-
rın desteklerini görmüşlerdi40. Ülke kalkınmasında katkıları görülen ilim merkezi 
medreseler, vakıflar sayesinde varlıklarını dolayısıyla hizmetlerini aksatmadan de-
vam ettirebilmişlerdi. Erzurum’daki medreseler de vakıflar sayesinde hizmetlerini 
sürdürebilmişlerdi. 

Osmanlı dönemi öncesinden varlıkları bilinen medrese vakıfları, Osmanlılar zama-
nında mevcut statülerini devam ettirdiler. Şehirlerin fizikî yapısının şekillenmesinde 
katkı sahibi olan medreseler içerisinde Osmanlılardan önceki dönemlere ait olan-
ların yanı sıra ihtiyaca binaen yenileri yapılarak eğitim hizmetleri yürütülmüştü. 
Erzurum’un şehir hayatında özellikle fiziki yapılanması noktasında Osmanlı idare-
sinin tavrını görebilmek mümkündü. 

Tebriz-kapı civarındaki dış-kale surlarının doğu duvarlarına bitişik olan Çifte Mina-
reli / Hatuniye Medrese, XIII. yüzyılın sonlarına doğru, İlhanlılar tarafından yaptı-
rılmıştı41. Günümüze kadar ulaşabilen bu kıymetli eser, şehrin sembolü mahiyetin-
dedir. İlhanlılardan itibaren eğitim hizmeti veren medrese, Osmanlı idaresi altında 
da fonksiyonuna devam etmiştir. 1540 yılında medrese vakfının harap bir hamamı 
mevcut iken42 vakfın pozisyonu 1591’de de değişmemiştir43. 

Murat Paşa mahallesinde bulunan Ahmediye Medresesi, 1314-1323 tarihinde Gani 
Ahmed bin Ali bin Yusuf tarafından inşa edilmişti. İlhanlı dönemine ait medrese, 
Osmanlılar zamanında da eğitim hizmetine devam etmişti44. 1540’da medresenin 

38  Ergenç, Ankara ve Konya, s.23.

39  Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, s.152.

40  Öztürk, “Osmanlı Döneminde Vakıflar”, s.441; Yediyıldız, “Vakıf”, s.169.

41  Rahmi Hüseyin Ünal, Çifte Minareli Medrese (Erzurum), Ankara 1989, s.55; Erol Kürkçüoğlu, 
Ortaçağ’da Erzurum (V-XV Yüzyıllar), Erzurum 2007, s.174-175; İlhanlılara ait Hatuniye Medresesi’nin, 
1291 yılında Meliketi’l-Muazzam Safvetü’d-dünya ve’d-din Padişah Hatun tarafından yaptırıldığını 
belirtilmektedir. Haluk Karamağaralı, “Erzurum’daki Hatuniye Medresesinin Tarihi ve Banisi Hakkın-
da Mülahazalar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, III, Malazgirt Zaferi Özel Sayısı 900.Yıl, Ankara 1971, 
s.209-242.

42  BOA. TD. 205, s.21.

43  TKGMA. TD.  41, v.87.

44  Abdurrahman Şeref Beygü, Erzurum Tarihi, İstanbul 1936, s.153-155.
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vakıfları arasında; yıllık geliri 1 000 akçelik bir çiftlik, harabe bir hamam ve yıllık 
kirası 60 akçe olan bir değirmen vardı45. Vakfın statüsü 1591’de de devam etmişti. 
Bu tarihte vakfın; yıllık geliri 1 000 akçelik bir çiftliği, harabe bir hamamı ve değir-
meni mevcuttu46.

                                   Resim 4. Yakutiye Medresesi

Şehirdeki gösterişli yapılardan olan Yakutiye Medresesi, İlhanlı hükümdarı Sultan 
Olcayto zamanında Cemaleddin Yakut Gazanî tarafından 1300 yılında yaptırılmış-
tır47. İlhanlı devrine ait medresenin güney eyvanında yerden iki metre yukarıda 
ikişer satır halindeki taş kitabesinde medrese vakıfları yazılmıştı. Buna göre;  Pasin 
vilâyetindeki Hertenf, Kingfank köyleri, Erzurum kasabasındaki Sungenariç ve Te-
varic köyleri ile şehirde büyük hanın cümle dükkanları, bir tane sebze tarlası, bir 
tane sabunhâne, iki adet deve hanı ve bir tane değirmen, Bayburd kasabasında 
Hart, Kırzo, Faka’i, Ermina, Hınzaferek, Havabis ve Meraks köyleri ve şehirde iki 
tane hamam vakfedilmiştir48. 1540 yılında şehir merkezinde harabe hamam ve iki 
tane de kervansaray, medresenin vakfıydı49. 1591’de vakıf pozisyonunda herhangi 
bir değişiklik olmamıştı.50 Bayburd kazâsına bağlı Bayburd şehrinden ve köylerin-

45  BOA. TD. 205, s.22.

46  TKGMA. TD. 41, v.87.

47 Nusret Çam, “Erzurum’daki Yakutiye Medresesi ile İlgili Bazı Mülahazalar”, Vakıflar Dergisi, sayı. 
XX, Ankara 1988,  s.289-291.

48  Rahmi Hüseyin Ünal, Erzurum Yakutiye Medresesi, Ankara 1992, s.57-59.

49  BOA. TD. 205, s.22.

50  TKGMA. TD. 41, v.87.
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45  BOA. TD. 205, s.22.

46  TKGMA. TD. 41, v.87.

47 Nusret Çam, “Erzurum’daki Yakutiye Medresesi ile İlgili Bazı Mülahazalar”, Vakıflar Dergisi, sayı. 
XX, Ankara 1988,  s.289-291.

48  Rahmi Hüseyin Ünal, Erzurum Yakutiye Medresesi, Ankara 1992, s.57-59.

49  BOA. TD. 205, s.22.

50  TKGMA. TD. 41, v.87.

den elde edilen 7 425 akçe vakıf gelirlerine aktarılmıştı51. 

Anlaşılacağı üzere Çifte Minareli / Hatuniye Medrese, Ahmediye Medresesi ve 
Yakutiye Medresesi vakıfları Osmanlılar zamanında mevcut yapılarını kaybetme-
den fonksiyonlarına devam ettiler. Ancak ilerleyen süreç içerisinde şehrin ihtiyaç 
duyduğu noktada yeni medreseler ve vakıfları teşekkül olunmuştu. Bu bağlamda 
1645’de yapılan Cafer Efendi Medresesi52 ile 1695’de tamir edilerek faaliyete ge-
çen Feyziye / Kurşunlu Medresesi sayılabilir. 

c. Zaviye Vakıfları: Osmanlı Devleti’nde; herhangi bir tarikata mensup dervişlerin 
bir şeyhin idaresi altında toplu olarak yaşadıkları, gelip geçen yolculara yiyecek, 
içecek ve yakacak yer temin ettikleri, yerleşme merkezlerindeki veya yol üzerlerin-
deki yapılar zaviye olarak tanımlanmıştır53. XVI. yüzyılda zaviyeler; genelde şehir, 
kasaba ve köylerde geçit, derbend ve yol üzerinde misafirhâne olarak hizmet ve-
ren müesseselerdir54. Sosyal açıdan zaviyelerin en önemli fonksiyonu, gelip geçen 
yolcu, fakir ve misafirlerin yiyecek ihtiyaçlarını ve yatacak yerlerini sağlamaları-
dır55. Şehirlerin kültür hayatına bilhassa edebiyat, tarih ve musiki gibi alanlarda 
önemli katkıları olan zaviyeler sadece dinî-tasavvufî tahsil mekânları olmamış, 
aynı zamanda halkla irtibatın sağlandığı bir kültür alış-veriş merkezleri olmuşlar-
dır56. Böylesi ehemmiyetli hizmetleri görülen zaviyeler, vakıf müesseseleri sayesin-
de fonksiyonlarını devam ettirmişlerdi57. 

Erzurum şehrinin, fizikî yapısının oluşumunda önemli bir fonksiyonu yerine geti-
ren bir diğer sosyal-kültürel ve dinî müessese zaviyelerdi. Özellikle Osmanlı ida-
resinin kurulduğu ilk zamanlarda zaviyeler oldukça ehemmiyetli bir rol oynamış-
lardı. Yeni fethedilen memleketlerin şenlendirilmesinde, imar ve iskânında etkin 
bir rol üstlendiler58. Osmanlı idaresinin ilk yıllarından itibaren Erzurum şehrinde, 
zaviyelerin varlığına rastlanılmaktadır. 1520 yılında şehirdeki zaviye sayısı dokuz 
iken yirmi sene sonra on ikiye çıkmıştı. Şehrin gelişmesi ve büyümesinde ciddi kat-
kıları olan zaviyeler, zaman içerisinde fonksiyonlarını kaybetmişlerdi. 

Osmanlı idaresini müteakip Erzurum şehrinde faal olarak varlıklarını devam etti-
ren zaviyeler arasında en eskilerinden birisi Abdurrahman Gazi Zaviyesi’ydi. Pa-
landöken dağının eteğinde, sahabe-i kirâm zevi’l-ihtiramdan Seyyid Abdurrah-
man Gazi alemdar-i sâni hazret-i fahrü’l-enâm-ı aleyh efazlu’l-salâvât ve’l-islâm59 

51  TKGMA. TD. 40, v.13-14,32.

52  VGMA. 582/2, s.415.

53  Ahmet Yaşar Ocak - Suraiya Faroqhi, “Zaviye”, İslam Ansiklopedisi XIII, s.468.

54  Ahmet Yaşar Ocak, “Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, sayı. XII, Ankara 1978, s.258.

55  Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, s.150.

56  Osman Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İstanbul 1936, s.11-13,19.

57  Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, s.148.

58 Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar 
ve Temlikler I, İstila Devirlerinin Kolonizator Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, sayı. II, 
Ankara 1942, s.297.

59  BOA. Cevdet Evkâf (bundan sonra CE.) 25306. 
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hazretlerinin türbesine izafeten kurulmuştu60. Seyyid Abdurrahman Gazi, Seyyid 
Abdurrahman, Seyyid Abdurrahman Dede, Seyyid Abdurrahman Çelebi, Gazi Ab-
durrahman Çelebi, Abdurrahman Çelebi Dede ve Abdurrahman Dede isimleriyle61 
anılan zaviyenin 1540 yılında vakıfları arasında; senelik geliri 920 akçe olan bir 
çiftliği ile şehirde bir tarlası vardı62. 1591’de vakfın durumunda herhangi bir deği-
şiklik olmamıştı. Yahşi veled-i Bayezid’in idaresindeki zaviyenin bir çiftliği ile bir 
tane tarlası bulunmaktaydı63. 

Şehirdeki en eski zaviyelerden olan Ebu İshak Kazerûnî Zaviyesinin 1540 yılında 
vakıfları arasında; Padişah tarafından bağışlanmış ve yıllık geliri 1440 akçe olan bir 
çiftlik ile Tebriz-kapı yakınlarında harabe bir hamam vardı64. 1591’de Seyyid Şeyh 
Can’ın tasarrufundaki zaviyenin vakıfları; bir çiftlik ve bir hamamdı65. 1642’de, za-
viyenin vakıfları; Murad Paşa mahallesindeki 36 hâneydi66. 1695’de zaviyedar Şeyh 
Mehmed Daî Efendi, yaşanan malî bunalımdan ötürü vakıf gelirlerinin yetersiz ol-
duğunu bildirmiş ve Of kazâsındaki üç köyün gelirini zaviyeye tahsis edilmiştir67. 

Hasan-ı Basrî Zaviyesi’nin Osmanlılar dönemine ait ilk kayıtlarda; 1540 yılında za-
viyenin vakıfları arasında sadece padişah tarafından bağışlanan 1 440 akçelik yıllık 
geliri olan bir çiftlik vardı68. 1591’de Derviş Davud’un idaresindeki zaviyenin vakıf-
ları arasında yine bir çiftliğin olduğu görülmektedir69. 1642’de zaviyenin bulundu-
ğu Hasan-ı Basrî mahallesinin zemini, Hasan-ı Basrî Hazretlerine vakfedildiğinden 
avârıza dâhil edilmemiştir70. Osmanlı idaresinin teşekkülünden sonra yapılan tek 
zaviye konumunda olan Cafer Efendi Zaviyesi, 1645 yılında Cami-i Kebir mahalle-
sinde yapılmıştır71. 

2. Şehir hayatında etkisi olan diğer vakıflar: Osmanlı toplum hayatında suyun ve 
çeşmelerin önemi belirgin bir şekilde görülmektedir. Toplumda, su getirmek veya 
çeşme yaptırmak dinî-kültürel nedenlerden ötürü daima rağbet görmüştür. Bu an-
layışla; en yüksek görevliden en mütevazısine, en zengininden en fakirine kadar 
herkes su getirme ve çeşme yaptırmaya çabalamıştır72. Vakıf müesseseleri, Erzu-
rum Şehri’nin su ihtiyacının temininde önemli rol oynamışlardı. Cami ve medrese 
yaptıranlar tesis ettikleri vakıflar sayesinde suyun gelmesini sağlamışlardı. Cami, 

60  Bilgehan Pamuk, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Abdurrahman Gazi Zaviyedarlığı ve Zaviyedarlık Meselesi”, Ata-
türk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi cilt V, sayı.1, Erzurum 2005, s.158.

61  BOA. CE. 25306; Konyalı, Erzurum Tarihi, s.369.

62  BOA. TD. 205, s.23.

63  TKGMA. TD. 41, v.87.

64  BOA. TD. 205, s.22.

65  TKGMA. TD. 41, v.87.

66  BOA. MAD. 5152, s.72-73.

67  TKGMA. TD. 40, v.4.

68  BOA. TD. 205, s.22.

69 TKGMA. TD. 41, v.87.

70 BOA. MAD. 5152, s.26; BOA. D. MKF. 27462, s.7.

71 VGMA. 582/2, s.415.

72 Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, s.81.
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mescid ve medreselerin yanına çeşmeler yapılarak halk da sudan istifade edebil-
mişti. Erzurum beylerbeyi Murtaza Paşa, Attarlar çarşısında iki-üç lülelik bir çeşme 
yaptırmıştı. Paşa, çeşmenin düzenli olarak çalışması için vakıf tesis etmişti. 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Kanuni Sultan Süleyman zamanında doğuda yeni bir ya-
pılanma içerisinde olan Osmanlılar, harap vaziyetteki yerlerin kalkınmasına gayret 
etmişler73. Bu yatırım hamlesinden yani imar ve iskân faaliyetlerinden Erzurum’da 
nasibini almıştır. Böylelikle hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından fevkala-
de ehemmiyetli kaynakların daha verimli işletilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezir-i azamı Rüstem Paşa, tarihi kesin olarak bilinme-
mekle birlikte, 1555-1560 yılları arasında bir kervansaray yaptırdığı tahmin edil-
mektedir74. İmar faaliyetlerine katkı sağlayan vezir-i azam, yaptırdığı kervansaray 
ile şehrin ticaret hayatına fevkalade önemli bir katkı sağlamıştı. Rüstem Paşa ker-
vansarayı vakfının varlığı bilinmesine rağmen statüsü hakkında yeterli bir bilgi 
yoktur75. 1642’de kervansaray vakfının Cami-i Kebir mahallesinde 3 hânesi var-
dı76. 

Şehirde tesadüf ettiğimiz bir diğer vakıf ise Mehdi Baba Vakfı’ydı. Mehdi Baba’nın 
defnedildiği türbenin bulunduğu mahalle türbe masraflarına tahsis edilmişti. Ni-
tekim 1642 yılında Mehdi Baba Mahallesi türbeye vakfedilmişti77. Aynı yıl Mehdi 
Baba vakfının Sultan Melik mahallesinde 9 hânesi vardı78.

Sonuç

Erzurum şehri, Osmanlı öncesinde olduğu gibi, Osmanlı idaresi altında büyüme-
sine ve gelişmesine devam etmiştir. Şehrin gelişiminde şüphesiz vakıf müessese-
lerinin katkısı büyüktür. Vakıflar, şehirleri geliştiren ve şehre hizmet veren ku-
rum olarak işlev görmüşlerdi. Şehirlerin imar ve iskânına ciddi katkı sağlamışlardı. 
Şehirlerin yapılanmasında etkili oldukları gibi şehir hayatının düzenli bir şekilde 
işlemesi için gereken kamusal hizmetlerin yerine getirilmişlerdi. Eğitim-öğretim, 
kültür, sağlık, güvenlik, ulaşım ve temizlik işleri gibi kamusal hizmetleri vakıflar 
tarafından görülmüştür. Şehirle bireyin bütünleştiği hayat tarzı, vakıf müessese-
lerince oluşturulmuştur. Bireyin şehir yaşamı içerindeki gereksinimleri olan iaşe, 
ibadet, eğitim, tedavi, ölüm ve iş olanakları gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında 
vakıf müesseseleri önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla Vakıflar, sağladıkları hizmet-
lerle şehri şehir yapan temel kurum olmuşlardır. Erzurum şehir hayatında da aynı 
anlayış doğrultusunda vakıf kurumunun oluştuğu ve şehrin imar ve iskânına ciddi 
katkılar sağladığı görülmektedir.  

73  Aydın, Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı, s.87–88.

74  Konyalı, Erzurum Tarihi, s.287.

75  BOA. MM. 52, s.288. 

76  BOA. MAD. 5152, s.23-24.

77  BOA. D. MKF. 27462, s.8.

78  BOA. MAD. 5152, s.31.
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Osmanlı’da Vakıflar ve 
Şehircilik
      

                     

Nazif Öztürk1

“Külliyeler, Türklerin tabiat, insan ve Tanrı arasındaki ilişkiler üzerinde                              
yaptıkları yorumun vakıflar yoluyla tecessümünden başka bir şey değildir”.

                                                                   Du Fresne Canaye

Aristo, “kendi çıkarını düşünmeden başkalarının iyiliği için çalışanların erdemce 
en üstün olduğunu ve en iyinin egemenliğinin esas alınması gerektiğini”� söyler. 
XI. Yüzyılın ilk yarısında yaşayan Müslüman Türk filozofu Farabi ise, “insan tek 
başına medeniyeti 0yakalayarak kendi hayatiyetini sürdüremez ve mükemmelle-
şemez. Yaratılışın gayesi olan mükemmelliğe, ancak birbiriyle yardımlaşan birçok 
insanın bir araya gelmesiyle ulaşılabilir” demektedir. Farabi sözlerine devamla, 
“gerçek mutluluk vasıtası olan hususlarda yardımlaşmayı amaçlayan bir şehir, er-
demli ve mükemmel bir şehirdir”. Farabi bu şehri, “Medinetü’l-fâdıla” olarak ni-
telemektedir. O’na göre “mutluluğu elde etmek için üyeleri birbirine yardım eden 
toplum erdemli, mükemmel bir toplumdur. Ülkenin mutluluğunu sağlamak üzere 
şehirleri birbirine yardım eden milletler de, erdemli, mükemmel bir millettir”3. 
Aynı şekilde erdemli, mükemmel ve evrensel devlet de, bünyesinde barındırdığı 
bütün toplulukları mutluluğa eriştirmek üzere sahip olunan imkânları birbirleriyle 

1 Dr., Kültür Bakanlığı E. Müsteşar Yardımcısı.

2 Levent, Agah S., “Siyaset-nameler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, TDK. Yayını, Ankara 
1963, S.217, s. 174.

3 Farabi, el- Medinetü’l- Fâdıla (Çev. Ahmet Arslan) Kültür Bakanlığı Bin Temel Eser, Ankara 1990, 
s.69-70.
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paylaşmaya hazır bireyleri yetiştiren ve uygulamaya koyan devlettir4.

XVI. yüzyıl Osmanlı düşünürü Kınalızâde Ali Çelebi, Farabi’nin tasarladığı bu “er-
demli ve mutlu şehirlerin Kanuni Sultan Süleyman(1520-1566) zamanında gerçek-
leştirildiğini”5 ifade eder. Bunlar, Ömer Lütfi Barkan’ın “imaret siteleri”6 diye ad-
landırdığı vakıf külliyelerdir. 

Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde yakaladığı erdemli şehirlerin mahiyetini 
kavrayabilmek için, bu şehirlerin yenibaştan kurulmasında ve fetihlerle Osmanlı 
ülkesine katılan şehirlerin İslâm mimarî anlayışına göre yeniden şekillenmesinde 
nazım rol oynayan vakıf kurumunun kısaca tanınması, öncelikli bir mesele olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Vakıf, iktisadî anlamda, bireysel çalışma ve gayretle elde edilen imkânların ve mal 
varlığının gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören hukukî bir sistemdir. Bu sistemde, 
her türlü hırs ve tamahtan uzak bir şekilde, şahsî malvarlığı, kamunun kullanımına 
aktarılmakta, böylece şahsî imkânlar kamu hizmetine dönüştürülmektedir. Burada 
faydacı felsefenin aksine, diğer insanların lehine, şahsın feragati ve fedakârlığı söz 
konusudur. Katılımcılık ve paylaşma ruhu hâkimdir. Zira toplumun huzuru sağlan-
madıkça, ferdin mutluluğunun sürekliliğinden söz etmek mümkün değildir.

O halde vakıf, bütün insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistemler bütünüdür. 
Vakıf yapan kişi feragatin ve başkalarına yardımcı olmanın mutluluğunu; vakıftan 
yararlanan kişi ise, bir ihtiyacını karşılamış olmanın hazzını duymaktadır. Bu, birbi-
riyle çelişmeyen ve biri diğerinin hazzını azaltmaksızın dalgalar halinde cemiyetin 
bütün fertlerini saran, topyekûn bir mutluluktur.

Vakıf sistemi, Osmanlı Devleti’nin keşfedip ortaya çıkardığı bir kurum değildir. 
Kendinden önceki toplulukların ve İslâm devletlerinin tatbikatında yer almış ve 
yaşanan tecrübelerle Osmanlı’ya intikal etmiştir. Fakat Osmanlı döneminde oldu-
ğu kadar, hiçbir İslâm devletinde, vakıf sisteminden yararlanarak ülke zenginlik-
lerinin paylaşılması, adil devlet yönetiminin tesisi ve erdemli şehirlerin kurulması 
konularında aynı başarı gösterilememiştir. Diğer bir ifade ile Osmanlı’ya kadar 
hiçbir devlet; dil, din, ırk ayırımı yapmadan bütün tebaanın huzur ve mutluluğunu 
sağlayamamış, adil devlet adamı prototipini ortaya koyarak ülke kaynaklarının 
toplumun bütün kesimleri arasında makul üçlülerde paylaşılmasına imkân sağla-
yan bir sistemi kuramamış, geleceğinden emin, birbirinin hukukuna saygılı erdem-
li bir millet tipini ortaya çıkaramamış, meydana getirilen imaret siteleri ile medeni-
yet seviyesini yakalayarak, bünyesinde mutlu insanların yaşadığı faziletli şehirlerin 
kurulmasını sağlamak üzere vakıf sistemini geliştirememiş, yaygınlaştıramamış ve 
onun insanı büyüleyen maddî-manevî kudretinden yararlanamamıştır.

4 Yediyıldız, Bahaeddin, “Osmanlı Döneminde Türk Vakıfları Ya da Türk Hayrat Sistemi”, Osmanlı, 
Editör Gülen Erer, Ankara 1990, C.5, s. 23.

5 Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (yazma, Hattat Hüseyin Sofyevî) 1590; Öztürk, Hüseyin, Kınalızâde 
Ali Çelebi’de Aile Ahlâkı, AAK. Yayını, Ankara 1990, s. 87-88.

6 Barkan, Ömer Lütfi, “Şehirlerin Teşekkül ve İnkişaf Tarihi Bakımından;Osmanlı İmparatorluğu’nda 
İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Mecmuası, 23, 1-2(19621963), s. 239-296.



374

Türkiye Yazarlar Birliği

Vakıf insanla beraber mevcut olan karşılıklı dayanışma ve başkasına iyilik yapma 
duygusunu, hukukî statüye kavuşturan ve ona süreklilik kavramı sağlayan, mil-
letlerin sahip bulunduğu manevî güç ve değerlerin tanımlanmasına yardımcı, 
tüzelkişiliğe sahip demokratik, sivil bir toplum kuruluşudur. Hizmet anlayışında 
evrensel bir yaklaşım hâkimdir. Vakıfların bu özelliğine vurgu yapmak için, eski 
hukukçular vakfı tarif ederken “menafi’ı ‘ibadullaha ait olmak üzere”7 tabirini 
kullanmışlardır. “’İbadullah”ın çoğul olarak telaffuz edilmesi, vakıftan bir kişi 
yerine birden fazla kimsenin yararlanması gerektiğini göstermektedir. Bu durum 
vakıfların toplumsal bir kuruluş olduğunu ve ancak insanlığın yararına faaliyet 
göstermek amacıyla kurulabileceğini açıkça göstermektedir.

Vakıflar başlangıçta, ferdî ve içtimaî ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya 
çıkmıştır. Daha sonra cemiyet hayatında meydana gelen değişime ve gelişmele-
re uygun olarak, içinde bulunduğu toplumların sosyo-kültürel yapısı, ekonomik 
imkânları ve kabiliyetleri oranında değişmiş ve gelişmiştir. Özellikle Osmanlı dö-
neminde, serbest ekonomi kurallarına ve yerinden yönetim esaslarına göre faali-
yet gösteren, her biri ayrı hükmî şahsiyeti haiz; devletin yükselme ve duraklama 
hareketlerine paralel olarak hizmet alanları genişleyip daralan, toplum ve devlet 
hayatımızda sosyal, kültürel, ekonomik hatta sosyal siyaset açısından8 belirgin bir 
potansiyele sahip bir sektör haline gelmiştir9.

Osmanlı tarihçilerinden Aşıkpaşazâde’nin  “dünya halkına nimetler yediren, yoksul 
doyurucu ve sofra sahibi”10 olarak nitelediği Osmanlı hükümdarları; Anadolu’nun 
dinî, sosyal ve psikolojik atmosferini çok iyi kavramış ve bu faktörleri devletin har-
cında ve temelinde kullanmışlardır.

Türklere Anadolu’nun kapısını açan 1071 Malazgirt Zaferi’nden hemen sonra bu 
topraklar üzerinde vakıflar tarafından gerçekleştirilen zaviyeler, imaretler, sebil-
ler, çeşmeler, hamamlar, camiler, mescitler, mektepler, medreseler, darüşşifalar 
ve bu yapılar topluluğunun tamamından oluşan külliyeler tesis edilmiş, bu yapı-
lar bütünlüğü sayesinde çevrenin fizikî ve sosyal alt yapısı tamamlanmıştır. Yaşa-
nabilir ortamların hazırlanmasından sonra; boylar ve obalar halinde Orta Asya 
içlerinden batıya doğru akınlar düzenleyen atalarımızın, toprağa iskân edilmesi 
imkânları hazırlanmış ve yerleşik bir düzen kurmaları sağlanmıştır11.

Vakıflar eliyle meydana getirilen yapılar bütününün en gelişmiş şekli külliyelerdir. 

7 Ömer Hilmi Ef., İthâfu’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf, İstanbul 1307, s. 2; Vakfın diğer tarifleri için bkz 
Öztürk, Nazif, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar,VGM Yayını Ankara 1983, s.28-30.

8 Öztürk, Nazif, “Sosyal Siyaset Açısından Osmanlı Dönemi Vakıfları”, Osmanlı, Editör Gülen Eren, 
Ankara 1999, C. 5, s. 34-43.

9 Öztürk, Nazif, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, TDV Yayını, Ankara 1995, s549.

10 Aşıkpaşazâde, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, (yayına hazırlayan Nihal Atsız), İstanbul 1992, s.b8.

11 Barkan, Ö.Lütfi, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Konalizasyon Metodu olarak Vakıflar ve 
Tamlikler I, İskân Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”,Vakıflar Dergisi, İstanbul 
19724, S. II, s.279-386; Turan Osman, “Türkler ve İslâmiyet”, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, Mayıs-Haziran 1946, C.IV, S.4, s. 467; Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tari-
hi(1243-1453), İstanbul 1977, B. 2, C.I, s.38-39.
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Vakıf sistemiyle meydana getirilen külliyeler, yeni fethedilen beldelerin İslâm mi-
marisine göre ihya edilmesinde, boş ve ıssız sahaların iskâna açılmasında, konup-
göçen insanların bir şehir medeniyetine ulaşmasında, medreselerde üretilen bil-
gilerin halka aktarılmasıyla toplumda kültür bütünlüğünün sağlanmasında; erişil-
mez tarzda tasarlanan mimari yapılarıyla devletin güç ve kudretinin ortaya konul-
masında, inşasında ve tezyinatında gösterilen itina sebebiyle güzel sanatlardaki 
yeteneklerimizin sergilenmesinde, semtlerden mahallelere  ve hatta köylere kadar 
uzanan dağılımı sebebiyle sosyal hayatta, birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve 
daha pek çok sahada dinî, siyasî sosyal ve kültürel fonksiyonlara sahiptir12.

Klasik Osmanlı asırlarında vakıf külliyeler, iman, düşünce ve eylem dengesi üze-
rine kurulmuş birer kültür ürünüydü. Osmanlı yöneticilerine göre, her şeyin te-
meli, ferdin şahsî sorumluluğuna ve hür iradesine dayanıyordu. Her şahıs bütün 
insanlığın meselelerini kendi meselesi gibi hissetmeli, bunun için gücü nispetin-
de çalışıp üretmeli ve ihtiyacından fazlasını kendi hür iradesiyle diğer insanların 
ihtiyaçlarını gidermek ve sıkıntılarını çözmek için harcamalıydı. Müslüman Türk 
şehrinin hücresini teşkil eden bir külliye inşa etmek, böyle bir düşünce ve eylemi 
gerektiriyordu.

İnsanlar yaratıcılarıyla diyaloga girebilmeleri ve inançları gereği ibadetlerini top-
luca yapabilmeleri için külliyelerin merkezine camileri koymuşlardı. İnsanın ken-
dini aşarak mükemmelleşmesinin yolu buradan geçiyordu. Camiler aynı zamanda 
manevî etkileşim ve bilgi iletişim merkezleriydi. Halka açılan konferans salonları 
fonksiyonunu icra ediyordu. İnsanların davranışlarına yön veren değerler herkese 
burada öğretiliyordu.

Külliyenin daha inşası başlamadan önce inşaat alanına su getirmek üzere su yolları 
şebekesi inşa ediliyor, diğer bütün birimlerden önce çeşmeler ve hamam yapılıyor-
du. Gaye, işçilerin banyo ihtiyaçlarını gidererek rahat çalışmalarını ve temizlikleri-
ni temin etmekti. Külliyenin esas bölümlerinin inşasından sonra ise vakıf kurucusu-
nun türbesinin yapımı, ilgili diğer insanların ebedî istirahatgâhları için mezarlık ve 
bahçeler tesisiyle çevre düzenlemesi tamamlanıyor ve böylece külliyenin tabiatla 
uyumu sağlanıyordu13.

Bu külliyelerin yakın ve uzak çevre ilişkilerini tahlil eden bir araştırmada, bu iliş-
kilerin “çevre uyum” şeklinde ortaya çıktığı, bu uyum içinde, dünya mimarisinde 
çok az rastlanan gelecekteki çevrenin ölçüsünü tespit etmek, gelecekle diyalog 
kurmak, kentin ilerideki siluetini ve karakterini belirlemek gibi bir olgu ile karşıla-
şıldığı vurgulanmaktadır. Bunun pratik işlevin çok ötesinde  “mimarî düşünce”nin 
bir ürünü olduğu, kendinden önceki Osmanlı yapılarında da rastlanan bu ilişkiyi, 
Sinan’ın her büyük usta gibi kendinden önceki birikimi özümseyip, yeniden yo-
ğurup norm olma özelliğine eriştirdiği belirtilmektedir. Osmanlı şehrinde yapılar, 

12 Öztürk, Nazif, “Fetihlerde Vakıf Sisteminden Yararlanma Metotları” I. Uluslar arası İstanbul’un Fethi 
Konferansı, 24-25 Mayıs 1996, İstanbul 1997, s. 148-158.

13 Öztürk, Nazif, “Osmanlı Döneminde Vakıflar,Türkler, Editörler Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Kemal 
Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, C.10, s.435.



376

Türkiye Yazarlar Birliği

özellikle piramit camiler, bittikleri noktadan öteye bir süreklilik gösterirler. Çevre 
başka bir yapılar topluluğu değil, yapının bir devamı gibidir. En büyük sultan ca-
milerinde dahi, oluşmuş çevreyi kollayan, kendinden sonra oluşacak çevreye yol 
gösteren bir tutum vardır. Yakın çevre ile plan düzlemindeki bu alçak gönüllü 
uzlaşma, üçüncü boyutta kent siluetini oluşturucu, sürekliliğin bilincinde, kendi-
sinin bir devamı olacak yapılaşmanın ölçeğini, hatta ritmini belirleyen bir niteliğe 
bürünür. Meselâ, Süleymaniye, İstanbul silueti içinde tek bir yapı olarak değil,  çok 
geniş bir çevreyle birlikte bir bütün olarak etki yapmaktadır. Ana kubbeden baş-
layarak, yakın yapılara atlayıp uzak çevreye kadar yayılan, sonra tekrar aynı uyum 
içinde başka bir anıtın ana kubbesine doğru yükselen bir dalgalanmanın parçası 
olmuştur. Sinan’ın Süleymaniye sırtlarında başlatıp kendinden sonraki ustaların ve 
halkın Marmara kıyılarına indirdikleri bu şehir mimarisi, yirminci yüzyılın  açık eser 
kavramının özgün bir örneğidir14.

Bir Batılının “şehir taçları” olarak nitelediği bu külliyeler; yer yer ağaç toplu-
luklarından meydana gelen yeşillik yığınları arasından kademeli olarak yükselir. 
1573’te İstanbul’a gelen Du Frense Canaye’in ifadesiyle “âdetâ korular arasında 
kurulmuş” olan ve İstanbul siluetini oluşturan15 külliyeler; Türklerin tabiat, insan 
ve Tanrı arasındaki ilişkiler üzerinde yaptıkları yorumun vakıflar yoluyla tecessü-
münden başka bir şey değildir16.

Elbette bu yapılanlarla iş bitmiyordu. Çok fonksiyonlu olan bu külliyelerin sağlıklı 
ve ebedî olarak işletilebilmesi sürekli gelir kaynaklarına sahip olmasına bağlıydı. 
Çünkü buralarda yüzlerce insan görev yapıyordu. Meselâ, XVI. Yüzyılda Mimar 
Koca Sinan’ın muhtelif vakıf kurucuları adına inşa ettiği on dört külliyede top-
lam 2529 kişinin çalıştığı bilinmektedir17. İşte bu komplekslerin bakım ve onarımı-
nı yapmak, personelin ücretini ödemek için, bu hizmet kuruluşlarına sürekli gelir 
temini sağlamak gayesiyle külliye sahipleri, ayrıca muhtelif iş yerleri de yaptırıyor-
lardı. Şehrin fizikî yapısının ve ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayan bu 
yapılaşmaya bir örnek vermek gerekirse; Fatih külliyesinin akarı olarak, İstanbul 
ve Galata semtlerinde, 4250 dükkân, 3 iş hanı, 4 hamam, 7 burgaz (köşk), 9 bahçe 
ve çevresiyle birlikte bir bütün oluşturan bezzazistan (bedesten, esnaf çarşısı) ve 
nihayet 1130 ev yaptırıldığını18 söylemek mümkündür.  Bu taşınmazların yanında 
ve çevresinde yer alan mülk meskenlerle külliye etrafında oluşan mahalle, semt 
veya site tamamlanmış oluyordu. Hiç kuşkusuz birinin bittiği yerde diğer külliye-
nin birimleri başlıyor, böylece büyük bir şehrin dokusu oluşuyordu.

14  Erkman, Umur, “Sinan Yapılarında Yakın ve Uzak Çevre İlişkileri Üzerine Düşünceler”,Mimarbaşı 
Koca Sinan’ın Yaşadığı Çağ ve Eserleri, VGM Yayını, İstanbul 1988, C. I, s.625-630.

15  Eyice, Semavî, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ve İstanbul’un Görünümü”,Mimarbaşı Koca 
Sinan’ın Yaşadığı Çağ ve Eserleri, VGM Yayını, İstanbul 1988, C. I, s.99-107.

16  Yediyildız, Bahaeddin-Öztürk, Nazif, “Oturulabilir Şehir ve Türk Vakıf Sistemi”Habitat II İstanbul 
Buluşmasında Sunulan Tebliğ.

17  Yediyılduz, Bahaeddin, “Sinan’ın Yaptığı Eserlerin Sosyal ve Kültürel Açıdan Tahlili”, VI. Vakıf 
Haftası Kitabı(5-8 Aralık 1988), İstanbul 1989, s.109-110.

18  Barkan, Ö. Lütfi, Fatih İmareti 1489-1490 Yılları Muhasebe Bilançoları” İst. Ünv. İktisat Fakültesi 
Mecmuası, İstanbul 1963, C.XXIII/1-2, s.290-300.
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Yirminci yüzyılın başında İstanbul’un kültür hayatını tetkik eden Macar ilim adamı 
Karoly Kos, Osmanlı’yı altı asır ayakta tutan bu imar ve kültür hamleleri için şunları 
yazmaktadır:

“Osmanlı’dan önce yola çıkmış olan ve O’nun ardından yola koyulan diğer bütün 
kavimler yok olmuş, dağılmış ve eriyip gitmiştir. Oysa Osmanlı Türkleri bugünde 
ayaktadır. Osmanlı Türklerini ayakta tutan bu varlık kültür değil de nedir? Kendi-
sinden önce bu yoldan geçen soydaşlarının yabancı kültürlerden aldıklarını özüm-
seyen; İranlılardan, Selçuklulardan bir şeyler öğrenen, ama bu arada Moğollar ve 
Bizans’tan da ders almasını bilen bir anlayışın oluşturduğu, evrensel boyutlara 
ulaşan bir kültürdür bu. Osman Bey zamanından itibaren fethedilen şehirlerde 
camiler, hamamlar inşa ettirilmiştir. Bu yapıların ilk örnekleri kabadırlar, ağırdırlar 
ancak hiçbir şeyin taklidi değildirler”19.

Vakıf Müessesesi’nin şehircilik hizmeti sadece Konya, Sivas, Kayseri, Bursa, Edirne 
İstanbul ve Ankara gibi belirli büyük kentlerle sınırlı değildir. Vakıf sisteminden 
yararlanarak fethedilen kadim şehirler yeni bir anlayışla imar edildiği gibi, ıssız 
kervan yolları geçitlerinde ve önemli tutunma merkezlerinde yeni yerleşim birim-
leri kurulmuştur. İfade ettiğimiz bu hususa birden fazla örnek vermek mümkün-
dür. II. Murad(1421-1451)’ın Ergene Nehri üzerinde yaptırdığı köprü ve diğer vakıf 
eserler sayesinde Uzunköprü ilçesi20; II. Selim(1566-1574)’in Konya, Karaman ve 
Mut yol güzergâhında bulunan Karapınar’da yaptırdığı Selimiye külliyesi sayesin-
de Karapınar ilçesi21; Damat İbrahim Paşa’nın doğum yeri olan Muşkara köyüne 
yaptırdığı külliye sayesinde Navşehir ili22; Darussaâde Ağası Beşir Ağa’nın vakıf 
eserleri sayesinde, bugün Romanya sınırları içerisinde bulunan Sulina23; Sokullu 
külliyesi ile Payas24; Kanuni Külliyesi ile Belen25 Öküz Mehmet Paşa külliyeleri ile 
Kuşadası ve Ulukışla ilçeleri kurulmuştur26.

Fetihten önce çok küçük yerleşim birimleri iken Osmanlı sonrasında inşa edilen 
vakıf külliyeler sayesinde Saraybosna, Mostar, Travnik ve Zivornik şehirleri kısa bir 
süre içinde büyük şehir konumunu kazanmıştır27. Diğer Osmanlı eyaletlerinde ol-

19  Kos, Korly, İstanbul(Şehir, Tarih ve Mimarî (Çev. Naciye Güngörmüş), Ankara 1995, s. 49.

20  Uzunçarşılı, İ. Hakkı, “Sultan II. Murad’ın Vasiyetnâmesi”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1958, S.IV, s. 
1-19; Hoca Saadettin Efendi, Tâcü’t-Tevarih (Sadeleştiren İ. Parmaksızoğlu), Ankara 1974, C. II, s. 
165-166.

21  VGMA, II. Selim Vakfiyesi, 987: Def. No: 2148, s. 253; Kuran Abdullah, “Mimar Sinan’ın 
Külliyeleri”,Mimarbaşı Koca Sinan’ın Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988, C. I, s. 169.

22  VGMAK, Damat İbrahim Paşa Vakfiyesi, Def. No: 42, s.1-18; Uzunçarşılı, İ. Hakkı,  Osmanlı Tarihi, 
TTKB, Ankara 1978, B.2, C. IV/I, s. 156.

23  VGMAK, Darussaâde Ağası Beşir Ağa Vakfiyesi, 1158: s.1-13;  Yediyıldız, Bahaeddin, “Müessese-
Toplum Münasebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi”, Vakıflar Dergisi-
VGM Yayını, Ankara 1982, S.XV, s. 23-53.

24 VGMK, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Vakfiyesi, 981: Def. No:149.

25  Tekin, Mehmet, Hatay Tarihi, Ankara 2000, s. 48,69,75,127.

26 VGMA, Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Vakfiyesi 1028: Def. No: 571, s.215-241.

27 İbrahim, Mehmet, “Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Bosna_Hersek’teki Son Durum”, X. Vakıf Haftası 
Kitabı, 7-10 Aralık 1992, Ankara 1993, s.181-259.
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duğu gibi Balkanlar’da da bilhassa Bosna-Hersek’de, şehir dokusunun çekirdeğini 
camiler etrafında inşa edilen külliye yapıları teşkil etmektedir. Bu külliyelerin en 
önemlilerinden biri cami, türbe (Gazi Hüsrev Bey ve Murat Bey türbeleri), şadır-
van, medrese, kütüphane, imaret, tabhane, mektep, han, hanigâh, hamam, saat 
kulesi ve çarşıdan meydana gelen Gazi Hüsrev Bey Külliyesi’dir. Ne yazık ki bugün 
külliyeye dâhil olan kütüphane, imaret28, tabhane ve mektep binalarından hiçbir 
eser kalmamıştır. Başta Hüsrev Bey külliyesi olmak üzere Rumeli Eyaleti şehirle-
rine dağılmış bulunan bu külliyelerde, Türk-İslâm kültürünün bütün karakter ve 
özelliklerini bulmak mümkündür. Gazi Hüsrev Bey Külliyesi âdeta  Saraybosna’nın 
sembolü durumundadır29.

Vakıf kayıtları30 ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi31’ne dayanılarak yapılan tetkiklere 
göre, Osmanlı hâkimiyeti döneminde sadece eski Yoguslavya topraklarında inşa 
edilen vakıf eserlerin sayısı 6941’e ulaşmaktadır. 1550’si ticarî, 217’si askerî, 396’sı 
sosyal amaçlı olmak üzere verilen bu genel toplamın 3800’ü Bosna-Hersek’te bu-
lunmaktadır32.

Vakıflar eliyle inşa edilen külliyelerin ve diğer kültür eserlerinin kimlik belirle-
mede ve aidiyet hissi vermede oynadığı nazım rolün farkında olan Sırplar ve Hır-
vatlar, Balkanlardaki son çatışmalarda sürekli bu vakıf eserleri hedef seçmişler ve 
eski Yoguslavya toprakları üzerinde bulunan bir kültürü ortadan kaldırmaya ça-
lışmışlardır. Sözün kısası, duraklama ve gerileme dönemlerinden itibaren Balkan 
toprakları üzerinde her türlü asimilasyon ve soy kırımı uygulamalarına rağmen, bu 
bölgelerde hâlâ soydaşlarımız ve dindaşlarımız milliyet ve inançlarını muhafaza 
ederek varlıklarını koruyabiliyorlarsa, bu durumu bir medeniyetin canlı şahitleri 
olan vakıf külliyelere ve bu kültürel birikim gerekçe göstererek Berlin Muâhedesi 
ve sonrasında yapılan uluslararası antlaşmalarla alınan tedbirlere borçluyuz33.

ABD’nin New-York kentinde ikiz kulelerin 11 Eylül 2001 tarihinde havaya uçurul-
ması ve arkasından 7 Ekim 2001 tarihinde başlatılan Afganistan bombardımanı 
üzerine, dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press, söylediğimiz 

28 Kalabalık heyetlerle Mayıs 2000 ve 2006 tarihlerinde Saraybosna’ya yaptığımız ziyaretlerde, esas ima-
ret binası yok olmakla birlikte, Hüsrev Bey Camii’nin batı tarafında “imaret fırını” adıyla bir simit 
fırınının faal olarak çalıştığına şahit olduk.

29  İbrahim, Mehmet, Agm,  s.187.

30 Zlatar, Behiye, “Popis Vakufa Bosni (Bosna’da Vakıfların Tespiti), Prilozi, S.20-21, Sarajevo 1975, 
s.126.

31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi,  İstanbul 1315, C. V, s. 551.

32 Mehmet İbrahim, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin  Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Yoguslavya,  İstanbul 
1981, C. II,3. Kitap adlı eserini inceleyerek bu sonuca ulaştığını söylemektedir(İbrahim, Mehmet, Agm, 
s. 187).

33 Gerek söz konusu edilen belgenin geniş tahlili ve gerekse bu talimatnameye dayanarak çıkartılan 
düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin sonunda elde edilen neticelerin detaylarını görmek için bkz 
(Öztürk, Nazif, “Osmanlı Devleti’nin Elinden Çıkan Balkanlardaki Vakıfların Muhafazası Konusunda 
II. Abdulhamid(1877-19099 Döneminde Alınan Tedbirler”, X. Vakıf Haftası Kitabı (7-10 Aralık 1992), 
VGM Yayını, Ankara 1993, s. 273-286).
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hususlara dayanarak “Osmanlı Hâlâ Yaşıyor” başlıklı bir haber yayınladı34. Eski Os-
manlı toprakları üzerinde meydana gelen çatışma bölgelerinin modern siyaseti 
de belirlediği vurgulanan haberde; “bu bölgede Osmanlı’nın, hâlâ derin izlerinin 
bulunduğu açıktır” denildikten sonra, bu konuda Saraybosna’daki camilerden”, 
Bulgaristan’daki halk müziğinde yer alan Doğu ritimlerine, Yunanistan’daki ke-
baplardan Türkçe ve Arapça sözcüklerin bölgeye saçılmasına kadar, birçok örneğe 
yer verildi.

Bu kültürel ortamın oluşması ve medeniyetin temellerinin şekillendiği şehirlerin 
teşekkülü bireysel teşebbüslere dayanıyordu. Osmanlı şehirlerinde çeşitli türdeki 
yapılara ait inşaatlar, büyük çoğunlukla şahıslar tarafından gerçekleştiriliyordu. 
Toplum yararını amaçlayan ve yukarıda tipolojisini çizmeye çalıştığımız dinî, kültü-
rel ve sosyal nitelikli yapılar; padişahlar, saray mensupları, paşalar ve diğer varlıklı 
hayırseverler tarafından yaptırılıyordu.

Dinî inançların çok güçlü olduğu klasik dönem Osmanlı yönetim anlayışı ve dün-
ya görüşü, toplumda gelir fazlasına sahip olan şahısların, çoğunlukla, bu malvar-
lıklarını kamu yararına yönelik tesisler meydana getirmek üzere hayır alanlarına 
aktarmalarını sağlıyordu. Bu dinî inançlara dayalı genel eğilimlerin yanında, vakıf 
kurumunun, hukukî statüye ve süreklilik kavramına sahip olması, imar ve şehircilik 
konusunda ferdî teşebbüsler için ileriye yönelik gerçek bir güvence teşkil ediyor-
du. Hayır sahipleri, kendilerinden sonra meydana getirdikleri eserlerine bir müda-
hale olmayacağı, kamuya yönelik olarak tasarladığı ve teşkilâtlandırdığı hizmetin 
ebediyen süreceği inancına sahipti. Vakfın idamesi, devletin koruyucu gücünün 
kanatları altındaydı.

Vakıfların idarî ve malî özerkliğe, hukukî açıdan tüzelkişiliğe sahip bir kurum ol-
ması, ferdin ona güveninin temel dayanaklarından bir diğerini oluşturuyordu. 
Vakıfların bu önemli özelliği onun çok geniş çapta yaygınlaşmasında da etkili 
oluyordu. Devletin en belirgin koruyuculuk garantisi, vakıfların gelir kaynakla-
rına müdahale etmemesi; vakıf kurumunun yerinden yönetim esaslarına, serbest 
ekonomi kurallarına ve demokratik prensiplere uygun olarak her türlü bürokratik 
usullerden âzâde, ferdiyeti ve hükmî şahsiyeti zedelenmeden yaşamasını sağlayan 
hukukî ve siyasî ortamın hazırlanmış olmasıydı.

İslâm şehir tipinin üç temel öğesi, cami-mescid, Pazar-çarşı, hamam ve sudur. İs-
tisnasız şehirlerin bu üç temel gereksinimini asırlardır vakıflar üstlenmiştir. Vakıf 
olmayan bir cami, medrese, mektep ve kütüphane göstermek mümkün değildir. 
1911’lere gelindiğinde devlet tarafından teşkil edilen tek kütüphane vardı, o da 
sahip olduğu kitap koleksiyonu itibariyle vakıf kütüphanelerinin en gerisinde yer 
alan Ragıp Paşa Kütüphanesi’ne bile denk değildi.

Seyyahların çizdiği Ankara gravürlerinde en belirgin üç eser vakıftır. Bunlar Hacı 
Bayram Camii, bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak kullanılan Mahmud 
Paşa Bedesteni ve Cenabı Ahmet Paşa külliyesidir.

34  Zaman Gazetesi, 08.11.2001.
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Osmanlı şehirlerinde mahalleler, bir dinî cemaatin veya bir arada olmayı arzu eden 
meslek gruplarının vakıf yoluyla tesis ettikleri bir mescid veya zaviyenin etrafında 
kuruluyordu ve şehirlerin en küçük birimini oluşturuyordu. Mahallenin sınırını, 
mescidin minaresinden müezzininin okuduğu ezan sesinin olaştığı nokta çiziyor-
du. Batılılaşma döneminde muhtarlık sistemine geçilinceye kadar, dinî, sosyal, kül-
türel ve asayiş dâhil mahallenin her türlü hizmetinden imamlar sorumluydu.

Yerleşik ve geleneksel bu kültürel anlayış sebebiyle günümüzde dahi, hangi şehre 
giderseniz gidiniz klasik dönemde teşekkül eden mahalleler, ya bir dinî yapının, 
ya bir hayırseverin veya vakıflar tarafından desteklenen bir esnaf grubunun icra 
ettiği zanaat ile anılmaktadır. Tek başına bu durum bile, Osmanlı döneminde şe-
hircilik-vakıf ilişkisinin ulaştığı boyutu anlatmaya yetecek niteliktedir.
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Şehirlerin Sahipleri
Kimlerdir? 

Muzaffer Taşyürek1

Bazı şehirler vardır özeldirler. Zamanlar, mekânlar ve insanlar gibi. İpek yolu şehri 
Erzurum’da kurulduğu günden beri bulunduğu yer itibariyle özel şehirlerden bi-
risi olmuştur. 

Erzurum bağrından çıkan akarsular ile medeniyetlerin buluştuğu, yolların kesiştiği 
bir merkez olmasına rağmen ne hikmetse bu özelliği yerine hep savaşlarla, kah-
ramanlık hikâyeleriyle öne çıkarılmış, onun medeniyetlerin ve ticaret yollarının 
güzergâhı üzerinde bir “İpekyolu Şehri”  olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.

Erzurum bir ipek yolu şehridir.

İpekyolu Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uza-
nan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur.

İpekyolu sadece tüccarların değil, aynı zamanda, doğudan batıya ve batıdan do-
ğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur.

İpekyolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıl-
dan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve 
olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

İpekyolu güzergâhında seyahat eden Marco Polo, Wilhelm Von Rubruk, İbn Ba-
tuta, Clavijo ve Taverneir gibi seyyahlar Erzurum’u anlatırken şehrin önemini ve 
konumunu savaşlardan çok yaşam tarzı, bölgenin özellikleri, ticari faaliyetler ve 
insanların karakterleri gibi unsurları ön plana çıkarmışlardır.

Erzurum Aras nehri ile Hazar Denizi’ne ve dolayısıyla Hazar havzasına, Çoruh ile 
Karadeniz’e Karadeniz havzasına, Fırat’ın kollarından Karasu ile Basra körfezine 
ve dolayısıyla Basra Havzasına ulaşan önemli bir konuma sahiptir.

1     Araştırmacı -Yazar. 
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Bu havzalardaki medeniyetler kimi zaman akarsu vadilerini takip eden yollar ile 
Erzurum’da buluştukları için Erzurum; yolların, suların, medeniyetlerin kesiştiği 
şehir olarak anılmıştır.

Daha 1870’lerde Rusya, Fransa, İngiltere ve İran gibi devletlerin elçilikleri vardı. 
Osmanlı’nın üçüncü gümrük kentiydi.

Ahmed Hamdi Tanpınar’ın beş şehrinden biri olan Erzurum zaman zaman 30 bin 
deve yükü emtianın döküldüğü, satıldığı, değiştirildiği canlı bir sanayi ve ticaret 
şehri olduğu gibi, çeşitli dillerin konuşulduğu, çeşitli dinlerin ilgisini çeken bir kent 
olmuştur.

Bu konumu ile Erzurum tarihte kendisine özgü enerjisi olan şehirlerden birisidir. 
İskender Pala şöyle bir soru sormuştur: “Hep merak etmişimdir, acaba şehirlerin 
kendilerine özgü bir enerjisi var mıdır? Acaba coğrafyanın biriktirdiği olumlu veya 
olumsuz enerjiler oradaki yerleşimi yönlendirir ve etkiler mi? Mesela Kâbe’nin bu-
lunduğu Mekke veya Mescid-i Aksa’nın, Süleyman Mabedi’nin bulunduğu Kudüs 
manevi bir enerjinin yoğunluğu sebebiyle mi dinlere başkentlik etmektedir, yoksa 
dinlere başkent olduktan sonra mı orada bu tür manevi bir iklim teneffüs edilme-
ye başlamıştır.

Mesela St Petersburg, Isfahan veya Paris’e kültür ve sanat enerjisini teksif eden 
şey coğrafya mıdır, yoksa bu şehirler mi zamanla o coğrafya’da sanatsal enerjiyi 
toplar olmuşlardır?”

Eğer şehir ile coğrafya arasında böyle bir ilişki var ise ben Erzurum için sormak du-
rumundayım: Şu anda elimizde kalanı kadarıyla, birçoğu tabii afetler, depremler, 
savaşlar sonucunda tahrip olmuş yıkılmış, yakılmış, yağmalanmış fakat günümüz-
de ayakta kalmış birçok muhteşem eseriyle Erzurum bilim, sanat ve kültür merkezi 
olabilme konumunu bulunduğu coğrafya ile mi kazanmıştır? 

Veya soruyu şu şekilde de sorabilirim Erzurum zamanla sahip olduğu bilim, sanat 
ve kültür merkezi konumunu coğrafi şartlar sebebiyle mi kaybetmiştir?

Batıdan doğuya, doğudan batıya hareket halinde olan tüccarların, kervanların, 
seyyahların, bilginlerin, şairlerin, ediplerin vazgeçilmez uğrak şehri Erzurum’un, 
asli kimliğini yansıtması gereken  “İpekyolu Şehri” olma özelliği İpekyolu ticaret 
kenti olmaktan çıkarak askeri üs konumuna geçmesi nasıl bir süreç sonucunda 
gerçekleşmiştir?

Cevabı üzerine Erzurumlular olarak çok kafa yormadığımız bu ve benzeri soruları-
mız “Tecessüs Fukarası” durumuna düştüğümüz veya düşürüldüğümüz konumda 
bizim cevap aramadığımız konulardır.

Erzurumlular olarak şunun farkında değiliz. Erzurum birçok bakımdan kendine 
özgü enerjisi olan bir şehirdi. Ama çok sistematik bir şekilde bu enerjisi savaşlarla 
işgallerle, yağmalarla tüketildi.

Orta Doğu’da söz sahibi olabilmenin Anadolu coğrafyasına hâkimiyetten geçti-
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ğinin farkında olan Rusya, uzun süreçli bir dış politika izleyerek Trabzon’u Erzu-
rum-Eleşkirt-Karaköse (Ağrı)-Diyadin üzerinden İran’a bağlayan tarihi ipek yolunu 
işlevsiz hale getirmiştir.

18’nci ve 19’uncu yüzyıllarda Çarlık Rusyasının hedefi haline gelen Erzurum’u dü-
şürmek isteyen Ruslar Erzurum’un hinterlandını hedef aldılar. Yönetimleri iç isyan 
ve siyasi gailelerle meşgul ederek imar ve bakım işlerinden uzak tuttular. Yollar 
bakımsızlığa duçar oldu, yönetimler yolların şose halinde mevsim şartlarına uygun 
bir hale getirecek güçten yoksun hale geldiler.

Ticaret kervanlarının can ve mal güvenliği de kalmadı, özellikle Tahir Geçidi’ni tu-
tan aşiretler ve bölgede yaşayan Ermeniler ticaret hattının, can ve mal güvenliğini 
tehdit ederken,  Ruslar bu asayişsizliği kendi lehlerine değerlendirip ticaret yolunu 
Erzurum’dan çevirip Batum-Çulfa hattına kaydırmışlardır.

Yollarda kervanlar çalışmayınca kervansaraylar, konaklar, hanlar aracılığıyla böl-
geye gelen servette kesilmiş, halkın ekonomik gücü çökmüştür.

Osmanlı Devlet ricalının farkına varamadığı, varsa bile ellerinin kollarının bağlı 
kaldığı en sinsi uygulamalardan birisi de Berlin Antlaşmasıyla (13 Temmuz 1878) 
saptanan 57 milyon franklık “savaş tazminat”ının gecikmiş olan taksitlerinin he-
men ödenmesi isteğinde ortaya çıktı.  

Ruslara antlaşma gereği Bab-ı âliyi savaş tazminatının ödenmesi konusunda sıkış-
tırarak borçların ödenememesi durumunda Karadeniz ve Ankara’dan Erzurum’a 
kadar olan yol güzergâhında her türlü ulaşım yolunun yapımını ve işletmesini ayrı-
calık olarak istediler ve aldılar. Sonuçta da toplumun hayat damarı olan bu yolları 
ne yaptılar ne de yapılmasına müsaade ettiler..

Bölge ekonomisi, sosyal hayatı geri kaldı ve adeta çöktü. Yolların yapılmaması 
gelecek adına büyük facialara neden oldu. Şayet bu yollar yapılmış olsaydı. Birinci 
Dünya savaşının en dramatik sahnelerinin yaşandığı Sarıkamış Faciası yaşanmamış 
olacak, bölge Rus ve Ermeni istila ve kıtalına maruz kalmamış olacaktı.

Maalesef Sarıkamış’tan sonra yaşananlar Erzurum bölgesinin enerjisini en mini-
mum seviyeye çekmiştir. Erzurum yanmış, yıkılmış, harabe bir şehir konumuna 
düşmüş, sosyal hayatı çökmüş, insanlar hastalığa, açlığa, yokluğa mahkûm olmuş-
lardır.

Ardından işgal, ardından savaş, ardından milli mücadele için silkiniş, ardından in-
kılaplar ve cumhuriyet dönemi..Birinci Dünya Savaşı’nda 80 binden 8 bine düşen 
nüfusun yeniden toparlanışı.. 

Uzun ve tartışılmamış bir süreç..

Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bugün Erzurumlu geçmişte yaşadığı o felaket 
günleri ve tarihi hakkında yeterli donanıma sahip değildir. Erzurum’u gezmeye 
gelen çok sayıda turist şehrin içerisinde yaşayan ve kendisini şehrin sahibi sanan 
şehrin sakinlerinden daha çok şehrin tarihi ve tarihi dokusu üzerinde merak ve 
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bilgi sahibidirler. Bunu son beş sene içersinde yapmış olduğum gezi ve inceleme-
lerimle bizzat tespit etmiş durumdayım..

Sadece küçük bir örnek vermek istiyorum: Son zamanlarda Erzurum’a gelen İsrailli 
turistler bugün birçok Erzurumlunun farkında olmadıkları bir gezi gerçekleştir-
mektedirler. Dumlu Dağı’nda bulunan ve Fırat’ın ayağını oluşturan bir kaynağı 
ziyaret etmektedirler.

İsrail neresi, Erzurum neresi? Ve Erzurum’da Dumlu Dağı’ndaki kaynak-göze nere-
si? Ne işleri vardır İsraillilerin bu dağ başında, onları bu dağ başına getiren etken 
nedir?

Bunun cevabı hem kolay hem çok girifttir. Birincisi Kur’an’ın emri olan bizim kay-
bettiğimiz ve birazdan bahsedeceğim “Tecessüs duygusu” diğeri hayalde olsa si-
yaset enerjisi..

Bildiğiniz gibi Fırat ve Nil nehirleri İslam literatürünün önemli ikinci kaynağı Ha-
dislerde de geçen, Tevrat’ta Arz-ı mev’udun sınırlarını çizen kutsal nehirlerdir. 
“Arzı Mev’ud“, yedi ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey 
doğusu olan Murat havzası ile güneyde Akabe ile Basra hattı boyunca Çizilmiş, 
İsrail oğullarına vaad edilmiş topraklardır. 

Dikkat edilirse bugün Arz-ı Mevud denilen bu bölgede terör desteklenmekte,  böl-
genin enerjisi terörle zayıf düşürülmeye çalışılmaktadır. 

Fırat ve Nil  ile ilgili hadis-i şerif  Sahih-i Buharî’de rivayet edilen “İsrâ” hadisinde  
şöyle geçmektedir.  Miraç Gecesinde Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Hz. Cebrail ile 
birlikte gezerlerken Sidretü’l-Münteha’ya gelirler ve Hz. Cebrail şöyle der: “İşte bu 
Sidretü’l-Müntehâ’dır. Bu ağacın dibinden dört nehir kaynıyor. İki nehir zâhir iki 
nehir de bâtındır. 

Resulullah ‘Ey Cebrail bu dört nehir nedir?’ diye sorar.

Cebrail (a.s.) ‘Bâtınî nehirler cennette iki nehirdir; zâhirî olan nehirler ise Nil ile 
Fırat nehirleridir.”der. Konunun şerhini ilahiyatçılara bırakarak Erzurum’a Dumlu 
Dağı’na dönmek istiyorum.

Yahudiler, Tanrı Yahuda tarafından kendilerine vaad edilen kutsal toprakların sı-
nırını çizen  nehirlerden birisi Fırat’ın kaynağını görmek adına binlerce km yol kat 
ederek  Dumlu üzerindeki tepeleri ziyarete gelirken şehrin sahibi olduğu iddiasın-
daki Erzurum halkının bu olup bitenden zerre kadar haberi olmamaktadır..

Oysa Dumlu, Erzurum bölgesinde toprağı bedenen ve ismen de sahiplenmiş Ömer 
Lütfi Barkan hocamızın Kolonizatör Dervişler diye nitelendirdiği 260’a yakın Ah-
med Yesevi dervişlerinden Dumlu Baba’nın ismiyle anılmaktadır. 

Erzurum ve çevresinde Horasan Baba, Pir Ali Baba, Çögender Baba, Yağan Baba, 
Dede Mahmut, Umudum Baba, Telli Dede gibi onlarca Allah dostu bu toprakla-
rın gerçek sahibi olarak, Yahudi olsun, Hıristiyan olsun birtakım hesaplar peşinde 
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olanlara karşı (biz ismine ister manevi enerji, ister manevi atmosfer diyelim) asırlar 
öncesinden bir reaksiyon oluşturmuşlardır.

Günümüzde şehrin kiracıları, konar-göçerleri, mal mülk sahipleri bu toprakları 
gezmeye gelen insanların tecessüs duygusunun onda birine sahip olmadan şehir-
leri kendilerinin sanmaktadırlar.

Oysa yaşadığımız şehrin, kasabanın, köyün, beldenin, mahallenin, sokağın gerçek 
sahipleri asırlar boyunca isimlerine oluşturulan makam ve türbelerde bu şehrin 
bekçiliğini, koruyuculuğunu yapıp şehri sahiplenmişlerdir.

Bunlar hak aşıkları, Halik aşıklarıdır. Bunlar bedenleri ölen, aşkları yaşayanlar-
dır. Bunlar dağlara tepelere, köylere,beldelere, sokaklara, mahallelere, mektep 
ve medreselere, dergah ve zaviyelere, yüreklere, gönüllere ölümsüzlük imzasını 
atanlardır..Hikayeleri, efsaneleri, deyişleri, sözleri,ahlakları, edepleri dilden dile 
anlatılanlardır.

Erzurum’da Abdurrahman Gazi, Emir Şeyh, Mehdi Abbas, Hasan-ı Basri, Rabıa Ha-
tun, Habib Baba, Ebu İsak, Pabuçlu Kadı’dır. İstanbul’da Ebu Eyyüb el-ensari, Aziz 
Mahmut Hüdayi, Yahya Efendi, Merkez Efendi, Sümbül Efendi’dir. Bursa’da Emir 
Sultan Konya’da Mevlana, Ankara’da Hacı Bayramı Veli, Erzincan’da Terzi Baba, 
Kars’ta Ebu Hasan Harakanidir.  Anadolu’nun gerçek sahipleri olan isimlerini say-
dığımız ve sayamadığımız binlerce ulu eren sadece bize özgü değildir. 

Asya’dan Avrupa’ya dünyanın her yöresinde her dilden ve her dinden insanların 
azizleri kendi beldelerinin şehirlerinin isim babası, manevi dinamikleridir. Şehirle-
re enerji sağlayan bu dinamiklerdir.. 

Bunlar şehirlerle özdeşleşmişlerdir. Erzurum örneği ile yola çıktığımız için oradan 
örnek vermek gerekirse Abdurrahman Gazi ile Erzurum özdeşleşmiştir. İstanbul’a 
giden bir insan nasıl Eyüp el Ensari Hazretlerini ziyaret etmeden dönmüyorsa, 
Erzurum’a gelen bir insan da Abdurrahman Gazi’yi ziyaret etmeden dönmemeye 
gayret etmektedir. 

Bugün kendisini Erzurumlu sayan ve Erzurum’u sahiplenen şehir sakinleri ve mu-
kimlerinin farkına varmadıkları bir şey vardır: 

Onlar sanmaktadırlar ki şehrin varlığı zenginliği; kendi malları, makamları, akar-
ları, iş ve iş yerleri kurum ve kuruluşlarıyladır. Bulundukları makamlar, kurdukları 
işler, yürüttükleri ticaretler, kasalardaki, bankalardaki, ceplerdeki servetler, gü-
vendikleri güç ve makamlar olmazsa şehirler olmaz sanmaktadırlar. Oysa  farkında 
olmak istemedikleri bir gerçek vardır, o da kendileri gibi milyonlarca Erzurumlu 
bu dünyadan gelip geçmiş, isimleri unutulmuştur ama Abdurrahman Gazi ve onun 
gibi şehirlerin sahipleri yüzyıllardır yaşamaktadırlar..Yaşayacaktırlar..

Şurası unutulmamalıdır ki maddi ve manevi dinamikler bir bütün olarak harekete 
geçirilmediğinde yapılacak iş ve etkinlik ne olursa olsun orada tam bir başarı elde 
edilemez. Bütün potansiyellerimizin harekete geçirilmesi gerekir. 
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Maddi dinamiklerini kaybeden, ekonomik ve ticari damarları tıkanan ve daralan 
şehrim ne yazık ki manevi dinamiklerini de ihmal etmek suretiyle giderek tarihi 
fonksiyonundan önemli şeyler kaybetmektedir.

Şanlı Erzurum, kahraman dadaşlar,  söylemleri şehre artık bir enerji katmamak-
tadır. Acıdır ama şehrin sakinleri ile şehrin manevi sahipleri arasında gönül bağı 
koparılmıştır, koparılmaktadır. Erzurumlular; İsrailliler, Amerikan, Fransız, İngiliz 
veya bir başka tabiiyete geçmiş Ermeniler kadar şehirlerinin tarihinden haberdar 
değiller.. Onlar, binlerce kilometre ötelerden kalkıp Erzurum’u gezmeye gelen in-
sanlar kadar çocuklarına bu şehrin  maddi ve manevi değerlerini anlatmadılar, 
tarih bilincimiz maalesef her geçen gün irtifa kaybediyor. 

Bir batılı tarihçinin dediği ne yazık ki bizim için acı bir gerçek..

Yukarıdan beri “tecessüs fukarası” dedik. Bu nitelemeyi ünlü tarihçi Arnold Toy-
nbee, “Tarih Bilinci” eserinde batılı seyyah C.F.Volney’den naklen kullanmış. Vol-
neyn çevreleri paha biçilmez değerdeki tarihi eserlerle çevrili olan Ortadoğulu 
insanların tecessüs(merak) fukaralığından bahsediyormuş.. Toynbee’de bu nite-
lemeden yola çıkarak Orta Doğu coğrafyasında yaşayan insanların, bu tecessüs 
fukaralığı neticesinde binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip abidelerin hemen yanı 
başında bu eserlerin ne olduğunu  niçin ve kimin tarafından inşa edildiğini akıl 
etmeden gölgesinde, çevresinde oturduklarını ve yaşadıklarını anlatıyor..

Buna karşın  batılı insanlar, tarihi varlıkları ve coğrafi güzellikleri keşfetmek için 
binlerce kilometre uzaklardan kalkarak, birçok meşakkate katlanarak doğulu coğ-
rafyalardaki ülkelere doğru yolculuklara çıkıyorlar. Ve mesela Erzurum’a geliyor-
lar. Erzurum’un tarihi dokusunu, coğrafyasını inceliyorlar. Hatıratlar yazıp, fotoğ-
raflar çekip yayınlıyorlar.

Bu durum bugün böyle olduğu gibi geçmişte de böyle idi. Biz Erzurum’un geç-
mişine ait birçok bilgiye Erzurum’a gelmiş, Erzurum’u gezmiş, çizmiş, resimlemiş 
tecessüs sahibi batılı seyyahlar vasıtasıyla ulaşıyoruz.

13’üncü yüzyıl seyyahlarından Wilheelm Von Rubruk, 17’inci yüzyılın seyyahların-
dan Tournefort, Aleksandr Puşkin,Robert Curzon gibi isimler hem tecessüsleri hem 
ideallerini yaymak için Erzurum’a gelip, buradan geçen izlenimlerini yazan isim-
lerden sadece birkaçı..

Von Burk Doğuya doğru yola çıkarken Moğollara mümkünse Hristiyanlığı kabul 
ettirmek ve bu yolla Moğol tehlikesini bertaraf etmek için yollara düşmüştü..

Eleştirir misiniz, alkışlar mısınız bilmem. Ama adam ideali için binlerce kilometre 
yolu o zamanın şartlarında yaya veya binekli; at, katır, deve sırtında aşmıştı ve 
Erzurum’a da uğramıştı..Rabbimizin bize yüklediği sorumluluklardan birisini ye-
rine getirmişti. 

Rabbimiz bize kitabı kerimin ayetlerinde geçmiş kavimlerin başından geçenleri 
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zikretmiştir. İman ve amel gölgesinde hakkın yolundan giden nice iyilerin ve salih-
lerin mutlu olduklarını, nice inatçıların da Allah’ı inkâr ve Allah’ın peygamberleri-
ni yalanlamakla tuğyana ve fesada düşüp azabı hak ettiklerini örnekleriyle anlat-
mış ve insanları bu kavimlere ait kalıntıları, yerleri, izleri gezmeye yönlendirmiştir. 
Kuran’ı Kerim haşa hikâye ve kıssa kitabı değildir. Fakat insanların ibret almaları 
için fertlerin ve ümmetlerin hikâyelerini de anlatan en güzel hayat rehberidir.  
İnsan hayatının her yönüyle ilgilenen Kur’an-ı Kerim, iyice tetkik edildiğinde gö-
rülecektir ki ayetlerinin yarısından çoğu, tarihi hadiselere ayrılmıştır.

“De ki; yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da (ilâhî gerçekleri) yalanlayanların sonu 
nasıl oldu bir bakın.” (En’âm; 11)

“Gerçekten sizden önce birçok ümmetler gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde 
gezin de (ilâhi gerçekleri) yalanlayanların sonu ne oldu; görün!” (Âl-i İmrân; 137)

“Bunlar, kendilerinden önce gelip geçmiş olan ve kuvvetçe kendilerinden güçlü 
olanların bile akıbetlerini görmek için neden yeryüzünde dolaşmıyorlar? Ne gök-
lerde, ne yerde hiçbir şey Allah’ı aciz bırakamaz! Şüphesiz ki O, her şeyi bilendir, 
her şeye Kadirdir.” (Fâtır; 44)

Gibi birçok ayet bize tecessüsümüzü artırmak , çevremizde olan biteni, bizden 
önce yaşayanların izlerini, onların başlarına gelenleri görüp  ibret almamızı em-
rediyor..

Erzurumlu her gün önünden geçtiği, Erzurum Kalesi’nden, Çifte Minareli 
Medrese’den, Ebu İshak Kazuruni , Emir Şeyh, Rabia Hatun türbelerinden İbrahim 
Paşa Camii’ne, Şeyhler Camisinden Rüstem Paşa Besdesteni’ne,  Kamburoğlu Ha-
nından Şabakhane Çeşmesine kadar Hıristiyanların değil kendi ecdadımızın yap-
mış olduğu eserler hakkında neyi ne kadar bilmektedir.

Bırakın il dışına çıkmayı, yaşadığı ve mensubu olduğu şehrin başına gelenleri, kim-
lerin buralarda hükümran olduğunu ve hükümranlıklarının nasıl sona erdiğini ne 
kadar biliyor? Yaşadığın beldenin, mahallenin, evin ve daha ileri gidelim aile tari-
hine ne kadar hâkim?

Bugün elimizde Evliya Çelebi’nin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, İsmail Habib Sevük’un 
yazdıkları dışında kaç seyyahımız ve hatırat yazarımızın Erzurum’la ilgili kitabı 
mevcut?  Çocuklarımızın eline Erzurum’u tanıtmak ve anlatmak için verebilecek 
kaç kitabımız var?

Ahmet Turan Alkan, “Bazı şehirleri bizlere önce o şehrin insanları ya da sanatçı-
ları sevdirir. Kişilerden, türkülerden, kitaplardan kapılar aralanır uzak diyarlara. 
Gitmeseniz, ekmeğini yiyip suyundan içmeseniz bile artık kalbinizde bir haritası 
oluşmuştur bu türden şehirler..” der

Şehirleri Sahiplenen yazarlar vardır: “İstanbul denilince Yahya Kemal, Sivas de-
nildiğinde bilhassa edebiyata aşina isimlerin ilk aklına gelen isim elbette A.Turan 
Alkan ve onun “Altıncı Şehir” isimli eseridir. Sivaslı olsun olmasın, pek çok insan 
bu eserden hareketle Sivas’ı sevdi, muhayyilesinde bir Sivas canlandırdı.”
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Erzurum denince akla Ahmet Hamdi Tanpınar gelir. Beş şehrin biridir, Erzurum..
Sonra kim yazmış, İsmail Habib Sevuk, izlenimlerini anlatmış.  Şehrin tarihi do-
kusunu araştıran ve  Erzurimayatçı kimliğiyle anılanlar var.  Cemalettin Server 
Revnakoğlu,İbrahim Hakkı  Konyalı, Abdurrahim Şerif Beygu, Nusret Som. 

Ve son dönemde Mustafa Çetin Baydar’ın Geçidi Bekleyen Şehir Erzurum kitabıyla 
açtığı çığırdan yürüyen genç yazarlarımız vardır. İbrahim Aydemir, İsmail Bingöl, 
Taner Özdemir, gibi..

Üniversitemizin yaptığı araştırmalar maalesef yeterince halka yansımamaktadır. 
Sıtkı Aras hocamızın Erzurum kitaplığından yayınlanan eserleri için kendisine 
minnettarız.  Yine bu bağlamda “Dergah Yayınları “Erzurum Kitaplığı” serisiyle 
25’ten fazla kitapla Erzurum’a büyük hizmette bulunan Ezel Erverdi Beyefendi’ye 
de şükran duygularımızı ifade etmek boynumuzun borcu..

Şehir kitabı yazmak, şehri tanımakla mümkün olur, şehrin altında yatanlar ile üs-
tünde yaşayanların haleti ruhiyesini  özümsemekle mümkün olur.. Şehrin enerji-
sini, dinamiklerini,sahiplerini, sahip olduklarını, maddi ve manevi değerlerini his-
setmeden şehir hakkında ne bir cümle, ne bir paragraf, ne bir nağme, ne bir ağıt, 
ne bir türkü ne de bir satır şiir yazabilirsiniz..

Ne de şehrinize sahip çıktığınızı iddia edebilirsiniz..

Geçenlerde Ahmet Ümit ne demişti: “Şehrimize sahip çıkmak hayatımıza sahip 
çıkmaktır “

Şehir, beşiğimiz, oyunlar oynadığımız sokak, alfabeyi söktüğümüz okul, ekmek 
parası kazandığımız işyeri, mahremimizi saklayan ev, sıkıntılardan kurtulduğu-
muz eğlence mekânı, şifa gördüğümüz hastane ve en sonunda bizi bağrına basa-
cak topraktır. Saraylar, camiler, medreseler, türbeler, müzeler, okullar, sokaklar, 
meydanlar, eski evler, terk edilmiş mahalleler, meslekler, sanat etkinlikleri, ulaşım 
araçları, gelenekler, görenekler, velhasıl şehri var eden ne varsa hepsinin bir hikâ-
yesi vardır. Ve bu hikâyelerin hepsi bizimle ilgilidir.

Şehir, dışımızda bir mekân değil, yaşamımızın ta kendisidir. Şehrimize sahip çık-
mak, kendi hayatımıza sahip çıkmak anlamına gelir. Şehrimizin tarihine, maddi ve 
manevi kültürel değerlerine, toprağın altında yatanına saygı duymak, toprağın 
üzerinde yaşayanlara saygı duymak geleceğe güvenle bakmak demektir.

 Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor teşekkür ediyorum..
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Tahran Temelinde 
Şehirlilik Sorumluluğunun 
Gelişmesinde Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Rolü1

Zehra Nejadbehram2

Giriş

Dünyada şehirlilik M. 17. yüzyıla kadar uzanmakla birlikte, şehirlilik ve getirdi-
ği yükümlülükler, son birkaç onlukta, her biri özel bir kullanıma sahip bulunan 
kavram ve kurumların oluşmasına yol açmıştır. Bununla birlikte bu alanda daha 
fazla inceleme ve irdelemeyi gerektiren yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Şehirlilik 
hukuku, medenî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, dikkat ve ilgiyi gerektiren 
bu tür kavramlardandır.

Bugün Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre dünya nüfusunun yüzde yetmişi şe-
hirlerde yaşamaktadır. Bu husus, şehirlerin yeni kurumların ortaya çıkışı ve gelişip 
kalkınması yolunda bir merkez olmasına yol açmıştır. Şehirlerin gelişmesiyle bir-
likte, eski işlevler ve kavramlar ciddi değişikliklere uğramış, bazıları ortadan kal-
karken bazıları da şekil değiştirmiştir. Tahran şehri de 2006 yılında yapılan genel 
nüfus sayımına göre gündüz 14 milyonu aşan ve gündüz 8 milyon nüfusuyla bir 
büyük şehir olarak yeni meselelerle yüz yüze gelmiş olup şehirlilik sorumluluğu 
bunlardan biridir. Bu yüzden bu şehrin konumuna dikkatle bakılması ve şehirlilik 
kimliğine doğrudan etkisi bulunan yeni kurumların incelenmesi, şehrin konumuna 
açıklık kazandırılması ve şehirli olma sorumluluğunun özelliklerinin ortaya konul-
ması için uygun bir fırsat olacaktır.

1  Çeviri: Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi.

2  Dr., Tahran.
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Bir bakışta Tahran:

Tahran, Ortadoğu’nun modern şehirlerinden biri olup banliyö, eski doku vb. gibi 
çeşitli sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu şehir, dünyanın on altıncı kalabalık şehridir. 
700 kilometrekare yüzölçümüyle Tahran, 22 belediye ve 372 mahalleye sahip olup 
tarihi geçmişi çok eskidir ve geçen 200 yıl boyunca başkent olarak İran tarihinde 
önemli bir rol oynamıştır. Çok çeşitli dönemleri geride bırakan bu şehir, Devrim 
sonrası dönemde nüfus ve yerleşim alanı bakımından büyük bir sıçrama yaşamış 
ve şehrin bünyesinde çok çeşitli unsurlar hayat bulmuştur. Bu unsurlardan biri, son 
on yılda gözle görülür bir gelişme gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum 
kuruluşlarının ya da devlet dışı örgütlenmelerin, geçen on yıl boyunca bu şehirde 
insanî ilişkiler ve hemşehrilik ilişkileri üzerinde etkili bir rolü olmuştur. 

Tahran perspektifinden sivil toplum kuruluşları

Tahran’daki bu kuruluşlar bugün 1000’e yakındır. Ülke genelinde bu sayının 3000 
olduğu göz önünde bulundurulursa bu kuruluşların güç ve etki bakımından önem-
li bir konumda olduğu söylenebilir. 

Tahran’daki sivil toplum kuruluşları çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte olup 
bunların en önemlileri, kadın, çevre, çocuk, toplum sorunları, bilim, kültür ve insan 
haklarıdır. Bu kuruluşlar, faaliyet alanına bağlı olarak çeşitli merkezlerden ruhsat 
alarak faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerin en önemlileri şunlardır: Belediye, 
sağlık teşkilatı, Millî Gençlik Teşkilatı, silahlı kuvvetler ve İçişleri Bakanlığı. 

Tahran’daki sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllara dayanan geçmişleri vardır. 
Bunların ilk somut izlerini, Muharrem ayının ilk on gününde düzenlenen yas tö-
renleri ile Peygamber (sav) ve ehlibeyt için yapılan anma programlarını düzenle-
yen dinî heyetlerde gözlemlemek mümkündür. Bu heyetler, Rıza Han’ın3 ihdas 
ettiği dinî yasaklamalardan sonra faaliyete geçmişlerdir. Rıza Han tarafından yas 
törenlerinin yasaklanması, dinî heyetler biçiminde bir takım sivil toplum kuruluş-
larının ortaya çıkmasına yol açmıştır. İslam devrimi dönemine ulaşılınca bu he-
yetlerin faaliyetleri doruk noktaya çıkmıştır. Tahran İslamî Tebliğ Kurumu’ndan 
ve başka kuruluşlardan alınan verilere göre Tahran Hüseynî grup ve heyetlerinin 
sayısı 1997 yılına dek dört bin beş yüze ulaşmış ve Tahran’a bağlı çevre yerleşim 
yerlerindekilerle birlikte bu sayı yaklaşık sekiz bine varmıştır4.

Aslında bundan önce de Tahran’da sivil toplum kuruluşları faaliyet göstermektey-
di, ama bu faaliyetler kurumsal faaliyetler bazı durumlarda sınırlı şekilde umumî 
hizmetler yapan hayırseverlerin faaliyetleriydi ve genellikle gelir seviyesi düşük 
ailelerin düğün ve cenaze merasimlerine yardım etmek olarak karşımıza çıkmak-
taydı. Bu faaliyetlerin kurumsallaşmış şekli son on yılda görülmeye başlanmıştır. 
Bununla birlikte geçen birkaç onlukta da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti gibi resmî teşek-
küller şeklinde kurumsallaşmış faaliyetler göze çarpmaktadır. 

3  Rıza Han, Pehlevi hanedanının ilk şahı olup 1930 yılında saltanatını ilan etmiştir.

4  Bu heyetlerin sayısı son on yılda gözle görülür bir artış göstermiş ve tahminen iki katına çıkmıştır.
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Hayır müesseseleri, Rıza Han döneminde dinî heyetlerin faaliyetlerinin yasaklan-
masından sonra Tahran’da sivil toplum kuruluşlarının teşkil edilmesi için atılan 
ilk sistemli adımdır. Hayır müesseseleri, genellikle mali durumları iyi olan hayır-
severler tarafından ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmak için faaliyet göstermek 
amacıyla kurulmaktaydı. Son on yılda dünyada sivil toplum kuruluşlarının yeni 
NGO’lar tarzında şekillenmesiyle eşzamanlı olarak İran’da ve özellikle Tahran’da 
bu kuruluşların doğuşuna şahit olmaktayız. İran’da yeni anlayışla oluşan sivil top-
lum kuruluşlarının geçmişi 1991 yılına dayanmaktadır. Fakat 2000’lerin başında 
İran sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde belirli bir sıçrama yaşanmış olup 
bunun Tahran’daki yansıması belirgindir. Bu yıllarda reformu ön plana çıkaran 
hükümetin medenî bir toplum oluşturma, sosyal hukuku yaygınlaştırılma ve sivil 
kuruluşları güçlendirme yolundaki çabalarıyla, gönüllü kuruluşlar için yeni bir do-
ğuş yaşanmış olup vatandaşlık hukuku gibi yeni şehirlilik kavramlarıyla yaygın bir 
bağ kurulması sağlandı. 

Aslında şehirli toplumun modern olguları konumundaki bu tür kuruluşlar veya 
teşekküller, toplumlardaki mevcut potansiyellerden yararlanıp bu potansiyelleri 
ciddiyetle yeniden yapılandırarak geçmişte yapılan çalışmaları daha gelişmiş bir 
şekilde ve yeni bir çerçevede sunma kabiliyetine sahiptir. Bu teşekküllerin halkın 
taleplerini ve himaye edicilerin eğilimlerini kendinde barındıran iki yönlü menşei, 
şehirlerde, özellikle de Tahran’da daha önce imkânsız ya da zor görünen bir tür 
medenî uzlaşmanın gerçekleşmesine yol açmıştır. 

Tahran’daki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet konuları dört gruba ayrılabilir:

1- Kültürel faaliyetler, 2- Sosyal faaliyetler, 3- Hayır işleri, 4- Meslekî faaliyetler.

İstatistikler, 1997-2000 yılından itibaren kadın sivil toplum kuruluşlarının kültürel 
ve sosyal faaliyetlerde 3.8 kat, hayır işlerinde 3.4 kat ve meslekî faaliyetlerde 3 
kat gelişme kaydettiğini göstermektedir. Bu arada 2001 yılında sivil toplum kuru-
luşlarının kültürel ve sosyal alanlardaki gelişmesi, bu kuruluşların hayır işlerinde-
ki gelişmesinden iki kat fazladır. Oysa gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları 
daha çok hayır işlerinde ve sosyal yardım alanlarında faaliyet göstermektedirler. 
Tahran’da yoğun ekonomik güçlüklere rağmen sivil toplum kuruluşları kültürel 
ve sosyal alanlardaki faaliyetlerde gelişme halindedir ve kültürel ve sosyal faa-
liyetler, Tahran’daki bu tür faaliyetlerin ayırt edici özelliğidir. Tahran, kültürel, 
siyasi ve ekonomik konumu ve kalabalık nüfusu ile bu tür teşekküllerin faaliyetleri 
için odak olmayı başarmıştır. İran’daki sivil toplum kuruluşlarının önemli, bir bö-
lümünü kadınlar (% 46) kurmuşlardır ve kadınların kurdukları kuruluşların kurucu 
heyetlerinin % 33’ü kadınlı erkekli bir yapı arz etmektedir. Erkekler, İran’daki sivil 
toplum kuruluşlarının sadece % 23’ünün kurucusudur. Son yıllarda kurucu heyet-
leri kadın-erkek karışık veya sadece kadın olan sivil toplum kuruluşlarının sayısın-
da dikkate değer bir artış görünmektedir. Öyle ki kadın teşekküllerinin yarıdan 
fazlası ve kurucu heyetleri kadın-erkek karışık olan kuruluşların yarıdan fazlası 
1997-2000 yılları arasında kurulmuştur.  Bu yapısıyla Tahran’daki sivil toplum ku-
ruluşları diğer şehirlerdeki sivil toplum kuruluşlarına örnek olmaktadır. 
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Sivil toplum kuruluşları bağlamında medeni sorumluluk ve şehirlilik hukuku

Şehirlilik ve sivil toplum kuruluşları (NGO) özel bir yapı ve konuma sahip olan yeni 
kavramlardır. Kendine has özellikleri bulunan bu kuruluşlar, şehirde yaşayanlarla 
yönetim arasında şehre ilişkin meseleleri ve kitlesel birikimleri toplumların içerisin-
de değerlendirme yolundaki etkileşimin ürünüdür. Aslında bu çaba, sorumlulukları 
ve şehirle ilgili sorunların çözümünü toplum içine irca etmek amacıyla gerçekleşen 
bir çabadır. Tahran sivil toplum kuruluşları da bu bakışı göz önünde bulundurarak 
sivil toplum kuruluşlarının işlev ve faaliyetlerinin geçmişi doğrultusunda şehirlilik 
sorumluluğunu yeniden yorumlamada özel bir konuma sahiptir. Bu bakımdan şe-
hirli toplumun oluşmasından önceki dönemde güçlüklerin çözümü umumi olarak 
ve sadece hâkim kurumlar tarafından gerçekleştirilirken şehirli toplumun doğuşu 
ve gelişmesiyle birlikte eski kalıplar kırılarak sorumluluk toplumun içine irca edil-
miş ve böylece topluma egemen olan dikey ilişkiler, sorunların ortadan kaldırılma 
fırsatını doğurmuştur. Bu teşekküller, katılımcılık sürecinde halk ile devlet arasın-
da genel anlamda aracılık rolü oynayabilir ve kitle iletişimini ve toplumsal uzlaşıyı 
güçlendirerek ortak faaliyetler geliştirme imkânı sağlayabilirler. Bu yüzden bu tür 
kuruluşların gerçek yapısını kavrayabilmek için bu tür teşekküllerin oluşmasında 
asıl altyapıyı meydana getiren katılım kavramına kısaca değinerek katılımın etki-
sini incelememiz zorunlu görünmektedir. Bu yüzden yeniden öğrenme, yeniden 
düşünme ve hizmet sunmak için halkı harekete geçirme gücü bu kuruluşların gö-
nüllü ve iradeye dayalı hareketlerini düzenleyen kanaldır.

Sivil toplum kuruluşları şehirli kimliğin ve toplumsal sorumluluk almanın yeni bi-
çimidir. 

Katılım nedir?

Katılımı tarif etmeden önce etkilerine bakmak yerinde olacaktır. Aslında katılım 
eylemi, elbirliği, işbirliği, yardım, birlik ve imece gibi kavramlarla birlikte düşü-
nülmelidir ve bu kavramlar toplumsal dayanışmada katılımın somut tezahürüdür. 
Katılımın etkileri, bir arada yaşamak isteyen halkın görüş, inanış ve isteklerindeki 
ittifakın şeffaf bir ifadesidir5. Katılım, aslında birden fazla kişi arasındaki ortak 
çalışmadır. Katılımcı çalışma, ikiden fazla kişiyi, bazı durumlarda da herkesi kap-
sayan toplu çalışmadır. Katılımcı çalışma, bireysel bir duygudan başlayıp birey dışı 
etkilere ulaşan bir süreçtir. Bu anlamda katılım, içeriden başlayıp dışarıya taşan 
yapıya sahip olmasına rağmen bireylerden bağımsız olarak gerçekleşir.  

Bazılarına göre katılım, gönüllü ve hür ve iradeye dayalı olarak gerçekleşen bir ey-
lem olup bağlantıları her zaman kopabilir veya bağlanabilir. Katılımdan çıkmanın 
yaptırımı yoktur. Bu yüzden katılım kavramını şu şekilde ifade etmek mümkündür: 
Katılım, içeriden gelen, gönüllülüğe dayalı ve iradeye bağlı bir faaliyet olup top-
lumdan güç alır ve sosyal eylem sürecinde belirginleşir6. 

5  Asgar Ercmendniyâ-Bâkır Nemâzî, Tahlîl-i Vaz’iyyet-i Sâzmânhâ-yi Gayri-dovletî, Tahran 1378 (1999)

6  “Sivil Toplum Kuruluşları ve Gelecek” özel sayısı, Mudîriyet-i Şehrî, Bahar 1380 (2001).
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Bu alanda katılım kurumsallaşmış ve çeşitli boyutlarda işbirliği gerçekleştirilebilir 
hale gelmiş olup yeni toplumsal çalışma şekillerini toplumsal sermayenin temel 
kaynaklarından olan kurumsal itimada dayanarak ortaya koyabilir. Tahran’da 
yurttaşlık sorumluluğu şehir toplumunda yurttaş hükümetle birey arasında sadece 
bağlantı kurucu değildir. Bilakis şehirli, bireyin toplumdaki hak ve yükümlülükle-
rinin toplamı olup bunun ayırt edici özelliği, katılımcılık duygusu ve uzlaşma iste-
ğidir. Buna göre şehirlilik, yeni gelişmeler alanında toplumsal kurumları yeniden 
üretmek için özel bir konumdur. Şehirli, kabiliyetlerine dayanarak toplumun bir-
çok problemini çözebilir ve birçok sorunu engelleyebilir. Şehirlilik kavramının as-
lında, bireysellik ve bireysel haklar kavramlarıyla birlikte anlam kazanmıştır, ama 
topluma dönük bir kimlik peşindedir. Aslında şehirlilik bireyin toplumdaki konu-
mu olup bu konudaki birey - şehir adında bir temek yatakta yer alır. Devlet – şehir 
yüzeyine sirayet etme kabiliyeti kazanmıştır. Tahran’da da şehirlilik sorumluluğu 
birlikte davranma ortamıdır. Bu, sivil kuruluşlar çerçevesinde şehir toplumunun 
ihtiyaçlarının bir bölümünü bütçesiz, ücret ödemeden ve gönüllülük esasınca ger-
çekleştirebilen toplu davranışlar bütünüdür. Şehir halkının, şehri güzelleştirmek 
ağaç dikmek ve muhtaçlar için ayni ve nakdi yardımlar toplamak, Tahranlıların fa-
aliyetlerinin bir bölümünü oluşturur. Fakat şehirli davranışlarının en önemli şeklini 
çevre, kadın kuruluşları, özellikle istihdam yaratma, aile yöneten kadınlar, geliştir-
me çalışmaları, insan hakları ile ilgili çalışmalar ve diğer faaliyetleri de müşahede 
etmek mümkündür. Gönüllülük esasınca faaliyet gösteren kültür dernekleri de 
araştırma kuruluşları gibi toplumsal ve bilimsel faaliyetler yürütmeleri itibariyle 
dikkate değerdir. 

Şehirliler, şehirlilik sorumluluğunu kabul ederek şehir meselelerine etkide bu-
lunmak için yeni yapılar oluşturmuşlardır. Bu yapıların en belirgini, şehirle ilgili 
konulara gönüllü olarak nezaret etmektir. Aslında şehirlilik sorumluluğu, bugün 
ferdiyet sınırını aşarak toplu davranışlara doğru sevk olduğu ve kurumsallaşmış 
bir yapıya dönüştüğü için kurumsal kimlik şehirlilik sorumluluğunun oluşumu ve 
devamı için daha ciddi hale gelmiştir. Bunu sağlayacak tek etken ise sivil toplum 
kuruluşlarıdır. 

Bu hususta şehirlilik sorumcululuğunu oluşturup güçlendirmedeki rolleri bakımın-
dan Tahran’da faaliyet gösteren RAHMAN müessesesi veya Sakatları Koruma Der-
neği veya hayır işleri dışında çeşitli alanlarda gönüllü çalışmalar yapan ve bütçe 
oluşturarak kamu yararına faaliyetler düzenleyen Kadın Gazeteciler Derneği gibi 
Tahran gönüllü kuruluşlarının çalışmaları görülmeye değerdir. 

Bu şehrin dünya şehirleriyle bağlantısı tarihi, geçmişi ve ülkenin eğitimli nüfusu-
nun büyük bir bölümünü bünyesinde barındırması bakımından özel bir konumda 
bulunuşu, şehirlilik sorumluluğunun sergilenmesi için etkili bir ortam oluşturmuş-
tur. 
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Şehirli sorumluluğunda sivil toplum kuruluşlarının rolü

Sivil toplum kuruluşları bireyle devlet arasındaki bağlantı halkasıdır ve özel alanla 
genel alanı birbirine bağlama imkânı sağlar. Aslında birey istek ve ihtiyaçlarını 
örgütlü kimlik içerisinde ifade edebildiğinde, bireysel talebi kitlesel irade şeklinde 
diyalog ortamına taşıma ve hedeflenen etki ve sonucu alma imkânına kavuşmuş 
olur. Teşekküller ve kuruluşlar bireysel beklenti ve talepleri toplumun inandırıl-
ması ve bu taleplerin karar mekanizmalarına aktarılması sadece tek taraflı bir 
hareket değildir. Çünkü bunların aktarım kabiliyeti nedeni ile bu alan genellikle 
hükümet çevresinde tanımlanan karar verici kurumların talep ve beklentilerinin 
ifadesinde de önemli bir odaktır. 

Toplumsal kuruluşlar, sivil yapıları nedeni ile belirli ilke, ideal ve hedeflere göre 
hareket ederler ve bunlara uygun hareket etmek bütün üyeler için zorunludur. Bu 
teşekküllerden her birinin kendine özgü işlevi vardır ve bu teşekküller işlev vasıta-
sıyla insan hayatında etkili olurlar. Bunun dışına çıkılması durumunda hayatlarını 
sürdürmeleri zorlaşır. Bu arada şu hususa dikkat edilmesi önem taşımaktadır: Bu 
tür kuruluşlar ya da teşekküller belirli bir plana göre kurulan ve yukarıdan aşağıya 
bir takım donuk mertebeler silsilesine sahip bulunan birinci tür kuruluşların aksi-
ne duygusal ilişkilere dayalı bir yapıya sahiptir ve karşılıklı güven esasına dayalı 
olarak toplumsal sermayeden yararlanır. Bu doğrultuda, şehirlilik kimliğinin olu-
şum temellerine ve bunun toplumsal birliktelikler üzerindeki etkin rolüne bakarak 
aracı kuruluşlar, gönüllü öğrenme ve temrin yoluyla toplumda oluşur ve şehirlilik 
sorumluluğunu yükseltip bu sorumluluğun gücünü problemlerin çözümünde ciddi 
hale getirebilir.

Oluşturma süreci gibi birdenbire ortaya çıkmayan yeniden üretim süreci, tedrici 
olarak aracı yapılar şeklinde belirginleşir ve böylece yeni ortaya çıkan şehirlilik 
kimliğini takviye eder ve bütün toplumsal alt sistemlerinin gelişmesi için devreye 
sokar. 

Sivil toplum kuruluşları şeklindeki şehirlilik kimliği, faaliyetleri sürekli planlama, 
icra ve kontrol yoluyla etkili işlevler ortaya koymak ortak duygu ve sorumluluk ile 
hayatın idamesini tanzim etme gücüne sahiptir. Bu tür teşekküller hususunda dik-
kate değer bir konu da bunların şehirlilik gücünü sürekli ve etkin kılma ve eğitme 
özelliğidir. 

Bu teşekküller bireyleri örgütleyip aynı görüşteki gruplar içerisine sokarlar, onla-
rın kitle ortamına girmelerini sağlama yanında onlar da sorumluluk alma bilinci-
nin gelişmesine katkı sağlarlar. 

Bu durum, bireylerin bireyselliklerinin takviyesi ve korunmasıyla hiçbir şekilde ça-
tışmaz. Bilakis, bu tür kuruluşlar, ipini koparmış bireyselliği üstün bireysellik yo-
luna yöneltmeye ve böylece onları, bireysel ölçütleri benimserken başkalarına ta-
hammül etme ve başkalarıyla ortak işler yapmak gücüne de sahip kılmaya çalışır. 

Halktan doğan bu kuruluşların rolü, resmi kuruluşların ve devlet kuruluşlarının 
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aksine toplumsal bakış çizgisinde bireysel gelişim sürecini takviye etmektir. Bu, gö-
rüşümüzün modern toplumların insani görev ve sorumluluklarını yerine getirmek 
için ihtiyaç duyduğu bir şeydir.

Sivil tolum kuruluşlarının etkisi bugün şehir sınırlarını aşmış, ulusal ve bölgesel 
hale gelmiş ve uluslar arası alana açılarak dünya vatandaşı yetiştirme konusunu 
gündeme almıştır. 

Sivil toplum kuruluşlarının etkisi

Tahran’ daki sivil toplum kuruluşlarının en önemli etkilerini iki bölümde ele almak 
mümkündür: Birincisi şehirlilik sorumluluğunun geliştirilmesi, ikincisi bu şehirdeki 
kitle ruhunun oluşturulması. Tahran sivil toplum kuruluşları vatandaşları için yasal 
düzenlemelerin yapılmasını sağlamışlardır. Aslında şehirliler, sivil kuruluşlarla üstü 
kapalı ve açık şehirlerde bağlantılı olduklarından şehirlilik duygusu ve şehirlilik 
sorumluluğunu nezaret etme amacındadırlar. Bu nezaret, bugün çöplerin kaldı-
rılması saatlerine uymak, çöplerin ayrıştırılması ve kaldırımların güzelleştirilme-
si gibi konularda şehir halkının belediyeler ile işbirliğini ve şehir işlerinde şehir 
yöneticileri ile sorumluluğu paylaşma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Aslında sivil 
toplum kuruluşları, şehir de yaşamaktan şehirliliğe geçiş sürecini kolaylaştırıcı bir 
işlev görmüştür. Bu husus şehir halkının genel davranışlarında gözlemlenebilirdir. 
Bu tür kurumsal davranış Tahran’ da henüz yerleşmemiş ise de şehirlilik sorumlu-
luğuna ulaşmayı kolaylaştırıcı bir işlev görmüştür. Bu, kuruluşlar, birlikte çalışma 
ve karar alma gücünün şehirde yaşayanlarla katılım fırsatı sağladığını onlara öğ-
retmektedir.

Bu tür kuruluşlarda insani ilişki biçiminin öğrenilmesi söz konusudur. Üyeler,  ka-
ralarının topluca alınması nedeni ile çeşitli karar aşamalarına katılabilmektedirler. 
Üyeler, sorumlu eylemciler olarak uygulama aşamalarına katılarak karadan kay-
naklanan sorumlulukları üstlenmektedirler. 

Sonuç

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet mekanizması aşağıdan yukarıya doğru tarif 
edilir (yani bir piramit olarak düşünülürse ve tepesinde yöneticiler ve sorumlular 
varsa, sivil toplum kuruluşlarında gerçek karar mekanizması genellikle temelde 
bulunan alt basamaklardan başlar) ve resmi kurumlarda olduğunu aksine, bireyler 
kararların şekillenmesine ve bu kuruluşların yönetimine faal olarak katılırlar. Bu 
yüzden, şehirlerde yaşayan birey, güç kazanarak karara katılımı tecrübe eder. Ka-
rar alma hakkına sahip olmak, bu kuruluşlarda şehirlilik kavramının yerleşmesine 
ve topluma karşı bireysel sorumluluk tavrının resmi kimlik haline gelmesine imkân 
sağlar. İran’ da katılımın geleneksel ve yeni yapılarının irdelenmesi şu gerçeği teyit 
etmektedir: Örf, adet, gelenek ve dil temelinde kendiliğinden ortaya çıkan birinci 
tür katılımda devletin hiçbir yönlendirici ve düzenleyici rolü yoktur ve bütün işler 
halk tarafından yapılır. Halkın düğün törenlerine, imamlar için düzenlenen yas tö-
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renlerine katılması ve sıcak ya da soğuk bölgelere göç gibi hususlar buna örnektir. 
Bu tür katılım, halkın sivil toplum kuruluşlarında yer almasına çok yakındır, fakat 
genellikle insanların inançlarında yatan özel konumu nedeni ile bu katılım farklı 
ve kısa sürelidir. Oradaki sorumluluk alma işi de mertebeler silsilesi veya küçük 
toplumlara özgü aksakallara danışma şeklinde gerçekleşir. Bu tür katılımların şe-
hirde, mahallelerde düzenlenen yas törenlerine yansıması gözle görülür haldedir. 
Fakat daha büyük ortamlarda böyle bir olayın gerçekleşme imkânı yoktur. Bu yüz-
den ikinci tür katılım burada anlam kazanır. Bu tür katılımda resmi kuruluşlarda 
harekete geçirici olabilir, fakat bunların yapıları halka dayalıdır ve üyeler kökeni 
beklide geleneksel inançlarında da bulunmayan bir tür ihtiyaç ve ilgi duygusu ile 
bir araya gelirler ve gönüllü ve iradeye dayalı olarak bir işi gerçekleştirmek  ya da 
bir hizmet sunmak için faaliyete geçerler. 

Genel olarak bugün yerel cemiyetler veya sivil toplum kuruluşları konusu ve bun-
ların düzenli bir işlerliğe kavuşturulması, bilimsel çalışmalarda, özellikle de şehir 
sosyolojisinde ve buna bağlı olarak da şehircilikte önemli bir yer edinmiştir. Genel 
ve özel sektörün yanı başında gönüllülük esasına dayalı çalışmalardan yararlan-
mak yerel girişimler yoluyla ve devlet ve toplumun işbirliğiyle sosyal hayatın yeni-
lenmesi ve bunun yanı sıra kamunun korunması, yerel cemiyetlerin karşılaştıkları 
zorlukların önlenmesi ve ailenin güçlendirilmesi, şehirliliğin gelişmesi ve şehirli 
insanlar yetiştirilmesi bakımından yeni zaruretlerdendir. Şehrin yapısı, şehirlilik 
kimliği için gerekli ortamı sağlar. Şu anlamda ki insan gerekli haklardan yarar-
lanmalı ve hakları nispetinde sorumluk sahibi de olmalıdır. Yeni öğrenme, yeni 
düşünme ve hizmetler sunmak için insanları cezp etme gücü, insanların gönüllü, 
kendiliğinden ve iradeye dayalı hareketlerini kanalize eden ortamı oluşturmakta-
dır. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları, şehirlilik kimliğinin geliştirilmesinde ve sos-
yal sorumluluk almada yeni bir yöneliştir. İki kavramın da yeni oluşu, bunun şehir 
adı verilen ortak yatakta yer alması, sınırlı ve dağınık sermayelerden yararlanma 
imkânını artırıp yükseltebilecek bir fırsattır. Tahran şehri de bu özellikler açısın-
dan gönüllü faaliyetler için büyük bir ortam sağlamaktadır. Bu coğrafyada köklü 
bir geçmişe sahip bulunan sivil toplum kuruluşlarının gelişip yaygınlaşması, ileri 
anlamıyla şehirliliğin sosyal sorumluluğun geliştirilmesinde önemli bir alan haline 
gelmesini sağlamaktadır. Aslında sivil toplum kuruluşlarının tabiatı, Tahranlılara, 
İran’ın çeşitli noktalara örnek olmanın yanı sıra şehirde sosyal nezaretin ve medenî 
sorumluluğun yaygınlaşması için uygun bir ortama kavuşma imkânı vermiştir. Bu 
kuruluşlar, kurumsal yapılarıyla, şehirlilik kültürünün güçlü ve verimli hale getiril-
mesinde bir katalizör rolü oynamaktadır.

Bugün Tahran, bu kuruluşlara sahip olması sayesinde, bu kuruluşların faaliyet 
alanlarının çeşitliliğine rağmen, şehir mensuplarının her biri için büyük roller be-
lirlemiş ve onları hizmet alanlar konumundan sosyal sorumluğun bazı kısımlarını 
üstlenebilen faal ve hareketli unsurlar konumuna yükseltmiştir. Bu şehirdeki sivil 
toplum kuruluşları, nicelik konu çeşitliliği bakımından büyük bir gelişme göste-
rerek güven unsurunu sosyal davranışlarda temel bir etken haline getirmeyi ve 
şehir mensupları için sorumluluk duygusuyla faaliyette bulunma fırsatı yaratmayı 
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başarmıştır. Sivil toplum kuruluşları, şehir halkına değerli fırsatlar sunmakta olup 
bu sayede katılım kavramı şekillenmekte, güven üretimi takviye edilmekte ve so-
rumluluk üstlenme esas hale gelmektedir.

Tahran, modern anlamıyla sivil toplum kuruluşlarına sahip olmasıyla bu yolda bir 
yere dek adım atabilmiştir. Bu sivil toplum kuruluşlarının, oluşumunda halkın bir 
şekilde ciddi bir paya sahip olduğu şehir ve köy meclisleri gibi teşekküllerdeki et-
kileri bu adımlar arasında sayılabilir.
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Sanata İlham Veren 
Şehirler
(Harput’ta şiir ve musikiyi tetikleyen

Mahalli sebepler hususiyetiyle)

Metin Önal Mengüşoğlu1

-Harput musikisinin son icracılarından üstat Enver Demirbağ, 12 yıldan beri felçli 
biçimde bağlı bulunduğu tekerlekli sandalyenin, elektrik sobasından alev alması 
sonucu, yalnız başına yaşadığı bodrum katında yanarak can verdi.-

               10.11.2010 tarihli gazetelerden

1. Aidiyet ve mensubiyet hissi

Yeryüzünü gezip dolaşırken kadim şehirlerle modern metropoller arasında mu-
kayeseler yaparsınız. Ben kendi hesabıma bu karşılaştırmalar sonrasında vardığım 
kanaate dayanarak diyorum ki: ilk insanlar asla mağarada yaşıyor olamazlardı. 
İlahî Vahiylerin haber verdiği Âdem’in, tek bir kişiyi değil bir insan topluluğunu 
ifade ettiğine dair tefsirleri de benimseyen nazarla baktığımızda, mağara teorisi 
daha da zayıflayacaktır. Evet, belki ilk insan tabiatta evini, barkını, alet ve edeva-
tını hazır bulmadı. Elbette tabiatın kendisine sunduğu nimet ve imkânları kulla-
narak sürekli üretti ve yarattı. Hayata, zamana ve mekâna tutunma duygusu onun 
fıtratına doğuştan yerleştirilmişti. Fıtrata İlahî Ruh üflenerek konuşma, düşünme, 
soyutlama yeteneği oluşmuştu. Yetmemiş, kendi içlerinden, kendi cinslerinden 
seçilen beşer kılavuzlar yani Allah elçileri vasıtasıyla, Yaratıcı’nın, herkese kendi-
sinden daha yakın bulunduğu, sürekli ihbar edilmişti. Böylece yeryüzüne medeni-
yetin ilk tohumları (hars, ekin, kültür) atılmıştı.

Yerlilik duygusu, insanda, adeta vicdan gibi, önceden kendinde hazır bulduğu, 
üzerini sonradan şeytani hesaplarla örmedikçe kendiliğinden benimsenmesi ge-

1      Şair- Yazar.
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reken bir veri halinde mevcuttur diye düşünüyorum. Toprağa basarak iki ayağı 
üzerinde duran insan, düşünme melekesini köreltmedikçe, toprak ile arasındaki 
akrabalığı çok genç yaşlarında anlayacaktır. Bu duygudan mahrum olan kimse, 
kendine ve de doğuştanlığına sonradan yabancılaşmış demektir. Kendini bir aile-
ye, bir mahalleye, kimi komşulara, bir kabileye, bir şehre, bir kavme nihayet bir 
millete mensup hissetmek, bu aidiyetin sağladığı emniyetle yaşamak, beşeriyeti 
medeni insan kılığına sokan vazgeçilemez bir hassasiyettir diye düşünüyorum. Ve 
medeniliğin tek başına değil uzun, geniş ve zengin münasebetlerden meydana 
gelen sağlam ve faziletli bir dayanak ve gösterge olduğu ortadadır. Herkes bir 
yere ait olarak dünyaya gelir; kendi isteği veya zorla bu aidiyet hissinden kopan 
kişinin mayasına yabancı unsurlar bulaşmıştır kanaatindeyim.

Bakıldığı zaman görülecektir ki medeniyet, negatifi olmayan bir kavramdır. Sa-
dece zıddından söz edebiliriz: o da vahşettir. Mesela ahlak kavramının müspet 
ve menfi iki yönünü biliyoruz. İyi ahlak vardır kötü ahlak vardır. Münferit olarak 
kişilerin davranışlarını böyle isimlendiririz. Ancak insanlığın ürettiği ortak değer-
lerin bütünü olan medeniyet tektir. Bütün ortak iyilik, akıllılık, güzellik, doğruluk, 
yararlılık ve estetik değerler, iyi ahlak örnekleri, hep ortak medeniyet havuzuna 
akan çaylar, dereler ve ırmaklardır. Medeniyetler buluşması veya çatışması gibi 
kavramlaştırmaların aceleye getirildiği kanaatindeyim. Medenî bir tutum veya 
tavrın doğulusu batılısı olur mu? Tersinden vahşi ve barbar bir tutum ve tavrın da 
doğulusu batılısı yoktur.

Medenîlik ile şehirleşme arasında sıkı bir alaka bulunduğu bilinir. Fıtraten medenî 
olan insan, kendisine yerleşecek bir mekânı seçerken iklime, coğrafyaya ve çevreye 
bakar. O mekânda yaşayacak insan unsurunun birbiriyle uyum içerisinde, huzurlu 
bir hayat sürdürebilmesi için şehre öyle bir elbise biçer ki, aradan asırlar geçse bile 
sonradan gelen nesilleri zekâsına ve estetik görüşüne hayran bırakır. Yeryüzünde-
ki hayat zaman ve mekân ile sınırlı geçici bir sınanmadır. Sınavı kazanmanın yolu 
zamanı da mekânı da iyi kullanma ve değerlendirmeyle mümkün görünmektedir. 
Şüphesiz insan hayatı nebatî özellik taşımamaktadır. Bitkilerin kökleri sabittir, bu-
lundukları yerde hayatiyetlerini sürdürürler. Oysa insan böyle değildir. O yeryüzü-
ne dağılmıştır. Birçok şehir ve medenî bölge büyük göçler sonrasında kurulmuştur. 
Tamamen materyalist bir bakışla söylenen “insan doğduğu yerde değil doyduğu 
yerde” sözü ne ölçüde insanî ve medenîdir? Euripides’in bir sözü vardır, der ki: 
“Dünyada kişi için doğup büyüdüğü yeri kaybetmekten daha büyük acı olamaz!” 
Gerçekten göçler sonrasında ne kadar yaşanabilir şehirler kurarsa kursun, insa-
noğlu orada belki refaha bile erişecektir. Ancak refah ile saadet her zaman aynı 
noktada buluşmazlar. Göçüp geldiği yere dair en ufak bir hatırası kalmış bulunan 
kişinin içerisinde, huzurunu bozan, saadetini silkeleyen bir ukde her zaman bu-
lunacaktır. Yeniden dönüp orada, o önceki şehirde o yaşama parçasını bir daha 
yaşamayı hep özleyecektir. Bu durumda ne yapmalı, insan o iç sızısını nasıl dindir-
melidir? Belki de en iyisi, ‘benim de bir şehrim var, şuranın hemşerisiyim’ diyen bir 
özgüvenle öteki şehirler ve şehirlilerle tanış olmaya kalkışmasıdır.
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Aidiyet ve mensubiyet hissi insanların doğuştanlığına kodlanmıştır dedik. Herkes 
fıtrî olarak yakınlarını kayırır. Hatta herkesten çok kendini sever önce, sonra en 
yakınlarını. Bu böyle durgun suya atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi dışa doğru 
genişleyerek açılır. Müslüman örfünde de bir yardımı, desteği hatta zekâtı verir-
ken en yakınlardan başlamak vardır. Kazanılan mal ve değerin, kazanılırken far-
kına varmadan kirlenmiş olma ihtimaline karşı, kazanıldığı yerde tezkiyesi, temiz-
lenmesi demek olan zekâtın, böyle bir boyutuna da değinilmektedir. Yakından 
başlamayan, kendini ve yakınlarını sevmeyen, kimseyi sevemez. Bu anlamda aidi-
yet ve mensubiyet hissi ortadan kalkmış kimse evrensel de olamaz. Çünkü evren-
selliğin yolu yerlilikten geçer. Bir yere tutunmayanın en ufak zelzelede dökülüp 
dağılması mukadderdir. Her yere tutunarak ayakta kalmak ise muhaldir. Böyle bir 
evrensellik iddiası elbette tutarsızlık ifadesidir. 

2. Şehir ve kent çelişkisi

Müslümanların literatüründe insan topluluklarının yaşadığı mekânlar/ şehirler ‘El 
Medinet-ül Fadıla’ şeklinde isimlendirilmiştir. Yani şehirler fazileti esas alan bir te-
mel üzerine kurulmalıdır. Bilindiği gibi fazilet iyi ahlakın biraz daha ötesine geçen 
bir tutumdur. Tabir caizse iyilik yapana iyilik yapmak iyi ahlaktır. Ama kötülük ya-
pana bile iyilik yapmak fazilet olarak görülendir. Kişinin yaşlı ebeveynine bakması 
vazifedir ama onunla birlikte komşunun yaşlısına da bakıvermesi; işte bu fazilettir. 
Bir başka adlandırmayla da ihsandır. Şimdi fazileti merkeze alan bir kuruluş ve 
oluşum neleri görüp gözetir? Şehir evvela kurulduğu mekânın coğrafi konumuyla 
uyum içerisinde olmalıdır. Yöre tabiatını bozguna uğratacak, onu tahrip ederek 
kendisine yer açacak bir hışım ve öfkeyle gelmemelidir. Tabiat bazen çöl, bazen 
orman, bazen deniz, bazen bozkır, bazen dağlık özellikler gösterir. Taş, toprak ve 
ahşap temel hammaddelerdir. Nitekim hammaddesini yöresinden temin ederek 
kurulan şehirleri hatırlayalım. Harran’da toprak, Safranbolu’da ahşap, Midyat’ta 
taş özellikler hemen karşımıza çıkacaktır. Bahsi geçen şehirler ve benzerlerine ba-
kıldığında görülecek ikinci özellik ise, şehre eklenen her yeni yapının bir öncekinin 
manzarası, rüzgârı ve güneşini kesmeyecek, örtmeyecek bir biçimde konumlandı-
rıldığına azami özen gösterilmiş olmasıdır. 

Şehirler sadece fazilet gözetilerek kurulmuyor, aynı zamanda bir karakter sahibi 
de oluyorlar böylece. Artık onların da bir kimliği vardır. Seyyahların kadim şehir-
lerin kimliği, kişiliği hakkında sarsılmaz ve hayranlık uyandıran intibaları vardır. 
Oralardan bahis açarken evvela bir iç geçirir, sizi muhteşem bir zevk-i selim atmos-
ferine hazırlar sonra başlarlar anlatmaya. Harran’ın toprak evlerindeki sadelik ve 
huzur, anlatmakla kolay anlaşılacak gibi değildir; bizzat gidip görmenizi isterler. 
Midyat’taki taş işçiliği, Kastamonu, Amasya veya Safranbolu’daki ahşap oymacılı-
ğı, Urfa ve Diyarbekir’in hayatlı evleri hayalleri süsler. Biri diğerine asla benzemez. 
Bu şehirlerde fabrikasyon üretim göremezsiniz. Yapıların her biri el, zihin ve kal-
bin iştirakiyle üretilmiş birer sanat şaheseridir. 

İnsanlar da böyledir. Her biri biriciktir. Allah’ın sanatında zaten ve asla fabrikas-
yon üretim göremezsiniz. Aynı batından doğan karındaşlar arasında bile bazen 



401

Türkiye Yazarlar Birliği

muazzam farklılıklar göze çarpar. Herkes başka başkadır. Fizik ve davranış bakı-
mından, zevk ve tutku bakımından, lezzet ve haz bakımından farklılaşır dururlar. 
Her biri ayrı bir tip ayrı bir karakterdir. İnsanlar da şehirler de birbirlerine benze-
mezler, benzememelidirler. Benzemek onları manevi bir yokluğa, ölüme sürükler. 
Gelgelelim modern kentler ve modern insanlar bunun tersi bir görüntü arz et-
mektedirler. Tek tipleşme ve tek tipleştirme modası, benzeme alışkanlığı giderek 
yaygınlaşıyor. Bütün kentler birbirine benzemeye başladı. Newyork ile Honkong’u 
birbirinden ayırt etmek imkânsız gibidir. Önce Prag, Venedik ve Petesburg’u dü-
şünün ardından Rio, Manhattan ve Johannesburg’u; öncekiler üç ayrı karakteri 
yansıtırken sonrakileri birbirinden ayıran tek öğe bulamazsınız. Şehir taş, toprak, 
ahşap özellikler taşıyordu. Kentler ise beton, demir ve plastikten mürekkeptir. 

Yalnızca kentler de değil, materyalist dünya, eğitim-öğretim alanında da aynı ceza 
biletini bizzat insanoğluna kesmiştir. Kurduğu sistemle insanları birbirine benzet-
mek için elinden geleni yapmaktadır. Her biri biricik olarak yaratılmış bulunan 
insan tekini bir ötekine benzetmek, böylece onları tek tipleştirmeyi marifet san-
maktadır. Okullar, resmi tedrisat ve moda düşünüldüğünde, bütün bu çabaların 
aynılaştırmaya hizmet ettiği görülecektir. Siyasal bir doktrin olarak demokrasilerin 
de bu oluşuma katkı sunduğunu düşünüyorum. Çoğunluğun fikrini doğru kabul 
etme eğilimi giderek benzemeleri artırmaktadır. Tek sesliliği, tek yürekliliği övgü-
lere boğup öne sürmesinin ardında tek tipleştirme kötü niyeti yatmaktadır. Çünkü 
aynı cendereye sıkıştırılmış, aykırı ses çıkartması önlenmiş bir ahaliyi gütmek, iste-
nilen istikamete yöneltmek daha kolaydır. Yönetenlerin pek az bir sıklıkla renk ve 
eda değiştirdiği demokrasilere yığınla örnek göstermek mümkündür. 

Kent ve metropollerde madde yahut iktisat diliyle söylersek rant, tek ve merkezi 
değere dönüşmüştür. Her türlü maddenin kendi hacmi kadar bir değer olduğunu 
kimse inkâr etmez. Ancak onu tek değer sıfatıyla merkeze oturtursanız o zaman 
insanlığın felaketini hazırlamış olursunuz. Maalesef materyalist ve kapitalist fel-
sefenin, dünya toplumları üzerindeki son birkaç asırlık tahakkümü, böyle hazin 
bir sonucu doğurmuştur. Bahsi geçen maddi değerin ise yöneten, zengin ve soylu 
sınıflar arasında her ülkede ufak tefek farklılıklarla pay edildiği gözlenmektedir. 
Mesela yerel yönetimler marifetiyle, ahbaplara ait arsa ve mülklerin mıntıkala-
rı muhtelif imar/ inşa kanunlarıyla desteklenmektedir. Değersizi değerli kılmak 
üzere kanunlar yapmak, minik boya ve fırça darbelerinde bulunmak yeterlidir. 
Böylece karaktersiz, kişiliksiz, tipsiz kişiler ve kentler kurulmaktadır. O zaman geç-
mişinde sahici şehirlerde doğmuş, büyümüş, bulunmuş olanlar mahallelerini, kom-
şularını, hatta mahalle kabadayılarını bile özlemekte haksız sayılabilirler mi?

3. Şehrin seçkin ahalisi

Kimlikli, kişilikli, karakterli kadim şehirler kendilerine benzeyen kimlikli, karak-
terli, kişilikli insanlara zemin hazırlarlar. Durup düşündüğünüz zaman İstanbul’u 
hatırlar hatırlamaz beraberinde Şeyh Galip, Nedim ve Yahya Kemal de gelir. Şe-
hirle bütünleşmiş şairler edipler vardır. Bağdat ile Fuzuli, Şiraz ile Şeyh Sadi, Urfa 
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ile Nabi, Adana ile Yaşar Kemal, Filistin ile Mahmut Derviş veya Nizar Kabbani, 
Prag ile Franz Kafka, Petesburg ile Fyodor Dostoyevsky, Paris ile Victor Hügo, Dub-
lin ile James Joyce, Viyana ile Muhammet Esed birlikte hatırlanır. “İnsan yaşadığı 
yere benzer” diyen şair belki de bu hikmeti keşfetmişti. Ancak şehirleri kuranlar 
insanlar olduğuna göre, insan dokunuşunu öncelemekte fayda vardır diye düşü-
nüyorum. Yani nihayetinde mahallî birer özelliği bulunan bu şehirleri, evrensele 
taşıyan şairler ve ediplerdir. Şehirlere unvan kazandıran şair ve ediplerin doğma-
sına, gelişmesine, olgunlaşmasına imkân sunan çevrelerini de hesaba katarsanız, 
topyekûn şehir ahalisinin mevcut medenî birikimde pay sahibi oldukları ister iste-
mez ortaya çıkacaktır. Millet, kavim, kabile, aile, mahalle, komşuluk gibi renk ve 
dokuların benimsenmesi, kendinin kılınması sonucudur bütün bu müspet oluşum-
lar. Gelgelelim yeni kentler, yerlilik, hemşerilik, komşuluk, kirvelik gibi ortak duy-
gulardan pek hazzetmez. Hatta elinden gelse onları ortadan kaldırmaya bakar. 
Herkes bütün unsurlarıyla birbirinin aynı, eşit olsun ister. Tıpkı kurduğu binalar 
gibi tek tip ve tek renk. Yeni kentlerin düzen ve disiplin anlayışında yapıları ve 
insanları kola şişeleri, zeytinyağı tenekeleri, Mc Donalds menüleri gibi tekleştirip 
raflara dizmek ve bundan zevk almak vardır. Hizaya sokmayı, herkesi her yıl aynı 
giysilerle sokağa çıkarmayı, marşları, üniformaları seven bir ruh hali mevcuttur 
onda. Kalkınmış, maddî refah seviyesi yükselmiş, millî geliri dağlar aşmış toplumun 
her ferdi, korulukta sabah sporuna çıkacaktır. Ardından duşunu alıp sekiz-on yedi 
mesaisine koşacaktır. İş çıkışı arkadaşlarıyla barda iki tek atacak, eve dönüşünde 
yemek sonrası televizyon kutusuna gömülecektir. Cinsiyet ayrımı da ortadan kalk-
tığından, bahsi geçen şahıs erkek ya da kadın olarak anılmamıştır. Evlilik ilkel be-
raberliktir, onun yerine ‘birlikte yaşama’ terminolojisi üretilmiştir. Çocuklarla ala-
kalı diyalog ‘çocuk yapıp yapmamak’ cümlesinde düğümlenmiştir. Mevzuumuzla 
alakalı asıl ve en önemli husus, kadim şehirlerin evlerinde, evli insanların çocukları 
ve büyükleriyle birlikte ve de istirahat etmek maksadıyla oturduklarıyken, şimdiki 
evlerde daha ziyade eşyanın oturduğu gerçeğidir. Yeni dairelerde o kadar çok 
eşya vardır ki, insan oturup istirahat edecek yer bulamamaktadır. 

Kadim şehirler birer değerler mozaiğidir. Değerler arasında da muhteşem bir har-
moni mevcuttur. Şehrin şairi, edibi, münevveri, yaşlısı, hocası özel bir itibar görür-
dü. Mescitler, kabristanlar, bütün yapılar, sokaklar, çeşmeler, hamamlar, ağaçlar, 
bahçeler, sınırlar, ortak mekânlar insanların gözü gibi sakınılan yerlerdi. Komşuluk, 
üzerine titrenen bir kurumdu. Mahallenin namusu denilen bir şey vardı. Mahalle 
baskısı diye sosyolojik literatüre giren başka bir şey elbette vardı. Ve iyi ki vardı. 
Bu, ahlaki bir otokontrol sistemiydi. Hülasa buna göre herkes herkesten sorumlu 
sayılırdı. Sevinç ve acılar paylaşılarak azaltılır, çoğaltılır, ihtiyaçlar ortak giderilirdi. 
Mahalle bakkalından herkes veresiye alış veriş yapabilir, borcunu ödeyemeyenle-
rinki ortak kasadan ödenirdi. Sahipsiz bir dul, yetim, asker ailesi kalmazdı. Bütün 
mahalle onların sahibiydi. Öyle ki kurban bayramında kurban kesemeyenin evine 
kurban kesenlerden çok fazla et girerdi. 
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Kent ve metropoller değeri de teke indirmiştir. O eski harmoniyi bozmuştur. Mo-
zaiği ciddi bir yapı bozumuna uğratmıştır. Tekleştirmiştir. Kentteki insanın tek 
bir sıfatı vardır, o da: küresel köyün üyesi olmaktır. Kentteki yapıların ise bir tek 
değeri vardır, o da: arsa değeridir. Gettolar, banliyöler, gecekondu mıntıkaları, 
çöplükler, sel yatakları, toprak kayması, kent prestiji denildiğinde hatırdan uzak 
tutulan kavramlardır. Mesela şehirlerin kalbi nerede atardı diye sorulacak olursa, 
ne gelir insanların hatırına? Mescitler, düğün törenleri, bayramlar, taziye evleri, 
doğumlar, yolculuklar, hastaneler, postadan çıkan sürpriz haberler, Pazar yerleri 
v.b. Kentlerde durum değişmiştir. Kentlerin kalbi Organize Sanayi Bölgeleri ile dev 
boyutlardaki Süper marketlerde atmaktadır. Her şey tüketim ekonomisine göre 
öyle ayarlanmıştır ki burada en az kazanan çoğu kere ziyan eden üreticilerdir. 
Çünkü malını satabileceği tek merkez bunlardır ve onlar da malı, fiyatını adeta 
öldürerek almakta, ödemeyi ise diledikleri vakit yapmaktadırlar. Zararda olan di-
ğer kişi ise bu merkezlere girmeyi alışkanlık haline getiren tüketicidir. Bir kere bu 
tuzağa düştü mü vay haline, bir daha kurtuluşu hak getire. Hele alışverişini kredi 
kartıyla yapmışsa bir de…

4. Hayalet şehrin ilhamı

Kırsal yörelerin efsaneleri ve masalları vardır lakin hayaletler galiba şehir efsane-
leridir. Yeryüzü ise türlü sebeplerle terk edilmiş şehirlerle doludur. Arkeologlar 
asırlar öncesinde kurulup, günün birinde yıkılarak toprağın altına gömülmüş nice 
şehri, kazılar yaparak yeniden gün yüzüne çıkarmışlar ve çıkarmaktadırlar. Yaşanı-
lan bu yüzyılı en ileri, en modern, en gelişmiş zaman dilimi olarak sanan günümüz 
insanı, yer altından çıkan medenî enkazı gördükçe şaşırıp kalmaktadır. Kazıların 
ortaya koyduğu öyle kalıntılar var ki, insan el ve gücünün, bunu nasıl ve hangi ma-
nivelalarla ürettiğini bile anlayamıyorsunuz. Öyleyse zannın çoğundan kaçınmak 
gerekmektedir. Gelişmişliği ve ileriliği de zamanla sınırlandırmamalıdır. 

Şimdilerde harabeler, mezarlar ve adeta hayaletler şehrine dönmüş bulunan be-
nim şehrim Harput üzerine konuşacak olursak, bir vakitler İstanbul ile yarışan bir 
nüfusa sahip bulunduğuna kimler inanır? Kurulduğu dönemin şartlarına göre en 
stratejik bir mekâna konumlanmış olan bu şehri, bugün belki hayaletler bile terk 
etmiş görünmektedir. Üstelik arkeolojik kazılar yaparak ortaya çıkarılacak yer 
altında kalmış pek bir değeri de bulunmamaktadır. Çünkü şehri tabii afetler ve 
zaman tahrip etmemiştir. İnsanlar bizzat kendi elleriyle yıkmış, çıkan malzemele-
ri yeni bir mekânda, şimdiki Elâziz’deki yeni ikametgâhlarında kullanmak üzere 
sökmüşlerdir. Böylece gelecek zamanların kazılarına cevap verecek bir şey kalma-
mıştır geriye. Tarihî gerçekleri kanıtlayacak Süt Kalesi, Ulu Cami, Sara Hatun, Alaca 
Mescit, Üç Lüle Çeşmesi, kimi han ve hamam kalıntıları da olmasa, bu mekânda 
nüfusu İstanbul’la yarışacak boyutta bir şehrin bulunduğuna kimseyi inandıramaz-
sınız. Gerçi uçsuz bucaksız kabristanı ile muhtelif bölgelerine yerleştirilmiş türbe 
ve yatırlar, şehrin geçmişine dair tanıklıkta, belki öteki unsurlardan daha etkili ve 
önemli sayılmalıdır. 
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Şöyle bir hatırlamaya çalışırsak: Ankuzu Baba, Arap Baba, Mansur Baba, İbrahim 
Baba, Beşik Baba, Celal Baba, Seyit Ahmet Kürdi Baba, Fatih Ahmet Baba, Nadir 
Baba, Nazır Baba, Şeyh Osman Bedrettin, Şeyh Şerafettin, Üryan Baba, İğneli Baba, 
Şeyh Hasan Baba ve Beyzade. Bunlar besbelli şehrin yetiştirdiği, şehri yaşadıkları 
dönemde etkilemiş itibarlı kimselerin kabirleridir. Bunca önemli ve etkin şahsiye-
ti bağrından çıkartıp kabristanına gömen şehirde, hiçbir yapı kalıntısı olmasaydı 
bile, insanlar yine de burada bir vakitler bir medeniyetin, canlı bir hayatın varlığı-
na kanaat getireceklerdi. 

Harput’un kendine mahsus kırık, yumuşak bir konuşma biçimi olduğu öteden beri 
bilinir. Harput merkez olmak üzere bu ağız, çevresindeki geniş bir havzaya yayıl-
mıştır. Çok özel ve çok özgün bu dilin söyleme biçimlerinden küçük birkaç örnek 
verelim: eşgere (aşikâr), ekis (aksi), hayva (ayva), örgenmek (öğrenmek), elelikle 
(öylelikle), günüz (gündüz), diyeze (teyze), gelim (geliyorum), gidim (gidiyorum), 
esgötek (eksik etek), poçik (kuyruk sokumu), geçe (suyun karşı yakası), ölmesek 
(takatsiz), yelincek (hafif), kortik (çukur), aluça (erik), horata (laf, söz), dığasken 
(loğusa), pıncik (tekme), mozik (topaç) v.b. Birkaç da yer ismi verelim: Kesirik, Iği-
ki, Hırhırik, Hoğu, Vertetil, Etmınik, Miyadın, Koğenk, Hozektek, Şintil, Germülü, 
Kinederiç, Helezur, Bızmışen, Haringit, Haftasar, Perçenç v.b. Bütün değişim ve 
dönüşümlere rağmen bahsi geçen isimlerin halk arasında halen kullanılır olduğu 
asla unutulmamalıdır. 

Harput’ta İstanbul ile yani payitaht ile yarışan iki önemli zenginlik daha var ki 
tarihçilere, sosyologlara, şair ve yazarlara ilham veren asıl özelliğidir. Bir kere tıp-
kı saray şairleri gibi sayıları yirmiyi aşan divan şairi yetiştirmiştir. Medreselerin-
de okumuş müderris ve müfessirleri vardır. Konuşma dilinin kendine mahsusluğu 
göz ardı edilmeksizin, merkezi dille kaleme alınmış şiir ve ilmî eserler, bu şehirde 
vaktiyle yaşamış toplulukların ne zengin bir medeniyet numunesi bıraktıklarını 
göstermeye kâfidir. 

Harput, konumlandığı mekân itibariyle adeta bir kartal yuvasıdır. Dört bir etra-
fında kendisinden yüksek bir dağ bulunmamaktadır. Kalesi, dönemine göre sa-
vunmaya en elverişli bir yerdedir. Üzerinde küçük bir şehir barındıracak kadar da 
geniştir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermemesini anlamak mümkündür belki. Fakat 
şunu anlamak bize bir türlü mümkün gözükmemektedir. Mademki Harput eskidir, 
hatta şu anda kayda değer bir nimet de sunmamaktadır insanlara, niçin acaba 
yine de aşağı şehirde yaşayanlar tatil zamanlarında bir an evvel canlarını oraya 
atmaya çalışmaktadırlar? Nasıl bir sihir barındırmaktadır bu harabe bile olmayan 
şehir bünyesinde? Yeni yapıların, modern kentlerin insanları boğduğu, bunalttığı 
ortadadır. Ve zikrettiğimiz kaçışlar da sözümüzün kanıtı sayılmalıdır. 

İnsan malzemesi ne kadar zengin, kendine mahsusluğu ne kadar önde ise şehir 
o ölçüde ilham yağdırır insan kalbine. Kadim şehirlerle yeni kentler arasındaki 
en büyük fark bu olsa gerektir. Çoklu özellikler insanlara ilham verir ancak. Bu 
da eski şehirlere mahsustu. Oysa modern kentler tek tiptir. Onlara türkü yakıla-
maz, yakılmamaktadır. Kadim şehirlerin neredeyse tümü üzerine sayısız türküler 
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yakılmış, şehrengizler yazılmıştır. Harput’a hele bir de bu açıdan bakıldığında çok 
muhteşem bir manzara ile karşılaşılır. Dünya musiki literatürüne girecek boyutta 
kendine mahsus bir Harput Musikisinin varlığı ortadadır. 

Besbelli ki şimdi yeryüzüne geçmişinden fizikî anlamda pek bir mimarî yapı bırak-
mamış olan bu şehirde şairleri, edipleri, musikişinasları coşturan, heyecanlandıran, 
onlara ilham yağmurları yağdıran muhteşem hayat sahneleri yaşanmıştı. Nitekim 
şiirlere, güftelere, onların sahici hikâyelerine baktığınızda, tanıklık ettiğiniz işte o 
hayatın sahneleridir. Bir şehirdeki dil, şiir, müzik ve hayat sahnelerini zenginleş-
tiren, insan malzemesindeki çeşni olmalıdır. Türk, Kürt, Acem, Ermeni, Süryani, 
Keldani ve Arap nüfus bir arada yaşamaktadır. Şüphesiz her kesim kendi kimli-
ğini koruma refleksi, bazen de bilincini taşımaktadır. Mahalle, etnik ve mezhep-
sel kimliği koruma çabası, insanları hassas ve müteyakkız yapar. Muhtemeldir ki 
böylesine adeta diken üstünde ve sürekli koruyucu bir mantıkla hayata tutunma 
uğraşı, insan şuurunu rafine hale getirmiştir. Harput musikisinin büyük ölçüde te-
mel malzemesi yasak aşklar, sevdalar üzerine bina edilmiştir. Korku ve endişe ile 
birleşen coşku ve heyecan şiire ve müziğe alt yapı hazırlamıştır. Bu temel espriyi en 
iyi anlatan güfteden şu iki dize çok şey anlatıyor: Türk genci Ermeni kızına hitaben 
şöyle söyler: “Ya sen İslâm ol Ahçik/ Ya ben olam Ermeni.” 

Harut şanlı dönemlerinde İpek Yolu ile birlikte Şam ve Bağdat üzerinden 
Anadolu’ya gelen bütün ticaret ve kültür kervanlarının önemli bir uğrak mer-
kezidir. Son derece canlı çarşıları vardır. Kervanların konaklayacakları, her türlü 
malı pazarlayabilecekleri, gereken ihtiyaçlarını karşılayacakları dükkânlar, panayır 
yerleri, han ve hamamlar mevcuttur. Harput’taki halk çeşitliliğinin ihtiyaçlara da 
yansımış olmasını düşünmek zorlama sayılmamalıdır. Mesela Ermeni nüfusun bir 
ticaret kervanından beklentisi ile Müslüman nüfusunki elbet farklıdır. Bir tarım 
toplumunda en değerli zenginliğin toprak mahsulleri olduğu düşünülürse, şöy-
le bir tablo çıkar ortaya. Harput şehir merkezidir ve ahalisi çoğunlukla şehirlidir. 
Oysa sekiz kilometre aşağıdaki eski adı Mezre yani ziraat arazisi demek olan bu-
günkü Elâziz, o dönemin köylerini barındıran Uluova’nın umumi adıdır. Köylerden 
bir kısmının ismi yukarıda zikredilmişti. Fark edilmiş olmalıdır ki buralarda daha 
çok azınlık unsuru yaşamaktaydı. Bu unsurun da gerek Selçuklular, Beylikler ve 
gerekse Osmanlı döneminde memleketin bütün ziraat, ticaret ve zenaat işlerini 
yürüttükleri bilinmektedir. Çünkü temel meslek olan askerlik ancak Müslüman 
ahalinin işiydi. Azınlıklar son derece verimli olan Uluova’da dönemine göre olabil-
diğince ileri teknik usullerle mahsul kaldırır ve ürettiklerini Harput’ta satarlardı. 
Çocuklarını ise buradaki misyon mekteplerinde okuturlardı.

Halkların çeşitliliği, ihtiyaçların değişkenliği, mahsullerin bolluğu birleşince ortaya 
müreffeh bir hayat modeli çıkmaktaydı. Böyle bir modelin her tür insan unsurun-
da ciddi bir bilgi ve görgü artırımı yapacağı aşikârdır. Harput’taki yerleşim alanı ise 
düz ve geniş değildir. Arazi engebelidir, hemen bütün mahalleler farklı yamaçlara 
kurulmuştur. Şehrin çarşısı ise sıkışık bir biçimde yegâne düzlükte kümelenmiştir. 
Dar bir alanda farklı etnik ve mezhepsel toplulukların bir arada yaşama zorun-
luluğu ister istemez ciddi bir kültürel etkileşim yaratacaktı. Harput’ta bu öylesi-
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ne uzun boylu gerçekleşmiştir ki, o günlerden bu günlere özgün bir ağız, özgün 
bir şiir demeti ve yine son derece özgün bir musiki hazinesi bırakmıştır. Mektep 
ve medreselerin sıklığına bakar mısınız? Osmanlının son iki yüzyılında Harput’ta 
Amerikan, Fransız, İtalyan, Alman ve Avusturya misyon mektepleri mevcuttur. 
Buna Osmanlı medreselerini ve yukarıda adları sayılan mutasavvıfların tekkelerini 
de dâhil ettiğinizde, ahalinin örgün eğitim kurumlarıyla ne ölçüde yakın temas 
içerisinde olduğu anlaşılacaktır. Geriye kalan okumamış ümmi kesim de, şehrin 
dar mekânlarında yaygın eğitime dönüşen bu atmosferden, ister istemez etkilen-
miştir. Harput’ta her zaman ümmî çobanların, Fuzuli’nin gazelini İbrahimî ma-
kamda okuduğuna tanıklık etmeniz mümkündür: “Ah eylediğim serv-i hıramanun 
içündür/ Kan ağladığım gonce-i handanın içündür.”

Harput musikisi bugünkü Klasik Türk Musikisinin enstrümanlarını kullanmaktadır. 
Mesela hemen bütün Anadolu’da baş enstrüman olan zurna, Harput’ta pek gö-
rülmez. “Zurnada peşrev olmaz” sözü tersinden okunduğunda Harput musikisinin 
değeri anlaşılır. Yalnızca müzik değil, o müziğe ruh taşıyan güfteler de, Türkçe’nin 
zengin şiir geleneğinden beslenmektedir. Divan şiirinin en güzel ve ağır gazel ve 
kasideleri okunur. Ayrıca geniş bir coğrafi havzaya yayılmış bulunan kültür ve 
folklorun bizzat ürettiği gazel, maya, hoyrat ve güfteler vardır. Hemen hepsinin 
özgün bir hikâyesi dilden dile anlatılır. Şiir ve söz dizimi ile yüksek kaliteli söyle-
yişlerdir bunlar. Birkaç örnek verelim: “Gam zedeler gamze deler/ Gam vurur gam 
zedeler/ Sinem hakkâk delemez/ Delerse gamze deler.” “Mendilim işle yolla/ İşle, 
gümüşle yolla/ İçine üç elma koy/ Birini dişle yolla.” “Dağlar daşıma felek/ Döner 
başıma felek/ Akıbet kuş kondurur/ Mezar taşıma felek.” “Ey benim bahtiyarım/ 
Gönülde tahtı yârim/ Yüzünde göz izi var/ Sana kim baktı yârim.” 

İnsan çeşitliliği, yasak aşk ve kaçak bakışların bolluğu, Kürsübaşı namlı sohbetlerin 
çoğu kez işret meclislerine dönmesi sonucu, bugün bile müstehcen kaçacak birçok 
sözün, şiirin, bestelenerek türküleştiği, şarkılaştığı gözden kaçırılmayacak bir hu-
susiyettir.

Kimi hoyrat, mani ve redifli rubailer Urfa, Kerkük gibi şehirlerde anonim olarak 
okunmaktadır. Bunları saymak bile mümkün değildir. Harput’ta okunan elezber, 
gazel ve divanlar mahalli karakterli görünseler bile anonim musiki zevk-i selimine 
hitap eder. Harputlu Hacı Hayri beyin Osman Nevres’in gazeline nazire olarak ka-
leme aldığı şiir, hem şarkı hem de türkü formunda okunmaktadır. Hemen bütün 
değerli arşivleri süsleyen bu eserin birkaç beytini hatırlayalım: “Sinemde bir tutuş-
muş yanmış ocağ olaydı/ Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı/ Zülfün görenle-
rin hep bahtı siyah olurmuş/ Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı/ Meyhane-
ler kapısı bahtım gibi kapanmış/ Rindane bade içmek sensiz yasağ olaydı.”  

Hülasa Harput’ta şiir ve musikiyi tetikleyecek zengin, çok renkli, çok kültürlü, çok 
görgülü, uzak diyarların insan, nimet, folklor ve kültürlerinden haberli, esnek, 
müsamahakâr, bolluk ve bereket içerisinde yığınla yaşama modeli vardı. Bu se-
beptendir ki Arapkir, Kemaliye, Ergani, Çüngüş, Pertek, Çemişkezek gibi bugün 
Elâziz haritasında bulunmayan geniş bir havzada dil, şiir ve musiki etkisini sürdür-
mektedir.  
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Bir Şehri Yazmak 

Kâmil Uğurlu1

Şehir üzerine yazmak,  galiba,(Allah’u âlem,) sanıldığı gibi kolay bir yazım çeşidi 
olmamalı. Yazılan eğer bir turistik değerlendirme ise ona sözümüz yoktur. Günü-
birliğine ve anlık değerlendirmelerle şehir yazısı yazılabilir. Bazen ilginç durumlar 
da ortaya çıkabilir. Ama bunlar,herhalde, şehri anlatmaz. Rahmetli cerrah Tarık 
Minkari, arkası arkasına seyahat ve şehir notlarını yayınlardı, yakın geçmişte. O 
kadar çoktu, o kadar çok basıldı ki, her kitabın kapağını başka bir renge boyatırdı, 
onları bir sepetin içinde gelen ziyaretçilerine şeker niyetine ikram ederdi. Bunlar 
fotoğraf kitaplardır. Sözle tespit edilen fotoğraflar, sözü edenin marifetine göre 
bazen makineden daha ilginç, renkli, hatta akılda kalıcı olabilirler. Ama bunlar 
şehir kitabı değildir.

Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Falih Rıfkı şehir kitapları yazdılar. Falih 
Rıfkı’nın Zeytindağı dışındaki yazarlar, yine özgün şehir kitabı ölçülerinin dışında 
eserler verdiler. Ahmet Hamdi Tanpınar merhum bu konunun şartlarını ve klasik 
çizgilerini belirleyen bir kitap yazdı ve bu işin nasıl yapılması gerektiğini talim etti. 
Şehrin nasıl okunacağını, okunması gerektiğini gösterdi.

Ondan önce, bazen onunla aynı devir ve dönemlerde meselâ, Abdülhak Şinasi, 
Yahya Kemal, ve özellikle Sâmiha Ayverdi İstanbul’u yazdılar.Harika yazdılar. 
Ama  özellikle İstanbul’u yazdılar. Merhume Ayverdi’nin İstanbul’unu keşfetme-
nizi hararetle tavsiye ederiz. Yolundan, sokağından, habersizce gelip-geçtiğimiz 
İstanbul’un nasıl bir sırlar hazinesi olduğunu, nasıl üç değil, dört değil, beş değil, 
sonsuz boyutlara sahip olduğunu görüp, şaşmayacaksınız, dehşete kapılacaksınız. 
Bir konaktan yola çıkarak, ( İbrahim Efendi Konağı ) bir kahve ikramını bunca  es-
tetik ve insani ölçülere bağlayıp şehri ve kültürünü bu mertebede anlatabilmek, 
herhalde değme ustanın harcı değildir. Küplüce deki Köşkten, İstanbul Geceleri-
ne,

“ Akşam vakti güneş, batmaya yaklaşıp da altın parmaklarını bulutların saçlarına 

1       Doç. Dr., Karaman Belediye Başkanı
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soktu mu, Süleymaniye âbidesi de, bütün gün, içinde kavrulduğu ateşten elbisesi-
ni çıkarıp akşamın mor ve yumuşak kaftanını giyer. Bu saatlerde onun muhteşem 
vücudu o kadar heybetlidir ki, aşkı ile alâkası olmayan, her şeye yabancılık duyan 
bir sevdalı edâsıyla dünyadan el-ayak çekip mânâlı bir sükuna gömülür.

İstanbul’un bağrından fışkırmış, bu toprağın, bu suyun, bu havanın ve ölçüsüz bir 
dehâ ve zevkin infilâkı olan bu dilsiz şark sultanı, yere gömülüşünün üstünden 
asırlar geçtikten sonra bile boy atmakta devâm eden, biraz daha köpüren ve yeni 
yeni gelişmeler gösteren bir tohummuş gibi, kocamayan dâvâsını dilsiz dili ile göz-
lerimizin önüne serer.

Akşam ezanını  Tiryaki Çarşısı’nın kahvelerinde bekleyerek birbirleriyle yârenlik 
eden küme küme, sınıf sınıf halk, onun kurşundan bir deriye bürünmüş kubbesi 
altına koşmak için, lâfzı ile mânâmıza, musikisi ile maddemize seslenen dâvetçi-
nin çağırışını bekler…” Sâmiha Ayverdi, (nur içinde dinlensin,) Hz. Süleymaniye’yi 
böyle anlatıyor İstanbul Gecelerinde. İstanbul veya bir şehir böyle anlatılmalı. Şe-
hir kitabının farklı bir boyutu olmalı.

İnsanın yaşamadığı bir boyutu yazması, yazabilmesi mümkün değildir. Mümkün-
dür, ama o yazı kimseyi doyurmaz, inandırıcı olmaz. Hissedilmeyen mekân yazı-
labilmez. Enini-boyunu, yüksekliğini anlatarak, tarif ederek, rivâyet aktararak bir 
mekânı, bölgeyi, coğrafyayı anlatmak gerçekten mümkün değildir.

Hz. Yunus Emre, vücudunu ve hele gönlünü şehre benzetir ve ne güzel şeyler 
söyler. Hz. Yunus Emre şiiri söyler, yazmaz. Hz. Yunus âşığın vücudunu Lâ me-
kan şehrine benzetirken, onun gönlüne bir hubbul’vatan düşürür. O gönül ki bir 
zamanlar endişe şehrinden dışarıda bir yüce makamda idi, varlığı hep o ilde idi.2 
Şimdi  “Mülki’ fenâdan geçip, Dost iline uçmak istediğini, bu vücut şehrinde bu-
çuk-pulluk assı olmadığını, ancak vücut şehrine bir dem giresi ve içindeki Sultan’ın 
yüzünü bir kez göresi geldiğini, sonra gönül şehrine girdiğini, çünkü Dost’un, vak-
tiyle vücut şehrine hoş bir nazar bıraktığını, ancak aşkın şehrine ulaşmak için üç 
yüz deniz geçmek gerektiğini, vücut şehrinde ruhun Hûma kuşu olduğunu”3 dile 
getirir.

Yunus’un gönlü şehir ise “ bu şarda hayallerin sınırı yoktur. Ve bu hayallere alda-
nanlar, şehrin girişinde otlayan davardan farksızdır. Ah o hayaller. Ki türlü türlü 
halleri vardır, gafilleri aldatır. Bu şârın, evvel tadının şekere benzediğini, dolayı-
sıyla, bu dünyanın meselinin bir ulu şârâ, bizim ömrümüzün de bir tez pazara pek 
benzediğini, her kim bu bu şârâ geldiyse, bir lâhza kanar kılıp, geri dönüp gitme-
sinin  gelmez sefere benzediğini” anlatır ve sırlı şehrin içinde gezdirir bu şehre 
yatkın olanları, yani gönlünün kapısı açık olanları. 

2  Bayram Dalkılıç. Yunus’ta Gönül Şehri ( İmaret Dergisi 2. Sayı )

3  Bayram Dalkılıç. Yunus’ta Gönül Şehri ( İmaret Dergisi 2. Sayı )
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İnsanın yaşadığı çevre ile bire bir ilişkili olduğunu, onunla sâdece fiziki bir temas 
içinde değil, aynı zamanda gönül olarak da, kimya olarak da bir alış-veriş içinde 
olduğunu kabul edenlerdeniz.

“Gerçekten şehir canlıdır. Bir organizmadır. İçinde yaşayanlarla devamlı alış-veriş-
tedir. Bazen nazlanır, kızar, küser, darılır. Bazen olmadık işler açar insanların ba-
şına. Bazen de sevindirir. Bir köşe başında insanı sevinçlere boğan erguvan rengi 
çiçeklerini takınmış akasya ağacı olur, çıkar.

İnsanı ağaca benzetirler. Gündelik telâşelerden arındırırsanız, doğrudur. Köküyle 
bir toprağa bağlıdır, ondan beslenir. Yapraklarını oradan gelen canla yeşil tutar, 
güneşe el sallar, yücelere tırmanır. Dallarının arasında dolaşan fırtınaya, o candan 
aldığı güçle direnir. Bir yerde doğan insanoğlu, sonra, nereden estiği belirsiz bir 
rüzgârın önüne düşer ve akla gelmedik dünyalara varıp, çadır kurar. Sonra başka 
bir rüzgâr, başka bir memleket. Nefes alınan sürece devam eder-gider bu durum. 
Her varılan yerde oranın ikliminden nasiplenir. Bazen iyi, bazen kötü.4

Fakat köküyle ilişkisini kesemez. Bu onun elinde değildir. Onunla kurduğu ilişki 
her şeyden farklıdır. Aşk gibi bir şeydir bu. Nereye giderse gitsin, bu ilişki onu bı-
rakmaz. Mimarlık ile mimari çevre ile, şehir ile insanoğlunun alış-verişi bu minval 
üzeredir. Belki orada geçen günlerin hepsi lanetle anılacak şeyler değildir. İçinde 
yokluklar, yoksulluklar, gidenler, gidip de dönmeyenler olan günlerdir. Ama bun-
lar o günlerin hasretini, insanın içini bir tuhaf kılan hasretini ortadan kaldıramaz.

Şehirle ilgili yazanlar, Allah’u âlem o şehrin  fotoğrafını çekmek için yola çıkmaz-
lar. Bu kolay bir iştir. Ama yaşadıkları ve bir parçası oldukları şehrin bir sokağında 
veya bir köşe başında, bir parçalarına, bir dost hâtıraya rastlayınca, kendi ihti-
yaçları dışında onun peşini sürmeye kalkıyorlar. Öndeki kaçtıkça onlar takip edi-
yorlar. Bu umutsuz kovalamacanın bir yerinde yorulup, geriye bakınca ardında , 
gölge değerinde bir iz kaldığını görüyorlar. Onu topluyor, bir karton kapak içine 
harman edip, adına bazen, işte “Şehrengiz” falan gibi bir ad nispet edip ortaya 
çıkıyorlar.

4  K.Uğurlu Karaman Şehrengizi
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İslam Şehrinin Tarihi ve 
Fiziki Gelişmesinde 
Dinin Rolü
       

 Abdullah Ekinci1

A. Şehir kültürünün tarihi arka planı

Yeryüzünde bilinen ilk yerleşimler, Neolitik döneme ait köy karakterli yerleşimler-
dir. Daha sonra bu köylerden şehirler teşekkül etmiştir.2 İslamiyet kısa zamanda 
ilk yerleşimlerin görüldüğü merkezlere yayılmış ve bu topraklardaki antik kültür 
merkezlerindeki birikimle karşılaşmıştır. Bu nedenle İslam şehrinin özgün olan 
yönleriyle etkilendiği alanlarının tespit edilebilmesi, ancak genel şehircilik tarihi-
nin özelliklerinin bilinmesiyle mümkündür.  

İslam şehirciliğinin örneklerini farklı coğrafyalarda görmekteyiz. Bu yerleşim mer-
kezlerinden biri Mısır ve Mezopotamya’dır. Eski çağlarda Mısır’da dikdörtgen 
formda surlarla çevrili, birbirini dik kesen muntazam yol şebekesine sahip şehirle-
rin kurulduğu anlaşılmaktadır. Su kanalları ile mukaddes havuz tesirleri eski Mısır 
şehrinin karakteristik unsurlarındandır. Mabetler eski Mısır şehrinin merkezinde 
yer almışlardır. Bölgede en eski uygarlıkları yaratan Sümer ve Akadlar’a ait şehirle-
rin çoğu dıştan oval bir çevre duvarlarıyla kuşatılmıştır. Şehir merkezindeki mabet 
ve sarayların da dikdörtgen formda ikinci bir duvarla çevrilmiştir. Asur şehirlerinin 
de, yine oval çevre duvarlarıyla çevrildiği ve birbirini dik olarak kesen iki ana yola 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Babil şehirlerine gelince, bu şehirler genellikle dik-
dörtgen veya kare formda surlarla çevrilmiş, birbirini dik kesen yol sistemine sa-
hiptirler3. Eski Mezopotamya şehrinin merkezinde saray ve tapınağın yer aldığı ve 

1 Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 

2 Klaus Scmidt, Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe En Eski Tapınağı Yapanlar, çev. 
Rüstem Aslan, İstanbul 2007; İ.H. Bayhan, Şehir Planlaması, İstanbul 1969, s. 22.

3 İ. H. Bayhan, Şehir Planlaması, İstanbul 1969, s. 30–31.
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şehir içi yol şebekesinin ana yoları düz; diğer yollar ise eğri-büğrü ve çıkmazlarla 
donatıldığı anlaşılmaktadır. Mahalleler birbirinden duvarlarla ayrılan setlerle bö-
lünmüştür. Eski Mezopotamya’da Avlulu yapı tarzının kullanıldığı bilinmektedir.4 

İslam şehircilik örneklerinin görüldüğü ikinci mekân, coğrafya Roma, Yunan ve 
Bizans’ın hâkim olduğu coğrafyadır. Antik şehirciliğin ilk örnekleri, M.Ö. 980 yıl-
larında başlatılan Klasik Antik Çağ’da, Yunan Yarımadası’nda ortaya çıkmıştır. Bu 
anlayış daha sonra Roma topraklarında da görülmüş olup, Yunan ve Roma koloni-
leri ile eski dünyanın pek çok yerine yayılmıştır. Antik şehirciliğin belirgin özelliği, 
şehir içi yol şebekesinin birbirini dik olarak kesen ızgara tarzında düzenli bir forma 
sahip olmasıdır.5 Antik şehir Yunan ve Roma tarzı olmak üzere ikiye ayrılır. Yu-
nan Yarımadası’nda ızgara planlı düzenli ilk şehirler M.Ö. VII-VI. Asırda kurulmaya 
başlanmıştır. Bu dönemin ilk anıtsal örneği, M.Ö. 479 yılında yeniden inşa edilen 
Millet şehridir. Izgara planlı6 şehrin ortasından ana trafiğin geçtiği sokak, diğer-
lerine göre daha geniş yapılmış ve bir süre sonra ise bu ana yolu kesen ikinci bir 
yeni yol tesis edilmiştir. Bu ana caddeler doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde 
uzanmaktadır.7  İki geniş planlı caddeli plan, Roma şehrinin karakteristik özelliği-
dir. İdarî yapılarla pazarın bulunduğu agora (merkezî meydan), şehrin merkezinde 
ana cadde üzerinde yer almış olup, genellikle dikdörtgen bir şemaya sahiptir. Ta-
pınak ise çoğu kere agora yakınında ve temenos ismiyle anılan özel bir meydanda 
bulunmaktadır. Bazı şehirlerde tapınak, şehrin dışında veya şehre hâkim yüksek 
bir mevkide yer almaktadır.8 Tiyatro, askeri ve sportif faaliyetlerin yapıldığı salon 
ve şehrin çeşitli yerlerine dikilmiş heykeller Roma şehrinin belli başlı özellikleridir. 
Antik yunan şehir anlayışının doğuda hayat bulması M.Ö. 334 yılında Makedonya 
Kralı Büyük İskender’in Doğu seferine başladığı Helenistik dönemde gerçekleş-
miştir. Helenistik dönemde doğuda kurulan kolonilerle antik Yunan şehir anlayışı 
sürdürülmüştür. Bu dönemde söz konusu şehir anlayışında köklü değişiklikler ya-
pılmamakla birlikte, yerel kültürlerin tesiriyle bazı farklılıklar görülmektedir. Bu 
duruma en güzel örnek İskenderiye’dir. İskenderiye’de yollar arasında kalan par-
sellerin boyutları eşit değil, farklı yapılmış; ayrıca doğu-batı doğrultusunda şeh-
rin ortasından geçen ana caddeye 30 m. gibi büyük bir genişlik verilmiştir. Dura 
Europos’da da agora, şehir alanının beşte birine eşit bir büyüklüğe erişmiştir.9 
Roma şehir planı eski Roma askeri karargâhının düzeninden alınmıştır. Castrum 
ismiyle bilinen Roma askerî karargâhı, genellikle dikdörtgen veya kareye yakın 
bir surla çevrilmiş olup, birbirini dik olarak kesen “cardo” (kuzey-güney istikame-
tinde uzanan ana cadde) ve “decumanus” (doğu-batı istikametinde uzanan ana 

4 Bayhan, 31; Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara 1995, s. 11.

5 Can, 11.

6 Izgara planlı şehir neolitik yerleşimlerden etkilenmiştir. Bkz. Neolitik dönem yerleşim planları

7 A. Akarca, Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri-I Şehir ve Savunması, Ankara 1972, s. 34–35; Can, s. 
12.

8 Akarca, s. 26–27; Bayhan, s. 38; Can, s. 12.

9 A. Akarca, Yunan Arkeolojisinin ana Çizgileri-I Şehir ve savunması, Ankara 1972, s. 47–48; Bayhan, s. 
43; Can, 13. 



412

Türkiye Yazarlar Birliği

cadde) iki ana yola sahiptir. Romalılar Yunan şehir planı olan ızgaralı planla askeri 
karargâhlarının düzenini birleştirerek kendi şehir planlarını ortaya koymuşlardır. 
Doğu-batı yönünde uzanan decumanus, zamanla cordoya göre daha geniş yapıl-
mış ve kenarlarına dikilen sütunlar dolayısıyla kolonlu cadde (sütunlu cadde) diye 
anılmıştır. Bazı şehirlerde kolonlu caddenin revaklarla çevrildiği görülmektedir. 
Ana yollar arasında kalan bölümler ise birbirini dik açıda kesen paralel ve dikey 
sokaklarla donatılmıştır. Ana yoların kesiştiği kısımda forum denilen meydan bu-
lunur. Forum, Roma şehrinin merkezini teşkil etmekte ve mabet de burada yer 
almaktadır. Antik Roma şehrinin çok katı kurallara göre düzenlendiği anlaşılmak-
tadır. M.Ö. 450 yılında hazırlanmış 12 levha Kanunu’nda yollar konusuna deği-
nilmiş ve Roma şehri yollarının 4.30 m.’den daha dar olmayacağı belirtilmiştir.10 
Roma İmparatorluğunun M. S. 395 yılında İmparatorluğu ikiye ayrılmış ve bu iki 
devletten doğudaki Bizans İmparatorluğu ismiyle uzun süre varlığını sürdürmüş-
tür. Bizans döneminde antik şehirlerde gördüğümüz ızgara tarzındaki planlı şe-
hir anlayışından uzaklaştığı görülmekle birlikte antik şehirleri genel olarak eski 
plan özeliklerinden çoğunu korumuşlardır.11 Bizans şehir planında kilise, şehrin 
en önemli unsurudur. Saray ve ticarî faaliyetler şehir merkezinde konumlanmıştır. 
Limana sahip şehirlerde ise, ticari faaliyetlerin önemli bir kısmı, iskele civarında 
toplandığı görülmektedir.12 Antik dönemin vazgeçilmezleri olan agora, forum ve 
tiyatro, bu dönemde konumlarını yitirmeye başlamışlardır13.

İslam şehircilik örneklerinin yer aldığı üçüncü coğrafya İran ve Türklerin hakim 
oldukları coğrafyadır. Doğu dünyasında İran ve Türk şehir örneklerinde farklı uy-
garlıkların izlerini taşımaktadır. Söz konusu durumun bir sonucu olarak farklı plan 
tipleri ön plana çıkmıştır. Bu durum söz konusu toplumların, Yakın Doğu tarihinde 
oynadıkları rolün bir sonucudur. İran şehri örnekleri bu anlamda ilgi çekici bir arka 
plana sahiptir. Hem eski Doğu imparatorlukları hem de Büyük İskender’in de va-
risleridir. Eski İran şehirleri plan tipleri bakımından üç gruba ayrılmaktadır. Birinci 
grup; dıştan çok köşeli bir surla çevrilmiş surlar. Persepolis ve Pasargade şehirler. 
İkinci grup; birbirini dik kesen yol düzeninin görüldüğü şehirler.14 Bu plan eski 
Mezopotamya şehirlerinde görülen plan. Helenistik öncesi bölgede bulunan şehir 
tipidir. Üçüncü grup; yuvarlak bir formda sahip şehirler teşkil etmektedir. Medâin, 
Dârâbcerd ve Firûzâbâd, bu gruba giren planlı şehirlerdir.15  Eski İran şehirlerinde 
tapınak şehrin merkezinde yer almıştır.16  

Türklerde ise şehir hayatına ait örnekler, Göktürklerden itibaren görülmeye baş-

10  M. Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 477; Can, 13–14.

11  Cezar, 493; Bayhan, 51; Can, 15.

12  A. E., Egli, Şehirciliğin ve Memleket Planlamasının Esasları, Ankara 1957, s. 200; Cezar, 490; Can, 15.

13  Cezar, s. 44; Can, s. 15

14  E. Wirt, “Villes Islamiques, Villes Arabes, Villes Orientales? Une Problematique Face au Change-
ment”, La Ville Arabe Dans I’Islam, ed. D. Che vallier-A. Bouhdiba, Tunis 1982, s. 195–205 naklen 
Can, s. 16.  

15  K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture Umayyads, Early Abbasids and Tulunids, Vol. II, Oxford 
1940, s. 18–21; Can, s. 16.

16  H. Gaube, Iranian Cities, New York 1979, s. 28; Can, s. 16. 
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lamış olduğu kabul edilmektedir.17 Bununla birlikte Göktürklerin çoğu göçebe bir 
hayat sürmüştür. Göktürkler döneminde şehirlerin, önce konutların yapılması, 
sonra şehrin etrafının tümseklerle çevrilmesi, daha sonra da tümseklerin yerini du-
varların alması şeklinde bir gelişme seyri gösterdiği görülmektedir.18  Orta Asya’da 
Çu Havzası’nda kurulmuş Ak-beşim Türklerin yerleşik hayata geçtikleri döneme 
ait en eski şehir örneğidir. Ak-beşim şehrinde birbiri üzerine eklenmiş dört kültür 
katı tespit edilmiştir. 1. kat V.-VI. Y.y.’a, 4. kat ise IX.-X. Y.y.’a aittir. Ak-beşim kale, 
şehristan ve rabad isimleriyle anılan üç bölümden meydana gelmiştir.  Şehristan 
aristokratların yaşadığı ve zanaat faaliyetlerinin toplandığı yerdir. Sarayla idari ya-
pıların konumlandığı kala de şehristanın batı köşesinde bulunmaktadır. Şehristanı 
kuşatan rabad bölümü ise ticarî faaliyetlerin cereyan ettiği kısımdır. Tapınağın 
şehristan içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Şehir dıştan bir savunma tümseği ile 
çevrilmiş olup, oldukça muntazam bir tarzda kurulmuş yol şebekesine sahiptir.19  

Türk bölgelerinde İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte, genellikle şehristan’ın mer-
kezinde, büyük bir Cuma camii inşa edilmiş ve rabad bölgesinde bulunan ticari 
faaliyetler de, zamanla camiye yaklaşarak şehristan’a nakledilmiştir.20 D. Kuban 
üç elemanlı şehir tipinin M. VIII. Y.y.’da yaygın bir tarz olduğunu belirtmektedir.21 
Ak-beşim’de görülen üç elemanlı şehir tipinin, Türk bölgelerinde, IX. Y.y.’dan son-
ra aygınlaşmaya başladığı, bu tarihten önceki dönemde kurulmuş Türk şehirlerin-
de ise, genellikle etrafı surlarla çevrili şato, kale benzeri yerleşimler olduğu anlaşıl-
maktadır. Feodal döneme ait bu kale tipi yerleşimlerin etrafı, çoğunlukla dörtgen 
surlarla çevrilmiştir. Toprakkale ve Şirdak-Bek gibi şehirlerde surun dışında bir de 
hendek mevcuttur.22  Eski Türk şehirlerinin belirli bir planlama tabi tutulduğunu 
söylemek mümkün. Nitekim Uygurlar döneminde kurulmuş şehirlerin, oldukça 
düzgün yol sistemlerine sahip bulunduğu ve dikdörtgen surlarla kuşatıldıkları gö-
rülmektedir.23 Eski Türklerde iki tip konut görülmektedir. Bunlar göçebelerin yaşa-
dıkları “yurt” adı verilen çadırlar ile avlulu bir formda olan daimî konutlardır.24 

İslam şehirciliğin ana membalarından biri de hiç şüphesiz ki Arap şehirciliğidir. 
Mekke, Medine, Hayber, Taif ve Sana gibi Arap yarımadasındaki yerleşim merkez-
leri Arap şehirciliği hakkında bizlere ipuçları vermektedir. Ortasında Kâbe’nin yer 
aldığı Mekke bölgenin en önemli şehridir. Hicretin ilk yıllarında Mekke, sursuz, 
birbirine bitişik bir tarzda inşa edilmiş yapılarla dar sokaklardan oluşmaktaydı.25 

17  Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul 1985, s. 7; Cezar, s. 8.

18  Cezar, s. 25.

19 Cezar, s. 29–31,90; D. Kuban , “Anadolu Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üze-
rinde Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, Sayı VII, 1968, s. 53–57.

20  Cezar, s. 91–93.

21  D. Kuban , , s. 53–57.

22  Cezar, s. 37–66,90–91.

23 Cezar, 67–77; s. S. Öcal, “Türklerde Yerleşim ve İlk Türk Şehirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 
23, 1983, s. 101–138; Can, s. 17–18.

24  Cezar, 48–49; Can, s. 18.

25  Can, s. 19.
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Muhtemelen İslam öncesi Mekke şehir planı da buna benzemekteydi. Hayber ve 
Taif’e gelince, bu kentlerin sakinleri daha çok Yahudilerdi. Bu kentler müstah-
kem kalelerle donatılmış şehirlerdi. 26 Medine’de ise “utum” ismiyle bilinen, halkın 
savaş ve saldırı sırasında sığındığı küçük kalecikler bulunmaktaydı.27 Sana şehri 
ise Güney Arabistan’da yer almakta olup daha çok antik Roma şehri tarzına ben-
zemektedir. Büyük bir cadde şehri ikiye bölmekte ve bütün sokaklar, bu iki ana 
caddeye açılmaktadır. 28 
        

B. Şehir ve İslam

Şehir; dini, toplumsal ve politik sistemi sembolize eden bir mekândır. Jasques Le 
Goff şehri malları olduğu gibi fikirleri de yüklenmiş insanların dolaşmalarının kav-
şak noktaları, mübadele yerleri, entelektüel alışverişlerin pazarları ve buluşma 
yerleri olarak29 tasvir eder. “İslam şehir” anlayışı ise, İslam düşünce sistemi ile hayat 
felsefesinden ayrı düşünülemez. İslam şehirleriyle ilgilen kimi araştırmacılar, bu 
nedenle yanılgıya düşmektedirler. Şehri İslam düşünce sisteminden soyutlayarak 
“İslam Şehri” kavramına karşı çıkmaktadırlar. E. Wirth, a. H. Hourani ve G. E. Von 
Grunebaum, Weber bunlardandır. Wirth İslam şehirlerinde görülen fizikî yapının 
eski Doğu şehirlerinde de mevcut olduğunu belirtmektedir. Ona göre, İslam şeh-
rinin karakteristik tek özelliği olarak çarşıdır.30 Hourani ve Grunebaum da, İslam 
şehirleri arasında ortak bir plan tipinden söz edilemeyeceğini ve İslam şehirlerinin 
pek çok bakımından diğer ortaçağ şehirlerine benzerlik arzettiğini belirtmektedir-
ler. Onlara göre “İslam şehri” kavramı yerine dârü’l-İslam (İslam dünyası) şehirleri 
ifadesi daha tutarlı, daha doğru bir yaklaşımdır.31  G. Ve W. Marçais kardeşler ise, 
İslamiyet’in tam olarak ancak şehirlerde yaşanabileceğini, İslam şehrinin Müslü-
manların hayat anlayışıyla şekillendiğini ve karakteristik özellikleriyle belirli bir 
İslam şehri tipinin mevcut olduğunu kabul etmektedirler.32   

İslamiyet esas itibariyle mevcut olan bir şehirsel yapının üzerine kurulmuş bir ya-
pıdır. Fakat bu şehirsel yapı gelişmemiş olduğundan dinin birleştirici rolü burada 
her zamankinden kuvvetli olmuştur.33 Aslında İslam öncesi dönemde Arap toplu-
munun çoğu, göçebe bir hayat sürmektedir.  Sadece Hicaz ve Yemen bölgesin-
deki kentlerde, çok az sayıda bir Arap nüfus yerleşik hayatı benimsemiştir. Arap 
yarımadasının coğrafik özellikleri, yerleşik hayata sahip olanların çoğunun ticaret 

26 Belazuri, Fütû’l-Buldan, çev. M. Fayda, Ankara 1987, s. 35,79-80; A. Grohmann, “Hayber”, İA., c. V/1, 
İstanbul 1977, s. 384.

27  Fr. Buhl, “Medine” İA., C. VII, İstanbul 1977, s. 459-471. 

28  Can, s. 19. 

29  Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul 2006, s. 34.

30 Wirth, s. 193–194, 197–198 aktaran Can, s. 30.

31 Hourani, s. 11–14; Grunebaum, s. 142–146; Can, s. 30.

32 W. Marçais, “L’İslamisma…”, s. 61–67;G. Marçais, “La Conception…”, s. 520-532’den aktaran Can, s. 
30

33 Mardin, Din ve İdeoloji, s. 70
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ve ziraatla uğraşmasını sağlamıştır.34 Yiğitlik, cesaretlilik ve cömertlik, İslam önce-
si Arap toplumunun belirgin vasıflarıdır. Okuma yazma oranının yetersiz olduğu 
Arap toplumunda çok evlilik ve kölelik hayatın belirgin vasıflarıdır.35 İslam’la bir-
likte Arap toplumunun yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır. İslam’ın getir-
diği prensiplerle Arap toplumu yeni bir çehre, yeni bir kimlik kazanmıştır. İslam 
sadece toplumsal yapıyı değiştirmekle kalmamış aynı zamanda yaşanılan mekânın 
da dinle ete kemiğe bürünmesi için adımlar atmıştır. Bu amaçla, eski ismi “Yesrip” 
olan Medine şehrinin ismini değiştirmekle işe başlanılmıştır. “Yesrip” İslam öncesi-
nin sosyokültürel dokusunu ifade etmektedir. Medine ise İslam’ın tezahür edeceği 
Medinet’ün Nebi’yi temsil etmektedir. Bu, bir yerleşimin İslam şehri olmasının ilk 
aşaması sayılmalıdır. İkinci aşamada dinin yaşanabileceği bir ortam sağlanmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla mukim olmak ve cemaat halinde olma teşvik edilmiştir. 
Mukim olmanın en önemli gerekçesi ise cami ve mescit denilen bir mekânda ya-
pılan namaz ibadetinin gerekliliğinin vurgusudur. Farz olan Cuma namazının ce-
maat halinde kılınması zorunluluğu ile Bayram namazları, yerleşik hayata geçişin 
gerekliliğini gösteren en önemli prensiptir. Aynı şekilde söz konusu iki namaz-
dan önce toplumu aydınlatıcı bilgilerin verildiği “hutbe”nin yer alması, nitelikli 
bir şehir toplumun oluşması yönünde kayda değerdir.36 Cuma namazının yerleşik 
hayata geçişi zorlayan bir dinamik olması yanında, ibadet etmek için mabetle-
rin kurulması zorunluluğu, Müslümanların şehriler inşa etmek veya fethedilen 
şehirlere, hızla yerleşik hayata geçmelerinde etkili olmuştur. İslam’ın mesajının 
anlaşılması ve anlatılması, kurumsal yapıların ihdas edilmesiyle mümkündür. Bu 
amaçla eğitim-öğretim kurumlarına ihtiyaç duyulmuştur.37 Bu aşamada öncelikle 
öğrenmek ve öğretebilmek için okuma yazma öğrenmenin zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Nitekim Bedir Harbinden sonra Müslümanların elindeki her bir esirin 10 
Müslüman çocuğuna okuma-yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakılmış38 olması, 
şehir kültürünü oluşturma çabası olarak ta değerlendirmek gerekir. İslam şehircili-
ğini gerçekleştirme çabalarının ilk örneklerinde, maddi ve manevî uygarlığın tesisi 
edilmeye çalışıldığını görmekteyiz.  
 

1. Fiziki yapının oluşmasında İslam’ın rolü

Şehirlerin fiziki yapılarının oluşmasıyla ilgili dini metinler genelde suskun kalmış-
tır. Bu hususta geçmişin itibarlı yönetimlerinde de güçlü bir sesin çıktığı görül-
memektedir. Yalnız Antik Roma şehrinin çok katı kurallara göre düzenlendiğini 
anlaşılmaktadır. M.Ö. 450 yılında hazırlanmış 12 levha Kanunu’nda yollar konusu-
na değinilmiş ve Roma şehri yollarının 4.30 m.’den daha dar olmayacağı belirtil-

34 B. Loewis, Tarihte Araplar, çev. H. D. Yıldız, İstanbul 1979, s. 17–34; N. Çağatay, İslam Öncesi Arap 
Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara 1982, s. 152–157.  

35 M. Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, c. II, s. 820–821; Lewis, s. 26–27.

36 Bkz. Ö. N. Bilmen, Büyük İslam İlmihali, İstanbul 1975, s. 161–164.

37 Hamidullah, İslam Peygamberi, c. II, s. 827–842; A. Çelebi, İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, çev. A. 
Yardım, İstanbul 1976, s. 97–98. 

38 Hamidullah, İslam Peygamberi, c. I, s. 245.
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miştir.39 Kur’an-ı Kerim’de şehirlerden bahsedilmektedir. İslam’ın ikinci derecede 
kaynağı durumundaki bir hadiste “Şehirlerden uzak olan köylerde ikamet etme-
yiniz. Zira böyle yerlerde ikamet edenler mezarda ikamet edenler gibidir”,40 ifade 
edilmektedir. Hadis şehirde ikamet etmeyi ve şehir inşasını teşvik etmektedir.41 
Aslında İslamiyet bu noktada, kırlardan çok kentlerin tutumuna sadık kaldığı anla-
şılmaktadır.42 Peygamber efendimiz “yolun genişliği konusunda ihtilaf ederseniz, 
yolun genişliği 7 zirâ’ dır”43 buyurmuştur. Yolun genişliğinin 7 zirâ44 (yaklaşık 3.5 
m.) olduğu yönündeki bu hadis şehri düzenlemesi konusunda önemli bir buyruk-
tur. Benzer bir durumu İslam hukukçuları da ifade etmişlerdir. Onlara göre ise iki 
yüklü devenin çarpışmadan geçebileceği kadar genişlik verilmesi tavsiye edilmek-
tedir.45 İslam söz konusu hadis ve fıkıh ulemasının dışında sahip olduğu düşünce 
sistemi ile hayat felsefesi ile şehirlerin fiziki ve sosyal yapısını önemli ölçüde şekil-
lenmesini sağlamıştır. İslam şehrinin fiziki yapısıyla ilgili değerlendirmelerin baş-
langıç noktası Mekke ve Medine olmalıdır. Bu iki şehir, İslam toplumunun gelişi-
mine beşiklik etmiş olması açısından önemlidir. Bu iki şehirde fiziki plan açısından 
değerlendirilebilecek kavramlar; Kâbe, Mescidü’l-Haram ve Mescidü’n-Nebevi’dir. 
Bu dönemde fiziki yapıdan ziyade bilinçlenme ön planda olduğu görülmektedir.  
Mekke, el-Erzakî’nin ifadesine göre, milattan 1892 yıl önce yaşamış Hz. İbrahim 
ile oğlu İsmail zamanında kurulmuştur.46 Şehrin ve aynı zamanda vadinin tam 
ortasında, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tarafından inşa edildiği bilinen Kâbe yer 
almaktadır. İslam öncesinde de kutsal sayılan Kâbe, İslam sonrası dönemde de 
etrafındaki saha, mescit olarak düzenlenmiştir. Mescidü’l-Haram ismiyle anılan bu 
mescit, başlangıçta evlerin dış duvarlarıyla sınırlanan dar bir duvarla çevrilmiştir. 
Mescidü’l-Haram’ın yanında İslam öncesi dönemde kurulmuş olan Dârü’n-Nedve; 
siyasi ve idari işlerin görüşüldüğü bir yapı idi. Emeviler döneminde de idarecilerin 
ikamet ettiği bir mekân idi. Abbasiler döneminde ise bu kurum terk edilerek yeri-
ne dârü’l-İmare ismiyle, idari hüviyetiyle yeni bir konut inşa edilmiştir.47  Bir kentin 
İslam şehrine dönüşmesinin ilk örneği Medine’dir. Şehrin adı olan Yesrib İslam ön-
cesini temsil ederken Medine İslami dönemi temsil etmektedir. Medine Mekke’nin 
aksine bir tarım şehridir. Peygamberin hicretiyle gelişen şehir, Hz. Muhammed 

39  M. Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 477; Can, 13–14.

40  O. N. Ergin, Mecelle-i Umûr-i Belediye, c. I, İstanbul 1922, s. 198; Söz konusu hadis, meşhur hadis 
kaynaklarında geçmemektedir.       

41  Can, s. 28.

42  Braudel, Uygarlıkların Grameri, Ankara 2006, s. 85.

43 Zeynüddîn Ahmed b. Ahmed Ez-Zebîdi, Sahîh-i Buhârî Muhtasar Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, 
çev A. Naim-K. Miras, c.VII, Ankara 1980, s. 413;Hamidullah, İslam Peygamberi, c. II, s.1141.  

44  Zirâ’: Arapların kullandığı eski bir uzunluk ölçü birimidir. Normal bir insanın dirseği ile parmak ucu 
arasında kalan mesafeye eşdeğer bir uzunluğu ifade etmektedir. 1 zirâ’ G. Wiet’e göre yaklaşık 49.3 
cm., M. Talbi’ye göre 55 cm., K. A. C. Creswell’e göre ise 52 cm.’dir. Bkz. Can, s. 28

45  Can, s. 28.

46  El-Erzakî, Kâbe ve Mekke Tarihi, çev. Y. V. Yavuz, İstanbul 1980, s. 8.

47   El-Ezraki, s. 358,366; İbnü’l Esir, İslam Tarihi, c. I, s. 101; H.İ. Hasan, Siyasi-Dinî-Kültürel-Sosyal İslam 
Tarihi, çev. İ. Yiğit-S. Gümüş, c.I, s.66.
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ve Dört halife devrinde İslam devletine başkentlik yapmıştır.48 Hz. Muhammed’in 
Medine’ye gelmesiyle şehirde değişim başlamıştır. İlk önce bir ev ve hemen evin 
bir bölümü de mescit olarak düzenlenmiştir. Mescidü’n-Nebevî ismiyle anılan yapı, 
kare şeklinde olup, dıştan bir adam boyu yükseklikte kerpiç bir duvarla çevril-
miştir. Hz. Muhammed’in beraberinde gelen Müslümanlar, Mescidü’n-Nebevî’nin 
etrafına yerleştirilmiş oldukları anlaşılmaktadır. Mescidü’n-Nebevî yeniden oluştu-
rulan Medine’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Bu mescit kentin merkezi konumuna 
gelmiştir. Hz. Muhammed idari ve siyasi işlerini mescidin doğu kısmında bulunan 
evinde yürütmüştür. Hz. Ömer döneminde, idari ve siyasi işlerin yürütüldüğü özel 
bir yapı inşa edilmiş ve dârü’l-İmare ismiyle anılmıştır.49 Mescidü’n-Nebevî içinde, 
bir nevi beytü’l mâl (hazine) fonksiyonu gören özel bir oda da mevcuttur. Şehir-
de Mescidü’n-Nebevî’den başka kabileler ait mescitlerden ve bir de musalladan 
söz edilmektedir. Cuma namazı sadece Mescidü’n-Nebevî’de kılınmaktadır.50 Hz. 
Muhammed’in şehirde bir takım düzenlemeler yaptığını görmekteyiz. Öncelik-
le sokaklara, iki yüklü devenin çarpışmadan geçebileceği kadar bir genişlik ve-
rilmesini emrettiği ve bu genişliğin 7 zirâ’ (3.5 m.) olduğu bildirilmektedir.51 Hz. 
Muhammed’in şehirde var olan çarşılara ilaveten bazı yeni çarşılar inşa etmiştir.52 
Medine’de İslam öncesinde saldırı anında sığınma amacıyla kullanılan toplam 
200’u bulan “Utum” adı verilen küçük hisarlar, İslami dönemde barış zamanında 
ticari ambar olarak kullanılmış ve önünde küçük pazarlar kurulduğu bilinmekte-
dir.53 

İslam şehirlerinin kurulmasıyla farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu değer-
lendirmelerden biri; E. Pauty’nin şehirlerin bir kısmının kendiliğinden, bir kısmı ise 
irade sonucu kurulmuş olmasıdır.54 Diğer görüş ise İslam şehirlerinin ordugâhlar-
dan doğmuş olanlar ve bunların dışında olanlar olmak üzere, ikiye ayırmaktadır-
lar.55 A. Dhina ve D. J. Sourdel İslam şehirlerini, Müslümanlar tarafından kurulan-
lar ve fetihle İslam hâkimiyetine girenler şeklinde ikiye ayırmaktadır.56 Müslüman-
lar tarafından kurulmuş şehirlerin bir kısmı askerî, bir kısmı da idarî karakterlidir. 
Askeri karakterli şehirler plansız bir yapı arzeder. Daha çok fethedilmiş toprak-
ları elde tutmak, muhtemel bir isyan veya geri alma teşebbüslerin engellemek 
ve yeni fetihler için, askeri ikmal noktaları tesis etmek amacıyla kurulmuştur.57 

48 W. M. Watt, “al-Madina”, EI, V, Paris 1986, s.989–993.

49 M. Hamidullah, İslam Müesseseleri, çev. İ. S. Sırma, İstanbul 1981, s. 57–58.

50 Hamidullah, İslam Peygamberi, c. II, s. 1148; a. mlf., İslam Müesseseleri, s. 52. 

51 Ez-Zebîdi, Sahîh-i Buhârî Muhtasar Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, c.VII, s. 413; Hamidullah, İslam 
Peygamberi, c. II, s.1141.

52  Hamidullah, İslam Paygamberi, c. II, s. 1140. 

53  Can, s. 42. 

54  E. Pauty, “Villes Spontanees et Villes Creees en Islam”, Annales de I’Institut d’Etudes Orientalesi 
1951, s. 52-57. 

55  Cezar, s. 88.

56  Dhina, s. 7; D. J. Sourjel, s. 421; bkz. Can, s. 31.

57  G. Marçais, “L’Urbanisme…, s. 220; Pauty, s. 58; Can, 32.
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Aynı zamanda Arapların yerli halka karışarak onlarla birlikte yaşamama isteği58 
ordugâh şehrinin hazırlama etkili olmuştur. Başlangıçta askeri kamplar olan bu 
yerleşimler, zamanla gelişerek iktisadi ve sosyokültürel kurumlar oluşarak şehri 
kimliğine bürünmüşlerdir.  Basra, Kûfe ve Mısır’da kurulan Fustat ile Tunus top-
raklarında inşa edilen Kayravan bu tür şehirlerdendir.59 H. I./M. VII asırdan itibaren 
İslam dünyasında idarî karakterli şehirler görülmeye başlanmıştır.60 Bu tür şehir-
leri planlı yerleşimler olarak kabul etmek gerekir. Fetihlerden son bulmuş ve elde 
edilen ganimetlerle zenginleşen halife ve valiler, halktan uzak saraylar yapmaya 
başladılar. Saray çevresinde gelişen yapılaşma, zamanla yeni şehirlerin teşekkül 
etmesine neden olmuştur. Emeviler zamanında kurulmuş “Aynü’l-Car, Abbasiler 
zamanında Bağdat yakınlarında kurulan Rusaf ve Samarra ile Kayravan yakınların-
da Abbasiye, Rakkâde ve Kurtuba’nın 8 km. kadar batısındaki Medinetü’z-Zehra 
söz konusu anlayışın sonucunda ortaya çıkmış şehirlerdir.61 Abbasilerin Bağdat’ı 
inşalarıyla birlikte, idarî karakterli bir başka şehir kurma tarzına şahit olunmak-
tadır. Siyasi maksatlarla, yeni kurulan devletin veya hanedanlığın idare merkezi 
olarak kurulmuştur. Bağdat, Kahire, Fes ve Marakeş bu tarzın örnekleridir. İslam 
şehirlerinin bir bölümü de fetihlerle İslam hâkimiyetine alınmış şehriler teşkil et-
mektedir. Mekke, Medine, Şam, Halep Kudüs, İskenderiye ve Kurtuba fetihle ele 
geçirilmiş şehirlerdendir.62      

İslam şehrinde fiziki yapının çekirdeği Bâtına olarak adlandırılmıştır. Basra’da 
şehrin çekirdeğini oluşturan mekân Bâtına olarak adlandırılmıştır. Bâtına cami, 
dârü’l-imâre ve çarşıların bulunduğu merkezlerdir.63 İç karın anlamına gelen Bâtı-
na daha çok cami ve dârü’l-İmâre’den oluşmaktadır. Cami ve Dârü’l-İmâre yanında 
dîvânlar, hapishane, emirlik hamamı64 Zâviyeler, Mirbad, Dârü’r-rızk ve Basra’da 
yer alan Camiye bitişik olan ve “Dehnâ” ismiyle anılan şehri meydanı yer almakta-
dır.65  Abdülaziz Duri şehirlerin gelişimiyle farklı birimlere ayrıldığını belirtmekte-
dir. Hicri üçüncü yüzyıla kadar Bağdat’ın üç bölümden oluştuğunu belirtmektedir. 
Şehir ve Rusafa kentsel oluşumlardı. Kerh ise bunların üçüncüsü sayılabilir. Bu şeh-
ri birimlerinin ayrı ayrı kadıları vardı. Hicri 4. yüzyılın ortalarına doğru Bağdat’ta 
bir dizi gelişmeler görüldü. Özellikle Darü’l-Hilafet’in civarında gelişme ve geniş-
leme görüldü. Adudüddevle66 MS 979’da iki tanesi doğu yakasında-kuzey Muhar-

58 Cezar, s. 88; W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, İzah, düzeltme ve ilavelerle çev. M. F. Köprülü, 
Ankara 1963, s. 108; can, s. 32.  

59  Can, s. 32–33.

60  Mantran, İslam’ın Yayılış Tarihi, çev. İ. Kayaoğlu, Ankara 1981, s. 94; Can, s. 33. 

61  Can, s. 34; O. Grabar, İslam Sanatın Oluşumu, çev. N. Yavuz, İstanbul 1988, s. 138–144.

62  Can, s. 34–35.

63  Can, s. 52.

64  El-Belazuri, s. 498.

65 Yâkut, c. I, s. 433; Can, s. 55.

66 Adudüddevle  (949–983) Büveyhoğulları (932 – 1062), hükümdarıdır. Büveyhoğulları Güney İran ve 
Irak’ta devlet kuran bir Deylemli hanedandır. Büveyhoğulları ilk önce kuzey İran’a sahip olmuş daha 
sonra güneye çekilmişlerdir. Sasani kökenli olduklarına dair izler görülmektedir. Bir Şiî devleti olan 
Büveyhoğullarının egemenliği 932’den 1055’e kadar sürmüştür. 
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rim ve güney Muharrim- diğer ikisi de batı yakasında Medine güneydeki Şarkiyye 
ya da Kerh olmak üzere Bağdat’ı dört bölüme (arba) ayırması önemlidir. Makdisî 
Bağdat’ın dört bölümünü şöyle sıralıyor: Medine, Badurya-Serat’la Nehr İsa ya da 
Kerh arasında-Rusafa ve Darü’l-Hilafet Rub, her birimin mutad ismi haline geldi.67 
Bağdat bu dönemde İslam devletinin merkezi ve başkenti konumdadır. Bu neden-
le İslam şehirciliği ve hükümet kurumları açısından da kayda değerdir. Bağdat’ta 
iki düzey kurum vardı: Genel kurumlar ve kentsel birimler ya da alt şehirlerle ilgi-
li kurumlar yer almaktaydı. Modern şehirciliğin unsurlarına ait örnekler, İslam’ın 
ilk dönemlerinden itibaren görülmektedir. Bu anlamda İslam şehirlerinde park ve 
sportif aktivitelerin yürütüldükleri mekân örnekleri de bulunmaktadır. Emeviler 
döneminin sonlarında, “Akîk Vadisi, su ve yeşilliklerle donatılarak bir gezinti yeri 
haline getirilmiştir.68 Antik dönemden itibaren sportif ve kültürel faaliyetlerin yü-
rütüldükleri alanlar bulunmaktadır. Bunlar toplumdan topluma farklı kavramlarla 
(Mirbad, Forum ve Agora gibi) ifade edilmiştir. İslam tarihin ilk dönemlerinde deve 
kervanlarının yükleme ve boşaltma işi Mirbad isimli özel bir meydanda yapılmakta 
idi.69 Basra’da geniş bir meydandan ibaret olan Mirbad’da, suyu Şattü’l-Arap’tan 
getirilmiş bir havuz mevcuttur.70 Basra’ya gelen ticaret kervanlarının yükleme-bo-
şaltma işi burada yapılmaktadır. Mirbad aynı zamanda, şairlerin, ediplerin ve Arap 
dilcilerin buluştukları bir kültür merkezi ve önemli siyasi toplantıların yapıldığı fo-
rum yeridir.71 Massignon Mirbad’ın Ukkâz Panayırı geleneğini devam ettirildiğini 
belirtmektedir.72 Ukâz ve Ukkâz, Taif’e 15 km. kadar uzaklıkta, Mekke civarında 
bir yerdir. Burada eski dönemlerden beri, yılın belirli bir zamanında umumi bir 
Pazar kurulur ve her taraftan insanlar buraya akın ederlerdi. Söz konusu bu yerde, 
ayrıca şiir ve hitabet gibi konularda yarışmalar yapılır; kişi ve gruplar arasındaki 
dava ve şikâyetler de görüşülürdü.73 El-Alî ise, Mirbad’ın antik şehirlerdeki agora 
ile fonksiyon bakımından kısmî bir benzerlik arzettiğini belirtmektedir.74 

İslam şehirlerinin oluşmasında ve birbirilerine benzemesinde vakıfların da önemli 
bir etkisi söz konusudur. Vakıflar kentin oluşumunda, imarında, şehir toplumunun 
çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında, ilk sırada yer alan müessese75 hiç şüphesiz 
ki Vakıflardır. Vakıflar, tarih boyunca kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel, dinî 
ve sağlık hayatında çok önemli işlevler üstlenmiştir. Vakıflar tarafından yapılan 
binalar bir taraftan şehre, yeni yapılar eklerken; diğer taraftan bulunduğu şehrin 

67 Abdülaziz Duri, “Hükümet Kurumları”, İslam Şehri, s. 74–75.

68 Hamidullah, İslam Peygamberi, c. II, s. 1141–1142. 

69 Hamidullah, c. II, s. 1141–1142.

70 Nâsır-ı Hüsrev, Sefername, çev., A. Tarzi, İstanbul 1986, s. 254.

71 Massignon, “…Basra”, s. 66;Can, s. 53.

72 Massignon, “…Basra”, s. 66; Ukazz Panayırı için bkz. N. Çağatay, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahili-
ye Çağı, Ankara 1982, s. 113.

73  Çağatay, s. 113.

74  El-Alî, “Hatatü’l-Basra”, s. 294–295; Massignon, “…Basra”, s. 70; Can, s. 53.

75 H. Z. Ülken, “Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği”, VD., IX, (1971), s. 13-37; Ö. L. Barkan, “Osmanlı İma-
ret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar”, İÜİF., XXIII, 1-2 (1962-63)s. 239-296.
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sanayi ve ticaretine de katkı sağlamıştır. Vakıf müessesesinin şehirleşmeye katkı-
sının ne düzeyde olduğunu görebilmek için, İslam şehirlerindeki vakıf imaretine 
bakmak yeterlidir. Şehirde toplumun faydalandığı eserlerin büyük çoğunluğu va-
kıf eserleridir. Şehirdeki kale, sur, saray, mahkeme gibi yapılar hariçte tutulursa; 
camiler, mescitler, zaviyeler, medreseler, aşevleri, hanlar, hamamlar, çeşmeler, ku-
yular, köprüler, çarşılar, dükkânlar, mezarlıklar, kenif (helâ), haneler, çöplükler, 
saat kuleleri (muvakkithaneler), bedestenler, kahvehaneler ve türbeleri çıkartır-
sanız76 şehir çıplak kalır. Bu yüzden vakıf eserleri, tarih boyunca İslam şehrinin 
omurgasını oluşturmuştur.
  

2. Fiziki yapının mistik yorumuna bir örnek: Mecma’-ül Bahr  

Antik şehirlerde görülen su kanalları bazı İslam şehirlerinde de görülmektedir. 
Basra’yı H. V./ M. XI. Asırda ziyaret eden Nâsır-ı Hüsrev (Ö. H. 452/M. 1060), şehrin 
kuzey, güney ve batı yönlerinden duvarlarla, doğu tarafından ise, kanallarla çev-
rildiğini belirtmektedir.77 İslam şehirlerinde su kanalları aynı zamanda mistik bir 
öğe olan “Mecma’-ül Bahr” kavramıyla ifade edilmiştir. 

İslam kent kültürünün oluşmasına katkı sağlayan kavramlardan biri, Mecma’-ül 
Bahr’dır. Bu ifade hikmetin dili, sembol ve simgesi olan hermetik bir yorumdur. 
En önemlisi de heterodoks Mecma’-ül Bahreyn kavramının ortodoks formu olma-
sıdır. İslam mistizminde “bahr”/“deniz” vahdet sembolüdür. İslam’da Birlik temel 
postüla olduğu için “Vahid ve Ehad”lık sembollerle ifade edilmeye çalışılmıştır. 
Bu yüzden mistik kimlikleriyle ön plana çıkan şehirlerde su/deniz vahdeti sem-
bolize etmiştir. Urfa ve Halep gibi tarihi kentlerin tarihi kent dokusunun yoğun 
olduğu bölgelerde, Mecma’-ül Bahr kanalları yer almaktadır. Hem Urfa’da hem de 
Halep’te yer alan bu kanal, her iki kentin mistik kültürünün yoğunluğunun da bir 
göstergesidir. Urfa’da yer alan Mecma’-ül Bahr kentin Balıklıgöl ve çevresindeki 
mistik adada yer almaktadır. Bu ada da Mevlüd-ü Halil, Rızvaniye, Hasan Padi-
şah vb. ibadethaneler, zaviyeler, tekke ve medreseler yer almaktadır. Mecma’-ül 
Bahr’da en az bu mekânlar kadar derinliğe sahip bir mistik kültür öğesidir. Bu 
kavram hakkında hanefi âlimi İbni Saatî Ahmed bin Ali Balebekî’nin (öl. 1230) 
Mecma’ül-bahreyn ve Mültekanehreyn adlı çalışmasıyla bilgi sahibi olmaktayız. 
Söz konusu eserin bir şerhi de bulunmaktadır. Sultan Nureddin Zengi’nin himaye-
sinde olan Muhammed bin Ali, saat imalinde mahirliğiyle tanınan bir ilim adamı-
dır.78 Nureddin Zengi’nin emriyle, Şam’da camii kebir kapısındaki saatleri yaptığı 
kaynaklarda ifade edilir. Bu nedenle Urfa’nın Mecma’-ül Bahr kavramıyla, 1146’da 
Nureddin Zengi’nin Urfa’yı fethetmesiyle tanışmış olduğu ihtimal dâhilindedir. 
Mecma’-ül Bahr’ı Ortodoks; Mecma’-ül Bayreyn’i ise Heterodoks İslam dervişle-

76 Ömer Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü (1700–1850), (Basılmamış Doktora Tezi), Anka-
ra 1991, s. 1-3.

77 Nasır-ı Hüsrev, 253. 

78 İbn Ebî Usaybia, Uyunu’l-Enba, thk. Nizâr Rızâ, Beyrut ts., s. 661; Bedreddin Basuğuy, Salâhaddîn-i 
Eyyûbî Devrinde İlmî Fa’âliyetler, İstanbul 2009, s. 212-216.  
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rince kullanılmış olmalıdır. Mecma’-ül Bahr Mecma’-ül Bayreyn’e göre Ortodoks 
İslam’a daha yakınlaşmış bir kavram olarak değerlendirmek gerekir.  

Bu mistik kavram, Urfa’da sadece Balıklıgöl’den başlayıp şehrin pazarlarından, 
evlerinden, cami avlularından Harran ovasına geçen bir kanalın ismi olarak hafı-
zalarda kalmıştır. Mecma’ Arapça toplanma yeri demektir. Sevdanın mutlak top-
lanma yeri, mutlakın cemalidir. İki denizin toplanma yeri “mecma’ül-bahreyn” 
dır. Burada imkân ve vücûb denizleri birleşmiştir. Yine burada, kevnî hakikatlerle, 
ilâhî isimler bir araya gelmiştir ve onun için buraya mecma’ül-bahreyn/bahr deni-
lir. Mecma’-ül Bahr veya Mecma’ül Bahreyn kavramlarının ıstılahi anlam ve mistik 
yorumlarına bakacak olursak, Bahr deniz, büyük göl veya nehir; Bahreyn ise iki 
deniz, iki göl veya nehir anlamlarına gelmektedir. Mecmâ’ ise toplanılacak yer, 
buluşulan yer, nokta anlamını içermektedir. Mecma’ül-Bahr ise deniz veya büyük 
bir suyun kavuştuğu nokta, kavuşağı ıstılahına gelmektedir79. Tasavufi yorum ise 
Kâbe Kavseyn mertebesi anlamına gelmektedir. Bu kavram ise Arapça, ok atılırken 
yayın elle tutulan kısmıyla, sağlı sollu iki ucu arasındaki mesafeyi ifade eden bir 
terkiptir. Tasavvuf ıstılahında, “vücud dairesinde, ibda’, iade, inme (nüzul), yüksel-
me (urûc) failiyyet ve kabiliyyet gibi isimler arasında bulunan, tekâmül bakımın-
dan esma ve sıfatın isimlerine ait yakınlığı belirtir. Ancak bu yakınlığın zatî değil, 
sıfatî olduğu da kaydedilir. Bunun üzerinde “ev ednâ” (yahut daha da yakın) ma-
kamı vardır. Kâbe Kavseyn “ittisal denilen temyizin bekasıyla beraber, Hak ile itti-
haddan; “Ev ednâ” ise, ayn-ı cem’deki ehadiyyet-i zâtiyyeden ibarettir. Ev ednâ’da 
temeyyüz ve itibârı olan ikilik, fenâi mahz ve tams-ı küllî sebebiyle, abd ve Hak 
arasından kalkar”. Ayrıca müfessirler bu kelimeyi Allah’a yakınlık olarak yorumla-
mışlardır. Aslında Mecma’ül Bahr veya Bahreyn kavramı, Kur’an-ı Kerim’deki Hz. 
Musa ve Hızır kıssasının Bâtıni yorumunun bir neticesidir. Bu yorumun saç ayakla-
rını Hz. Musa, Hızır-İlyas kültü ile Ab-ı Hayat oluşturmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de 
18. süre olan Keyf süresi 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sürenin 60-82. ayetlerinde 
Hz. Musa ve Hızır kıssası anlatılmaktadır. Bu ayet metinlerinde anlatılanlar özetle-
necek olursa, Hz. Musa, bir gün yakını bir gençle birlikte, kendisiyle buluşması em-
redilen şahsiyetle görüşmek üzere yola çıkar. Buluşma mevkii “iki denizin birleşti-
ği yer” (Mecma’ül Bahreyn)’dir. Hz. Musa burasını tanıyabilmek için, yanına azık 
olarak aldığı balıktan yararlanacaktır. Ancak balık canlanıp denize kaçar. Aslında 
bu bir işarettir. Hz. Musa’nın arkadaşı genç deniz sahilinde uğradıkları bir kayanın 
yanında balığın denize kaçtığını ona haber vermeyi unutmuştur. Yolda acıkıp ba-
lığı yemek istediklerinde genç olayı hatırlar ve durumu haber verir. Bunun üzerine 
Hz. Musa tekrar o kayaya döner ve gerçekten, aradığı kişinin orada bulunduğunu 
görür. Bu kişi kendisine Allah tarafından rahmet ve gizli ilim verilen bir “kul” dur. 
Kul buna önce yanaşmak istemezse de ısrara dayanmaz. Sonunda Kul, olayların 
sırlarını Hz. Musa’ya açıklayarak bunları Allah’ın emri üzerine yaptığını anlatır.80

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

80 Kur’an-ı Kerim’de geçen Hızır ve İlyas kıssasının değerlendirmesi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, İslam-
Türk İnançlarında Hızır-İlyas Kültü, Ankara 1990, s. 43-52.
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Nasr ibadeti merkeze alarak cisimle ruhun birleşmesini ve Birliğin aşkınlığının far-
kına varma olarak tasvir eder. O, ibadeti insanı ayrılık ve dışlaşma dünyasından 
birlik ve bizzat insan yaşamını belirleyen ritimle birleştiren kutsal bir yelken olarak 
görmektedir.81 Nasr’ın batın (iç) ve zahirin (dış) birleşmesiyle ibadetle ayrılık ve 
dışlaşma dünyasının birlik dünyasının birleşmesi yorumu Mecma’ül Bahr/Bahreyn 
yorumlarıyla paralellik arzetmektedir. Mistik İslam yorumunda, iki denizin birleş-
tiği yer anlamına gelen Mecma’-ul Bahreyn, Rahman suresinde “Meracel Bahreyn” 
olarak geçmektedir. Bu ayet “Allah, iki denizi birbiriyle kavuşmak üzere salıver-
di” mealindedir. Aralarında birbirine karışmamak üzere bir engel (berzah) vardır. 
O iki denizden inci ve mercan çıkar. Heterodoks İslam kültürüne göre, Mecmaul 
Bahr/Bahreyn’den kasıt, Hz. Aliyel Mürteza ve Fatımat’üz-Zehra’dır. Aralarındaki 
berzah82 Hz. Muhammed Mustafa’ya tekabül eder. O iki denizden çıkan inci ve 
mercan ise Hz. Hasan ve Hüseyin’e remizdir. Söz konusu duruma örnek olabilecek 
Heterodoks İslam yorumunun izlerini taşıyan bir kitabe, Urfa’da Fesadı hanında yer 
almaktadır.83 Aslında su kanaları, somut bir mekânın soyut bir anlam kazanması ve 
ardından oluşan bir mânâ uygarlığı. Maddeden mananın nasıl oluşabileceğinin de 
bir örneği.  Su kanalları, Cisim ile ruhun vucud da birleşmesini ifade ediyordu. İç 
boyutun farkına vararak Birlik denizine ulaşmayı, sevgililerin buluşmasını, ıstırapla 
kemalleşmeyi, sevgili için feda edilen canları anlatmaktaydı. 

Sonuç olarak İslam’la kazanılmış düşünce sistemi ve hayat anlayışı, şehrin fiziki 
dokusuna yansıdığı görülmektedir. Müslüman toplumlar İslam’ı yaşama aksettir-
dikleri oranda şehirleşmişlerdir. Şehrin fiziki sadece İslam’ı anlatmamaktadır. Aynı 
zamanda İslam algısının farklı formlarını da içermektedir. Bu yüzden İslam şehri 
sadece cami, pazar ve mahallelerden oluşmamaktadır. İslam şehri en az bunlar 
kadar önemli olan Mecma’-ül Bahr gibi soyut kavramların hayat bulduğu mekân-
lardır. Bu yüzden İslam şehri hem Bâtıni hem de zahir İslam yorumunun hayat 
bulduğu coğrafyalardır. 

81  S. Hüseyin Nasr, s. 279.

82 Berzah, Arapça kökenli bir kavram olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar 
kara parçası, kıstak anlamına gelmektedir.

83  Şark İş (Fesadı) hanının kitabesi Urfa’daki heterodoks İslam yorumunun izlerini göstermesi açısın-
dan kayda değerdir. Kitabe: 

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

mak için üflediğim beş ismim var)
 el-Mustafa ve’l-Murtaza ve’bnahuma ve’l fatıme” (Mustafa, Murtaza (Ali) ve onun iki çocuğu (Ha-

san-Hüseyin) ve Fatıma’dır)
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Medeniyet: Din ve Şehir 

Adem Efe1

I

Medeniyet kavramı ilk defa 18. yüzyılda Fransız düşünce ve siyaset çevrelerinde 
çok yüksek ahlâkî ve entelektüel değerler ile kibarlaştırılmış davranış kalıplarını 
karşılayacak şekilde kullanılmaya başlamıştır. Medeniyet (civilisation) kavramının 
etimolojisine bakıldığı zaman “civilis” (sivil), “civis” (vatandaş), “civitas “(yerinden 
yönetim) gibi Latince kelimelerin bulunduğu görülür. Yunanlılar ve Romalılar bu 
kelimeleri kendi toplumları dışında kalanların, ‘öteki’lerin insanlık dışı olduğu dü-
şünülen barbarlardan kendilerini ve şehirli hayat tarzlarını ayırt etmek için kulla-
nıyorlardı. Grekçede “şehir ve şehir devleti” anlamına gelen “police” kelimesi ve 
“civilite” gibi kelimeler çerçevesinde 16. ve 17. yüzyıllarda Fransa ve İngiltere’de 
yeni anlamlar kazanmıştır.2 

Arapçada şehir anlamına gelen ve “mdn” köküne dayanan “Medine” isminden 
Osmanlı Türkçesi’nde türetilen medeniyet kelimesinin, kök itibarıyla “yönetmek” 
(es-siyase) ve “malik olmak” anlamları da bulunan “dyn” (din) mastarıyla ilişkili 
olduğu ileri sürülmüştür. Medenî (medeniyye) ve medinî ise şehirli olmak anlamı-
na gelmektedir. Medine kelimesinden “temeddün” mastarı da türetilerek “şehirli 
veya medenî hayat yaşamak” anlamında kullanılmıştır.3 

Avrupa modernleşmesinin etkisi altında kalan Osmanlı reformcu devlet adamları 
tarafından 19. yüzyılın ilk yarısında kullanılmaya başlanan medeniyet kavramı, her 
şeyden evvel Batı’ya göre geri kalmaya başladığının farkına varılıp ona göre çare-
ler aranmaya başladığı tarihsel süreçte devlete yeni bir siyasal ve toplumsal düzen 
kurmayı tasarlayan modern bir projeyi ifade ediyordu. Kavram, özellikle devlet 
aygıtının ve siyasal, hukukî ve eğitim alanlarının yeniden yapılandırıldığı Tanzimat 
(1839) döneminde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.

1 Doç. Dr.; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.	
2 Yılmaz Çolak, “Türkiye’de Medeniyet ve Modernleşme”, Muhafazakâr Düşünce, Yıl: 6, S. 21-22, Yaz-

Güz 2009, s. 146.

3 İlhan Kutluer, “Medeniyet”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, C. 28, Ankara 2003, s. 296-297.
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Osmanlı Devleti’nin reform teşebbüslerine başladığı sırada reform girişimlerinden 
sorumlu Damat İbrahim Paşa, 1721 yılında Yirmisekiz Mehmet Çelebi’yi “vesâit-i 
umran ve maarifine kesb-i ittila’ ederek kâbili tatbik olanların takriri” talimatıyla 
Paris’e elçi olarak yolladı.4 Yukarıda geçen “umran” kelimesi medeniyetin bir di-
ğer kullanımı olarak dikkati çekmektedir. Ancak sivilizasyon kelimesi henüz kulla-
nıma girmemiştir. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı reformcularından Mustafa Reşit 
Paşa (1800-1858) “sivilizasyon” kavramından ilk defa 1834 yılında Paris’e büyükel-
çi olarak atandığında oradan gönderdiği resmî yazışmalarda, Osmanlı Türkçesin-
de münasip bir karşılık bulmadığından, orijinal hali ile kullanmayı tercih etmiş ve 
arkasından kendine göre bir tanımlama geliştirmiştir. M. Reşit Paşa, sivilizasyonu, 
“terbiye-i nas ve icrâ-yı nizâmât” (insanların eğitimi ve düzenin yürürlüğe sokul-
ması) olarak açıklayarak tanımlamaya gitmiştir. Ancak bu tanımlama o günün 
şartlarında pek tutmamıştır. Bizde medeniyet kelimesini ilk defa Sadık Paşa 1838 
yılında kullanmıştır. Sadık Paşa, medeniyeti (sivilizasyonu) “usûl-ı me’nûsiyet ve 
medeniyet” olarak tarif etmeyi denemiştir.5 Bu dönemde medeniyet geniş anlamı 
ile şehirlerde gelişen bir hayat tarzı anlamında kullanılmıştır. Bu çerçevede söz 
konusu kavram orijinal anlamı ile şehirli bir hayat tarzına dayanan Avrupalı bir 
toplumsal düzen anlamına gelecek biçimde ifade ediliyordu.6

Arapçada ise daha ziyade “hadare” terimi yaygınlık kazanmıştır. İbn Haldun ünlü 
eseri Mukaddime’nin başlarında ümranın genel şartlarını belirlenmesine çalışmış 
ve toplumsallık konusunu ele almıştır. Aristo’dan beri kullanılmakta olan insanın 
sosyal bir varlık olduğu olgusunu, “el-ictimâu’l-insaniyyu zarûriyyun” demek su-
retiyle vurgulamaktadır. İbn Haldun coğrafi faktörlerin toplumların hayatı üze-
rindeki büyük etkisinin bulunduğunu belirtmektedir. Ünlü eseri Mukaddime’nin 
dördüncü bölümü yerleşik hayat ve köy-şehir hayatı ilişkisi üzerinde durmaktadır. 
O toplumsal hayatı 1. Göçebe hayatı (Bedevi), 2. Yerleşik (Hadari/Medeni) olmak 
üzere ikiye ayırır. Hadari toplum hayatından yerleşik medeni hayatı kastetmek-
tedir. Ancak İbn Haldun’un Bedevi hayattan sadece göçebe hayat tarzını değil, 
medeni hayat tarzından önceki gelen toplumsal hayatın bütününü kastettiği an-
laşılmaktadır. Ona göre bedevilik medeni hayatın aslıdır. Bütün insanların hazari 
hayat yaşamadan önce yaşadıkları ve geçirdikleri bir devredir.7 

Ona göre insanlar tabiatları gereği medenidir. Halim Sâbit de İbn Haldun’un sö-
züne benzer bir şekilde:

“İnsanlar bi-t-tab’ medenidir. İnsanların tab’ında medeniyet hissi vardır, bir cemi-
yet teşkîl ederek teâvün ve tenâsur ile imrâr-ı hayat her insanda bir hiss-i fıtridir. 
Tarih, maziye doğru ne kadar uzanırsa uzansın mutlaka bir medeniyet, bir cemi-

4 Konuyla ilgili olarak bkz. Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi(Sefaretnemai Meh-
met Çelebi), Sad.:Şevket Rado, Hayat Tarih Mecmuası Yay., İstanbul 1970.

5 Tuncer Baykara, “’Nizam’, ‘Tanzimat’ ve ‘Medeniyet’ Kavramları Üzerine”, Tanzimat’ın 150. Yıldö-
nümü Uluslar arası Sempozyumu, Milli Kütüphane Yay., Ankara 1991, s. 29-31.

6  Çolak, s. 152.

7 İbn Haldun, Mukaddime I, Haz.:Süleyman Uludağ, Dergah Yay., Dördüncü Basım, İstanbul 2005, s. 
325.
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yet-i beşeriyyeye tesadüf eder. İnsanların pek eski zamanlarda da kendilerine göre 
bir cemiyetleri vardı. Şu kadar var ki medeniyet, efrâd-ı cemiyetin hâiz oldukları 
ilim ve marifet ve terbiye-i fikriyyeleriyle mütenâsip bulunuyor. Binaen-aleyh pek 
eski zamanlarda gelip geçen insanların terbiye-i fikriyyeleri de kendileri gibi hâl-i 
ibtidaide bulunduğundan cemiyet ve medeniyetleri de şimdiki medeniyete kıyas 
olunmaz derecede basit bir halde idi. 

Evet, ilerde bir gün gelecek ki işte şimdi bizim derece-i kusvâsına vâsıl oldu zan-
nettiğimiz medeniyet, adeta vahşet olup kalacaktır. Ahlâf bize de vahşi nazarıyla 
bakacaktır. Anlaşılıyor ki medeniyet insaniyet ile tev’emdir.”8 Demektedir.

Civilisation teriminin modern Batı düşüncesi içinde kazandığı anlamları karşılamak 
üzere son devir Osmanlı Türkçesinde medeniyet kelimesi kullanılır hale gelmiş-
tir. Medeniyet=civilisation kelimesini birbirinin müradifi olarak kullanan Ahmed 
Ağaoğlu, bu terimi tarz-ı hayat kelimesiyle açıklamaktadır. Ona göre medeniyet 
demek tarz-ı hayat demektir. Yalnız “hayat” mefhumunu en geniş ve şumûllü bir 
manada almalıdır: hayatın kâffe-i tecelliyâtı, maddî ve manevî bütün şuûnunu o 
mefhum içine ithal etmelidir. O halde medeniyet tefekkür ve tecessüs tarzından 
başlayarak telebbüs şekline kadar hayatın bütün tecelliyâtını ihtiva eder.9 Corci 
Zeydan’a göre de medeniyet, zamanın en yüksek ilerleme derecesinin baliğ olduğu 
servet, bolluk ve refahiyet, israf ve saadetten ibarettir. Yine ona göre medeniyet 
iki büyük kısımda gerçekleşir: Birincisi vasâit-i mamuriyyet, yani şehir, köy, planka, 
kale, sur, köşk ve saray tesisidir. İkincisi servet ü sâmandan oluşmaktadır.10 

“Belli yasalara uyarak şehirde yaşayan halk” manasındaki uygurdan türeyen uy-
garlık kelimesi de günümüz Türkçesinde medeniyet kelimesinin karşılığı olarak 
kullanılmaktadır.11 Günümüz Türkçesinde bu iki kavram birbirinin yerine kullanılsa 
da medeniyet kavramının uygarlıktan daha şumûllü olduğunu belirtmek gerekir.

Medeniyet ile ilgili bir diğer kavram da medine kelimesidir. Medine kelimesinin 
kökeni hakkında farklı görüşler vardır. Medine, Ârâmî dilinde önceleri “mahkeme 
yeri”, daha sonra “şehir” anlamına gelen “medinta” kelimesinden alınmış ve bu-
radan aktarıldığı İbranî dilinde “bir yöneticinin nüfuz alanına giren yer” ve “bir 
mahkemenin salâhiyeti dâhilinde bulunan kaza” anlamında kullanılmıştır.12 Tur-
ner, medine sözcüğünü Batılı anlamda bir ‘şehir’den ziyade devlet yapısı içindeki 
bir yönetim merkezi anlamına gelecek şekilde tanımlamıştır.13 Watt ise bu söz-

8 Halîm Sâbit, “İnsaniyet, Fikr-i Dinî, Medeniyet”, Sırat-ı Müstakim, C. 1, Aded: 2, 1324, s. 27-30; Bu 
makalenin tümü için bkz. Adem Efe, “İnsaniyet, Fikr-i Dinî, Medeniyet”, Marife, Yıl: 7, S. 1, Bahar 
2007, s. 293-299.

9 Ağaoğlu Ahmed, Üç Medeniyet, Türk Ocakları Hars Heyeti Neşriyatı Sayı 8, Türk Ocakları Merkez 
Heyeti Matbaası, 1928, s. 3.

10 Corci Zeydan, Medeniyet-i İslâmiye Tarihi, 5. Cild, Çev.:Zeki Megamiz, Kanaat Matbaası, Dersaadet 
1330, s. 141.

11 Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1989,  s. 307.

12 Nebi Bozkurt-Mustafa Büyükaşçı, “Medine”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, C. 28, Ankara 2003, s. 306; Fr. 
Buhl, “Medine” maddesi, İslâm Ansiklopedisi, C. 7, Milli Eğitim Basımevi, s. 459 vd.

13 Turner, s. 141.
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cüğün kent ya da Arâmî dilindeki manasına yakın olarak “adalet yeri” anlamına 
geldiğini ifade etmektedir.14 Medine bir tapınak veya aynı zamanda pazar yeri 
etrafında kabilelerin yerleşmesinden doğmuş kale ile çevrili ilkçağ şehirlerinin is-
midir. Medine, sitenin İslâm dünyasında aldığı isimdir. Doğu medineleri ile Batı 
sitelerinin başlıca farkı birincide kamu hukuku ve belediyelerin yeteri kadar geliş-
memiş olmaları olarak gösterilmektedir.15 

Kur’an-ı Kerim’de Medine kelimesi 16 defa geçer. Medine’nin “mdn” veya “dyn” 
kökünden türediği ifade edilir. Büyük dil uzmanı İbn Manzur, bu kelimenin “bir 
yere yerleşmek”, “ikamet etmek” gibi anlamlara gelen “mdn” kökünden türe-
diğini ve yeryüzünün yerleşmeye uygun ve kale yapılan her yerine Medine adı 
verildiğini ifade eder.16 

Aynı zamanda “kadın köle” anlamına da gelen Medine, hicretten sonra Hz. 
Peygamber’in yeni ikamet yerine delalet eden bir özel isim olmuştur. İlkin “za-
rar vermek, karıştırmak, bozmak” anlamlarına gelen “serb” kökünden türeyen 
Yesrib kelimesi ismini taşıyan köy, Hz. Peygamber’in oraya hicret edip yerleşme-
sinden hemen sonra Resul-i Ekrem’e nisbetle “Medinetü’n-nebi/Medinetü’r-resûl 
(Peygamber’in şehri)” ismiyle anılır olmuştur. Bu isimlendirmelerde hicretten son-
ra gerçekleşen medenileşmeye vurgu vardır. 

Farsçadan dilimize geçmiş olan şehir (şâr) kelimesi ise “içinde oturan emiri, müftü-
sü ve hükümlerin infaz edilmesine kâdir kadısı olan yer”17 olarak tarif edilmiştir.18 
Günümüzde istimâl edilen kent kelimesi ise Soğdçadan Türkçemize girmiş ve kul-
lanılır hale gelmiştir.

Medine ve medeniyetle ilgili bir diğer kavram da din kelimesidir. Attas, din ke-
limesiyle ondan türeyen Medine kelimesi arasında çok sıkı ve anlamlı bir bağ ol-
duğunu ifade eder. Ona göre el-Medine kelimesinin bu şekilde adlandırılmasının 
ve anılmasının nedeni, insanlık için hakiki dinin anlaşılması ve idrak olunmasının 
burada gerçekleşmiş olmasındandır. Orada, mü’minler Hz. Peygamber’in otorite-
si ve iradesine kendilerini teslim etmişlerdir (deyyân). Orada Allah’a borçlu oluş 
en net şekliyle kavranılmış ve bu borcun ödenmesi için en uygun tarz ve yöntem 
sergilenmeye başlanmıştı. Peygamber şehri, hakiki dinin, onun otoritesi ve idaresi 
altında yaşandığı zemindir.19 

Edebiyatçılarımızdan Ömer Seyfettin’e göre, medeniyetin başlıca esası dindir. 
“İbâdât ve itikâdât gibi diğer bütün müesseseleri de din doğurmuştur. İctimâiyât 
ilmi hadiselerin ibtidaiyetini ilk defa gösterince herkes şaştı. Halbuki bunlar bütün 

14 W. M. Watt, Mahomet a la Mecque. Trad.:F. Dourveil, Payot, Paris 1958, p. 180.

15 Ülken, s. 197.

16 İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, C. 6, Daru’l-Maârif, Kahire trz., s. 4160-4161.

17 Mehmed Zihni, Ni’met-i İslâm, Sad.:M. Rahmi, Sağlam Kitabevi, İstanbul 1978, s. 542.

18 Ayrıca bkz. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C. 7, Eser Neşriyat ve Dağ., İstanbul 1979, 
s. 4982-4983.

19 S. Nakip Attas, Modern Çağ ve İslâmi Düşünüşün Problemleri, Çev.:Mahmut Erol Kılıç, İnsan Yay., 
İstanbul 1989, s. 80-81.
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diğer hadiselerin tahammi idi. İctimâi hayatın muhtelif tezahürleri hep dinden 
çıktı”, görüşündedir.20 Gerçekten de kültür ve medeniyetin her aşamasında din 
ile ilişkisinin olduğu söylenebilir. Din öyle bir kurumdur ki onun sosyal yapı ve 
kültüre yeniden şekil verme, bünyeye uygun olanı tasdik etme, olmayanı reddet-
me; birtakım olay ve gelişmeleri meşrulaştırma, yasallaştırma ve kendine özgü bir 
ahlâk/zihniyet oluşturma gibi işlevleri vardır. Bu açıdan bakıldığında dinin çoğu 
zaman yeni oluşumların başlatıcısı olduğu kabul edilebilir.21 Bu cümleden olarak 
vahiy, “yarattığı dehalarla, sanat ve bilim anlayışıyla, bakış açısıyla bir medeniyet 
başlatır. Vahiy denen ilahi müdahale, beşeri potansiyel ve kapasiteleri ilerletir.”22 
İslâm diğer dinlerden farklı bir yapıya sahiptir. “Hıristiyan düşüncesinin doğuşu ile 
Hıristiyan medeniyetinin doğuşu aynı tarihe rastlamaz. Çünkü dinî düşünce sırayla 
Kudüs, Bizans, Atina ve Roma’ya doğru yola çıkmıştır. Buralarda eskiden beri kuv-
vetli kültür ve medeniyetler bulunmakta idi belki Germenlerle birlikte Hıristiyanlık 
düşüncesinin ve medeniyetinin beraber ve yeni başladığı söylenebilir. Buna karşılık 
İslâm daha önce bir hamûlesi olmayan bakir bir vicdana ve döneme maliktir. Psiko-
lojik ve kronolojik tarih başı aynı olan bir medeniyet başlatmıştır.”23 İslâm dininin 
yayılmasıyla birlikte sonradan tesir etmek üzere merkez denilebilecek Arap, Fars, 
Türk bölgelerinde dinî, kültürel, medenî ve siyasî olgunluk gerçekleşmiştir. Gücün 
artmasıyla yalnız bürokraside ve medeniyet usûllerinde değil, kültür unsurlarında 
da yeni anlayışlar ve oluşumlar ortaya çıkmıştır.24

II 

Başta İbn Haldun olma üzere bazı sosyologlar ve medeniyet tarihçileri, medeniye-
tin ortaya çıkışını ilk şehirlerin kurulmasıyla başlatırlar. Tarihçiler ve sosyologlar da 
şehirlerin ortaya çıkışını medeniyetlerin doğuşu gözüyle bakarlar.25 

Sosyolojik olarak medeniyet, cemaatten cemiyete geçişin somut örneği olan şe-
hirleşmedir. Medeniyet tarihçisi Durant, bu konuda farklı düşüncededir. Ona göre 
medeniyetin temeli kırsaldır. Toprak ve ruhun birleşmesi olarak yorumladığı me-
deniyetin temeli kırsal fakat şeklini oluşturan şehirdir.26

Sosyolojinin kurucularından Max Weber disiplinin birçok dalında olduğu gibi şe-
hir sosyolojisi üzerine de ilk kavramsallaştırmalardan birisini yapmıştır. Weber iki 
Amerikalı şehir sosyologu Don Martindale ve Getrud Neuwirth’in derleyip İngiliz-
ceye çevirdikleri The City adlı kitapta toplanan makalelerinde ideal şehri ekonomik 

20  Ömer Seyfeddin, “Hars, Medeniyet, Temeddün”, İslâm Mecmuası, Yıl: 2, S. 27, 28 Cemâziyelevvel 
1332/30 Nisan 1331/13 Mayıs 1915, s. 6-10.

21  Yümni Sezen, İslâm’ın Sosyolojik Yorumu, İz Yay., İstanbul 2004, s. 405.

22  Lord Nortbourne, Modern Dünyada Din, Çev.:Şahabeddin Yalçın, İstanbul 1995, s. 37.

23  Malik Binnebi, Cezayir’de İslâm’a Yeniden Doğuş, Çev.:Ergun Göze, İstanbul 1973, s. 50, 51.

24  Sezen, s. 405.

25  Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yay., 8. Baskı, Ankara 2004, s. 23.

26  Will Durant, İslâm Medeniyeti, Çev.:Orhan Bahaeddin, İstanbul trz., s. 35.
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ve siyasal organizasyonlara göre tanımlamıştır.27 Ona göre ekonomik şehir geçim-
lerini ziraattan çok ticaretten sağlayan insanların oluşturduğu yerleşim yerleridir. 
Siyasal açıdan ele alındığında ise bir yerleşim yerinin şehir olarak tanımlanabilmesi 
için şu kriterleri taşıması gerekir. 1. Bir kale, 2. Bir pazar, 3. Kendisine ait bir mah-
keme ve en azından kısmen özerk bir hukuk, 4. Tutarlı bir topluluk şekli, 5. Kısmî 
özerklik ve kendi başına buyruk olma.28 Bu kriterlere bakıldığında Weber’in Batı 
kapitalizminin doğduğu şehirleri resmettiği anlaşılmaktadır. Reinhardt Bendix’in 
işaret ettiği gibi Weber’in şehir üzerine incelemesi meşhur Protestan Ahlakı ve 
Kapitalizmin Ruhu adlı meşhur kitabının tamamlayıcı bir parçasıdır. Weber, din-
lerin ilkin dinlerin şehirlerde ortaya çıktıklarını, buralarda gelişerek cemaat teşkil 
ettirdiklerini ve köylülerin dinden daha çok büyüye meyyal olduklarını savunur.29 
Weber’in bu görüşü eleştiriye açıktır. Köylülerin büyüye meyyal olduğu düşüncesi 
bir genellemeden öteye gidemez. Ancak resmî veya yüksek din anlayışının şehir-
lerde, halk dininin ise kırsalda daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür.

İbn Haldun Mukaddimesi’nde yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi toplumsal ha-
yatı/toplumları Bedeviler ve hazariler olmak üzere ikiye ayırır. Toplumsal hayatın 
ikiye ayrılmasında sosyal ve iktisadi olayların yaptırıcı gücü ile asabiyet belirleyici 
rol oynamaktadır. Sosyal ve iktisadi olayların belirleyici rol oynadığı görüşüyle İbn 
Haldun E. Durkheim’in baskı nazariyesi ile G. Tarde’ın taklit teoirisine öncülük 
ettiği söylenebilir. İbn Haldun’a göre bedevilik toplumsal hayatın ilk aşamasıdır. 
İnsanlar geçimlerini büyük oranda ziraat, hayvancılık, avcılık yani kısaca beden ve 
hayvan gücüyle sağlamaktadırlar. Üretim fazlasını satarak para kazanma ve yatı-
rıma dönüştürme gibi gayretleri yoktur. Pazar kurumları, vergi sistemleri yoktur. 
Toprakla ve tabiatın zor şartları ile uğraşmak onları sert tabiatlı yapmıştır. “Kan 
bağı”na dayana “asabiyet”leri onları bir arada tutmayı ve güçlü olmayı sağlamak-
tadır. “Ben “ değil “biz1 duygusu ön plândadır. İbn Haldun’a göre bedevilik sadece 
göçebe hayat tarzını ifade eden bir kavram değildir. Medeni olmayan toplumların 
tamamını içine alacak kadar geniştir. Yine ona göre bedevilikten hadariliğe geçiş 
zorunlu bir geçiştir. Hadarilik kasaba ve şehirlerde yaşanan toplumsal hayattır. 
Ziraat ve hayvancılıktan ziyade çeşitli ticaret ve zanaatların geliştiği ortamlardır. 
Meslekler çeşitledir ve insanların arasında işbölümü gelişmiştir. “Kan bağı”na da-
yanan “asabiyet”in yerini “sosyal bağlılık” almıştır.30 İbn Haldun’un da ifade ettiği 
gibi kırsal hayat şartlarının verdiği bu sertlik her zaman dini hayatta da gevşekliğe 
yol açacağı görüşü tartışılabilir. Zaten İbn Haldun fıtraten bozulmamış bedevilerin 
hayra daha yatkın olduklarını, refah ve bolluğun getirdiği adet ve alışkanlıklarla, 
dünyevi şehvet, arzu ve ihtiraslarının peşinde koşan hadarilerin bu özeliklerinden 
ötürü, birçok huy ve kötülükle nefislerinin kirlendiğini ifade eder.31 

27 Nakleden Mustafa Armağan, “Batı’da ve İslâm Medeniyeti’nde Şehirlerin Ontolojik Kökenleri ve 
Ayırt Edici Özellikleri”, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 6, S. 23, Ocak Şubat Mart 2010, s. 119 vd.

28  Bryan S. Turner, Max Weber ve İslâm, Çev.:Yasin Aktay, Vadi Yay., Ankara 1991, s. 136.

29  Max Weber, The Sociology of Religion, Translated by Eprahim Fischıff, Beacon Press, Boston 1963, 
s. 95-105.

30  Zeki Arslantürk-M. Tayfun Amman, Sosyoloji, Kaknüs Yay., İstanbul 2000, s. 122-123.

31  İbn Haldun, C. 1, s. 420 vd.
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Kırsalın kendine göre avantajları olmakla entelektüel aktiviteler için uygun bir 
hayat tarzı olmadığı meydandadır. İncelikten yoksun kaba bedevi davranış biçimi 
ve aklî düşünceyi geliştirmeye müsait olmayan kırsalın geleneksel ve hantal yapısı, 
temel İslâmi kaynaklar tarafından eleştirilir.32 Kur’an’da bedevilerin dini düşünce-
yi kolaylıkla kabullenip benimseyemeyecekleri şöyle vurgulanır. “Bedeviler hak-
kı tanımaktan kaçınmada ve ikiyüzlü davranışlarında (yerleşik insanlardan) daha 
ısrarlıdırlar ve Allah’ın elçisine indirdiği öğretinin sınırlarını görmezden gelmek 
(başkalarına göre) onlara daha layıktır.”33 Bunun karşısında kırsal hayat tarzını 
benimseyenlerin güzel davranışlarına da dikkat çekilir. “Bedeviler arasında da 
‘Allah’a ve ahret gününe inanan, infak ettiklerini, kendilerini Allah’a yaklaştıran 
ve Elçi’nin dualarında arınmalarını sağlayan vesileler olarak görenler de vardır.”34

Ayetlerden anlaşıldığına göre göçebe (bedevi) hayat tarzına ve onu getirdiği zor-
luk ve bazı mahrumiyetlerden dolayı bedeviler, daha serazat, sert mizaca sahip 
olmaları sebebiyle, yerleşiklere göre bazı emir ve uygulamaları daha zor kabul 
ederler. Bir hadis olarak aktarılan “Köylerde/mezralarda oturmayınız. Çünkü ora-
larda oturmak, kabirlerde oturmak gibidir.”35

Bir başka rivayette de “Şehirde oturanlar çölde ve köyde oturanlara göre (ahi-
ret ölçüsü ile) yarım gün yani 500 yıl önce cennete gireceklerdir” buyrulmuştur. 
Deylemi’nin Ali (ra)’den rivayet ettiğine göre “Taşra ve köy (rustâk), cehennem 
hazire (mevki)lerinden bir haziredir, (çünkü) orada şeriatın uygulanması (yani 
hadd-i zerai) yoktur, cuma namazı yoktur (ilim ve eğitim olmadığından) çocuklar 
edebsiz, gençler şeytan, yaşlılar cahildirler, mümin onların arasında leşten daha 
beter kokulu duruma düşer.”36 Yine bir başka hadiste de “Cemaatle olmanız gere-
kir. Çünkü Allah’ın eli şehirler üzerindedir.37 Buyrulur.

Mevlânâ da kentlilerin daha zeki ve “köy hayatının insan aklı için bir mezar ol-
duğunu”38 iddia eder. Bu tasvir şehirlerin zekâ için mümbit bir toprak ve zihni 
faaliyetlerin şehirli bireyin ayrılmaz bir parçası olduğunu niteleyen modern para-
digmaya uygundur.39 İlk sosyologlardan G. Simmel de şehir hayatının bireyin ente-
lektüel gelişmesi için yararlı olduğu ve apayrı bir insan tipi yarattığı görüşündedir. 
Buna karşın Lewis Mumford ise Culture of Cities adlı eserinde şehirlerin patolojik 
yanları olarak bireyin tecrit edilmesi, bireyin ilişkilerinin ve kişiliğinin bölüntülere 
(fragmentation) uğraması, umut kırıklığı, boşluk ve değersizlik duygularının yayıl-
masını işlemektedir.40 

32  Abdurrahman Kurt, İşadamlarında Dindarlık ve Dünyevileşme, Emin Yay., Bursa 2009, s. 52-53.

33  9. Tevbe/97. 

34  9. Tevbe/99.

35  İsmail b. Muhammed el-Cerrahi el Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ 1-2, Dar-ı İhyau’t-Turas. C. 1, Beyrut 1351, s. 
262.

36  M. Es’ad Coşan, “Nice Nurlu, Huzurlu, Erdemli, Mübarek Kentlere”, İlim ve Sanat, Mayıs-Temmuz 
1998, s. 5-6.

37  İbnu’l-Esir, en-Nihayetu fi Garibi’l-Hadis, 3/445.

38  Mevlânâ Celaleddin Rumi, Mesnevi, C. 3, Çev.:Veled İzbudak, MEB. Yay., İstanbul 1990, s. 41.

39  Kurt, s. 54.

40 Aktaran Tom Bottomore, Toplumbilim, Çev.:Ünsal Oskay, Beta Basım-Yayım Dağıtım, İstanbul 1984, 
s. 87-88.
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III

İslâmiyet Mekke gibi ticaret ve şiir sanatının zirve yaptığı bir şehirde doğmuş ve 
kısa zamanda Arap Yarımadası’nın dışına çıkarak civar bölgelerde yayılmıştır. Şe-
hirli haliyle de çöle ve göçebeliğe özgü unsurları en aza indirgemeyi hedeflemiş; 
çölün ve şehrin üstün taraflarını kendi bünyesinde bir araya getirip kaynaştırmıştır. 
Bir başka ifadeyle şehirlinin zekâ ve organizasyon gücü ile çölün vurucu kuvvetini 
harmanlaşmıştır. İslâm’ın kuruluşu ile birlikte akıl almaz bir şekilde yayılıp geniş-
lemesini bu birleşimin sonucu olarak görenler vardır.41 Bu nadir birleşimin sonucu 
hızla yayılan İslâm, bu yayılma sürecinin tamamlanmasından hemen ardından sü-
ratle yerleşik hayata intibak ve gelişen bir şehirleşme olayını gerçekleştirmiştir.42 
Bir başka ifadeyle İslâm dini şehir tipini örnek alarak yerleşmeyi teşvik etmiştir. 

Ancak burada ‘İslâm şehri’ kavramından bahsetmek gerekecektir. Zira İslâm şehri 
ifadesi yeterince açıklığa kavuşturulmuş değildir. Armağan’ın sorduğu gibi İslâm 
şehri Müslümanların yaşadığı bütün şehirleri mi ifade etmektedir? Yoksa ayırt edi-
ci bir özelliği olan şehir kategorisi midir?43 Corci Zeydan, Medeniyet-i İslâmiyye 
Tarihi adlı kitabında “İslâm şehirleri44 ifadesinden murad, Müslümanların kendi 
nefsleri için tesis ettikleri şehirlerden ibarettir” der. Ona göre Müslümanlar ta-
rafından Irak, Şam, Mısır, İfrikiyye ve Endülüs kıtalarında ve sairede kurdukları 
şehirler çok sayıdadır. İslâm toprakları çoğalıp genişleyince Müslümanlar şehirleri 
ya bir fethe yadigar olarak kalmak yahut bir düşmana karşı korunmak için bir yer 
edinmeye başladılar. İkinci Abbasi Halifesi Mansur, Bağdat’ı kendisine bir korun-
ma yeri olarak tesis etmişti. Fatimîlerin Kahire’yi kurmaları da aynı sebebe dayanır. 
Birçok halife de halkın patırtısından kurtulmak için şehirler kurmuşlardır. Samarrâ, 
Mütevekkiliye, Zehrâ bu kabil sebepten dolayı kurulmuşlardı.45 Bazı araştırmacıla-
ra göre İslâm şehirlerinin kendine özgü özelikleri vardır. Bunların başında gevşek 
örgülü olması gelmektedir. Oleg Grabar, İslâm şehirlerin kurumsal değil, insan 
yüzlü olduğunu söyler.46 Ayrıca İslâm şehirlerinin tarih-tabiat-insan ilişkisini öne 
çıkaran bir yanı vardır.

İslâm şehirlerinden bahsedersek onların ne olduğu sorusu biraz daha açıklığa 
kavuşacaktır. Hz. Muhammed’in doğduğu ve İslâmiyet’i yaymak için büyük çaba 
harcadığı Mekke şehri Arap yarımadası’nda ticaret kervanlarının kesiştiği yerde 
bulunuyordu ve Burada bulunan Kâbe aynı zamanda ticaret ve dini turizmi can-

41  Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din İslâm Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Der Yay., İstanbul 
1981, 64-65; Bu konuda farklı bir yaklaşım için bkz. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yay., İstan-
bul 1990, 4. Baskı, s. 86-88.

42  Abdüzlaziz ed-Duri, İslâm İktisat Tarihine Giriş, Çev.:Sabri Orman, Endülüs Yay., İstanbul 1991, s. 94 
ve dv.

43  Armağan, s. 127; Grabar ise  Müslümanlara özgü kentsel düzenin erken Ortaçağ’da geliştirebileceği 
biçimiyle özgül, fiziksel formu olmadığı görüşündedir. Oleg Grabar, İslâm Sanatının Oluşumu, Çev.:
Nuran Yavuz, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul 1988, 138-144.

44 Corci Zeydan, “İslâm Şehirleri”, Yay. Haz.:Adem Efe, Muhafazakar Düşünce, Yıl 6, S: 23, Ocak Şubat 
Mart 2009, s. 87-98.

45  Zeydan, s. 88-89.

46  Armağan, s. 131.
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landıran bir merkez konumundaydı. Şehir coğrafyacılarına göre şehirleşme ol-
gusunun temelinde ticaret ve din örgütü değişmez olarak yer alır.47 Mekke Hz. 
Muhammed’den önce de orta zamanların şehirsel özelliklerini bünyesinde taşıyor-
du. Ticaret ve özellikle kervan ticareti, panayırlar ve Kâbe münasebetiyle Mekke 
içinde yaşayan insanlara şehirsel birtakım sosyal imkânları sunuyordu.

İslâm şehirleri için Medine örnek gösterilir. Eskiden bir köy iken 622’de Hz. 
Muhammed’in hicretiyle burada yaşanan büyük değişimin meydana geldiği bi-
linen bir gerçektir. Medine, hicretten önce bir şehir olmaktan ziyade vahaya ya-
yılmış küçük köyler topluluğu idi. Siyasi ve sosyal hayat bakımından Medine, ka-
bile yapısında bir duruma sahipti. Şehir-Devlet statüsünde bile değildi. Araplar 
ve Yahudiler arasında her bir kabile müstakil bir hukukî birlik teşkil ediyor ve 
kendi liderleri dışında hiçbir otorite tanımıyorlardı. Şehrin konuşlandığı arazi el-
verişsiz idi. Dışarıdan gelecek saldırı ve işgalciler için her bir kabile bir hisara sahip 
bulunuyordu. Ticaret yok denecek kadar azdı. Bunun aksine arazisi son derece 
geniş düzlüklere sahip bir vadiden oluşuyordu. İklimi tatlı, toprakları verimliydi. 
Yarımadanın nispeten en çok yağış alan bir bölgesi olduğu için özellikle hurma 
ve buğdayın revaçta olduğu tarım ve hayvancılık halkın tek geçim kaynağıydı.48 
Weber’in deyişiyle Medine’de köylü hayatı sürdürülüyordu. Toplumun idari, ik-
tisadi ve hukuki açıdan yeniden düzenlenmesiyle Medine şehirleşmeye başladı. 
Hicretten sonra Medine, birçok İslâm şehri için model oldu. Bu bağlamda ilk kuru-
lan şehirler çölün kenarında, Basra’dan bir yay şeklinde Mısır’a kadar uzanan hat 
üzerinde öncelikli olarak askeri üs olarak kurulmuşlardır.49

Daha sonraki dönemlerde Müslümanlar çöl ve göçebe hayatı terk ederek şehirler-
de oturmayı daha fazla tercih etmeye başladılar. Kısa sürede İslâm hâkimiyetine 
giren Suriye, Mısır, İran, Kuzey Afrika ve Endülüs’te eskiden beri var olan veya 
yeniden kurulan şehirlerde içine kapalı eski ilişkiler kırılarak, ticaret ve imalata 
dayalı iktisadi canlılık sağlandı. Hicretin 16. senesinde Utbe b. Gazvan tarafından 
kurulan Basra’nın en büyük caddesinin genişliği 60 arşın idi. Basra limanı ticaret 
gemilerinin limanı idi o bölgenin ticaret merkezi konumundaydı. Hükümetin yal-
nız bir tüccardan aldığı yıllık vergi 100.000 dinarı aşıyordu.50

Yeni kurulan şehirlerin halkı çoğunlukla bedevilerden oluşuyordu. Zamanla Bas-
ra, Kufe gibi Müslümanların kurduğu şehirlerde olduğu Arap olmayan unsurlar 
(Mevâli) önemli bir yer işgal etti. İslâm şehirlerinde Arap bedevi kabilelerin ka-
bilevî dinamizmi ile bunların karşısında ve içinde Arap olmayanların dinamizmi 
İslâm medeniyetini meydana getiren önemli unsurlardan birini teşkil etmiştir.51 

47  Necdet Tunçbilek, Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul 1986, s. 91-95.

48  Watt, p. 182; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (I), Çev.:Salih Tuğ, İrfan Yayımcılık ve 
Ticaret, İstanbul 1991, Beşinci Yayın, s. 186-187; Mustafa Aydın, İlk Dönem İslâm Toplumunun Şekil-
lenişi, Pınar Yay., İstanbul 1991, s. 106-107.

49  Muammer Gül, “İslâm ve Şehir”, Muhafazakar Düşünce, Yıl 6, S: 23, Ocak Şubat Mart 2009, s. 76-77.

50  Zeydan, s. 90.

51  Gül, s. 77.
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Müslümanlar kendi kurdukları şehirleri mamur ettikleri gibi Şam, Kurtuba, Gırna-
ta, Tuleytula, İskenderiye gibi eskiden tesis edilmiş şehirleri daha da büyütmüşler, 
geliştirmişlerdir. Bu cümleden olarak Müslümanlar fetih esnasında şehirleri yakıp 
yıkmadan ele geçirmeyi adet edinmişlerdir. Batılıların diye geldiklerinin aksine 
Hıristiyan ve Yahudi medeniyetlerine ait eserleri imha ve ihmal yoluna gitmemiş-
lerdir. Fethedilen yerlere yerleşen ilk yerleşimciler daha sonraki topluluklar için 
de bir çekim merkezi olmuşlardır. Buraya yerleşen insanlar dini hayatlarını sürdür-
mek için başta cami olmak üzere şehirsel unsurları inşa etme yoluna gitmişlerdir. 
Buralarda diğer medeniyetlere özgü dini yapılar varsa onları da dinî ve toplumsal 
şartları gözeterek zamanla kendi mabetleri haline çevirmişlerdir.

İslâm şehirlerinin bir diğer özelliği de mahallelerden oluşmasıdır. Her mahalle 
kendi binaları, bahçe kapıları gece bekçisi, su kaynakları ve çarşısı ile idari ünite-
nin bir çeşidini oluşturuyordu. Hara adı verilen bu mahalleler her biri birer şehir 
yapısında olup İslâm şehirciliğinde alt kültür unsurlarını (dinî, etnik, kabile vb) bir 
dayanışmasının bir yansıması olarak görülebilir. Bu, Bağdat gibi büyük İslâm şehir-
lerinde Medâin olarak adlandırılan bir şehirler grubu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Mahalle cemaati arasında seçilen imam, şeyh veya kethüdanın idaresinde özerk 
bir ünite olarak karşımıza çıkmaktadır ki, bu İslâm şehirlerinin en önemli karakte-
ristiğini oluşturur.52  

Şehre indirilmiş bir din olan İslâmiyet, cuma ve bayram namazları gibi ibadetlerin 
yalnızca şehirlerde kılınmasını öngörmüştür. Cuma namazının edasının şartların-
dan birisi şehirlerde kılınmasıdır. İbn Ebi Şeybe’nin Hz. Ali’den rivayet ettiği vechi-
le mısrı cami veya medine-i azimeden başkasında ne cuma ne fıtır bayram namazı 
ve kurban bayramı namazı yoktur. Elmalılı, burada geçen ‘mısrı cami’ tabirinden 
cemiyetli kasaba anlaşılır demektedir. Süfyan-ı Servi, mısrı cami, ‘insanların şehir 
addettikleridir’ demiştir.53 Bu anlayıştan hareketle cuma ve bayram namazlarının 
kılınması için bazı yerlerde namazgâhlar ve hatta şehirler inşa edilmiştir. Bu ba-
kımdan belki hiçbir medeniyette şehir ile din arasında bu kadar sıkı bir bağ mevcut 
olmamıştır denebilir.54 

İslâm şehirlerinin en önemli karakteristiğini şehrin merkezinde imaret ve vakıflar-
dan oluşan bir bütün oluşturur. Bu bütünün içinde Cuma camisi, bunun hemen 
yanında kapalı çarşı ve/veya pazar yeri, han, hamam ve çeşme vb. diğer unsurlar 
bulunur. Kırsalda da bir cami, bir çınar ağacı ve köy kahvesi merkezi unsurları 
oluşturur.

Son söz olarak ilkin bir mağarada (Hira) inen vahiyle doğan İslâmiyet, şehirlerin 
anası Mekke’de yayılmaya başlamış, ardından Yesrib adlı köye hicretle orasını şe-
hir haline getirmiş, Mekke’nin fethinden sonra da insanlık için büyük bir medeni-
yet oluşturma yolunda büyük bir atılımın içerisine girmiştir. 

52  Gül, s. 81.

53  Elmalılı M. Hamdi, s. 4983.

54  Gül, s. 77.
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Eyüp ve Eyüp Sultan
Sempozyumları
 (Bir saha çalışması örneği)

İrfan Çalışan1

1994’te Eyüp’te Belediye olarak Kültürel çalışmalar yapmak istediğimizde, gördük 
ki elimizin altında bu meyanda yapılmış çalışma hiç yok denecek kadar az. Peki ne 
var? Ansiklopedi maddeleri. Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisinin 11. 
cildinin Eyüp maddesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı İslam Ansiklopedisin-
deki bilgiler. Başka; Recep Akakuş’un Eyüp Sultan ve Mukaddes Emanetleri,Mesut 
Koman’ın Haliç ve Piyer Loti kitabı ve baskısı mevcudu tükenmiş kitapçıklar ve 
küçük risaleler. Gerçi bunların (16 yıl sonra) hala baskıları yapılamamıştır.

Nereden başlayalım dedik. Arşive baktık.Osmanlıca yapılmış bir hayli çalışmanın 
mevcudiyetini tespit ettik.Şeriye Sicillerinden Eyüp’e ait olanların 700’e yaklaşan 
defter olduğunu gördük. Yoğun bir arşiv çalışmasının gerekliliğine böylece karar 
verdik. Önümüzde bize yol gösterici olarak meşhur dersiâmlardan Alasonyalı Hacı 
Cemal Öğüt hocamızın 2 ciltlik Meşhur Eyüp Sultan kitabını birkaç kez aynı ile ya-
yınladık. Bu kitabı zaman içerisinde değerli hadis hocalarımızla gözden geçirerek 
yayınlamayı plânlamamıza rağmen yapamadık. Bu kitapta hocamızın Hz. Halid’in 
hayat hikayesi bir ciltte, diğer ciltte ise, Hz. Halid’in Hz. Peygamberden rivayet 
ettiği 200 hadis-i şerifi yer almaktaydı.

Sonra başladık araştırmacılar için bir ihtisas kitaplığı oluşturmaya. Çünkü bizim ih-
tiyacımız var ise elbetteki araştırmacıların da olacaktı.Sahaflardan, müzayedeler-
den, bağış ve hibe ile satın alma ile 10 bin cilde ulaşan kitaplığımız oluştu. Halen 
bu çalışma sürüyor.

1        TYB İstanbul Şubesi Başkan Yrd. 
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Yayınlarımızı sürdürdük. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hocamız Hz. Halid’in Medi-
neden Eyüp Sultana olan yolculuğunu anlattı bir çalışmasında.

İstanbul beyefendisi ve kültür araştırmacısı merhum Mehmet Nermi Haskan’ın 2 
ciltlik Eyüp Tarihi kitabının yayın hakkını, yine merhum Turing Kurumu eski Baş-
kanı Çelik Gülersoy’dan aldık. Gözden geçirip bastık.

Eyüp Sultan Tarihini önce büyük boy tek cilt (1996), sonra iki cilt büyük boy (2008) 
yayınladık. Önemli boşluğu dolduran eserimiz, halen araştırmacılar için başvuru 
kaynağı olarak istifadeye sunulmakta.

1997 yılında Eyüp üzerine ilgi ve dikkatleri yoğunlaştırmak üzere Tarihi ve Sa-
natıyla Eyüp Sultan Sempozyumlarını başlattık. 10 yıl sürdürdük. Her yıl  yapılan 
toplantı metinlerini aynı yıl içinde kaliteli bir şekilde yayınladık. 10 yılda bitecek 
demişken 2010’da (2006 son) tekrar başladık. XI. toplantıyı yaptık. XI.toplantı me-
tinlerinin yayını tamamlanmak üzere.

Bu toplantıların ve yayınların gerçekleşmesinde öncülük eden, katkı veren baş-
ta Prof. Dr. Örcün Barışta’ya, Gündegül Parlar’a, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya ve tüm 
tebliğ sahiplerine binlerce teşekkürler ediyorum. Elbette ki Belediyede ki mesai, 
çalışma arkadaşlarım bundan payını alıyor. Sn. Ahmet Genç’e, Sn. Osman Sak’a 11 
yıl için Sn. İsmail Kavuncu Bey’e müteşekkirim. Eyüp adına kültür ve sanat adına.

Sempozyumlar devam ederken merhum Mehmet Nermi Haskan  4 ciltten müte-
şekkil Eyüplü Meşhurlar kitabını yayınladık.

Yıldız Teknik Üniversiteden Şehir Plânlamacısı Prof. Dr. Zekiye Yenen öncülüğün-
de 2 yıllık Eyüp çalışmasını Eyüp Sosyal Dönüşüm başlığı ile yayınladık.

Türkçe ve İngilizce önce 7 yıllık, sonra 10 yıllık Eyüp Sultan Sempozyumları külliya-
tından Seçki yapıp yayınladık.

Gündegül Parlar’ın Eyüp Bibliyografyası ve İndeksini yayınladık.

Ciddi bir ihtiyaç olan Eyüp Şehir Rehberini Türkçe ve İngilizce hazırladık.

Yaptığımız Ulusal ve Uluslar arası Fotoğraf Yarışmasının Albüm ve Kataloglarını 
yayınladık.

1996,2006,2009 revizyonları ile Eyüp Şehir Plan ve Haritalarını yayınladık.

Eyüp’ün önemli bir bölgesi olan Alibeyköy’ü  Alibeyköy Tarihi olarak bir ciddi ça-
lışma ile duyurduk.

Divan,Halk,Cumhuriyet dönemini içerecek şekilde Eyüp’e ait şiirleri Eyüp Şiirleri 
ismi ile toplayıp yayınladık.

Ebrunun Seyir Defterini bir katalog’ta anlattık.

Hacı Cemal Öğüt,Kara Ahmet, Mehmet Akif gibi Ebedî Eyüp Sultanlıları risalelerde 
tanıttık.

Eyüplü Bestekârlar kitabını Eyüp Musiki Vakfı ile yayınladık.



435

Türkiye Yazarlar Birliği

16 yıldır yayınladığımız irili ufaklı 60’a yakın eserden 19 ciltlik bir derleme yapıp 
Eyüp Sultan Külliyatı adı ile erbab-ı irfana takdim ettik.

Bahsi geçen çalışmaların çoğunu CD ortamına taşıdık. Ve bunları yine kahir ekse-
riyetinide Belediye web sitesinde yayına verdik.Şu anda isteyen bu yayınlara ula-
şabilmekte.

Artık kütüphanemiz, arşivimiz yayınlarımızla birlikte Eyüp’le ilgili çalışmalara bir 
adres olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Zaten  1994’teki hedefimiz adres olabilmekti. Olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu-
rada sizlerle yazımız marifetiyle buluşuyor olmamızda bunun kanıtı olarak sayıl-
malı.

Emeği geçen herkese tekrar binlerce teşekkürler. Şimdi yıl yıl / konu konu sempoz-
yumların dökümüne bakalım.

 I.Sempozyum;
 

Abdülaziz BAYINDIR
Ahmet Kamil GÖREN
AhmetSacit AÇIKGÖZOĞLU
Baha TANMAN
Cahit ATASOY
Cihat SOYHAN
Fahrunnisa Ensari KARA
Ferize ŞEN
Gündegül PARLAR
Hakkı ACUN
Hüsrev SUBAŞI
İsmail Lütfi ÇAKAN
Mine ÜNSAL
Neslihan SÖNMEZ
Örcün BARIŞTA
Sadi BAYRAM
Selçuk MÜLAYİM
Sezai GÜLŞEN
Sinan GENİM
Tülin ÇORUHLU
Yaşar ÇORUHLU
Yılmaz ZENGER
Zeki SÖNMEZ

Eyüp Şeriye Sicilleri
Geçmişten Günümüze Ayvansaray
Eyüpsultan’da Ketebeli Mezar Taşları
Eyüpsultan’da Tarikat Yapıları 
Eyüp’te Musiki Hayatı, Hüseyin Fahrettin ve Zekai Dede
Tekfur Sarayı Çevresi ve Çiniciliği
Eyüpsultan Tarihi Yerleşme Dokusunda Planlama ve Uygulama İlişkileri
Eyüpsultan Camii Çinileri Özerine
Gravürlerde Eyüpsultan
Eyüp’te Bir Taşoluk Örneği : Ejderli Taşoluk
Hat Sanatı ve Tarih Açısından Eyüp Mezartaşı Kitabeleri
Hadis Kaynaklarında Halid b.Zeyd Eyüpsultan Hz.
Eyüpsultan Türbesi Hacet Penceresinin Parmaklığının Restorasyonu
Saliha Sultan Çeşmesi Restorasyonu
Eyüp’te Bazı Çocuk Mezartaşları
Fatih’in Eyüpsultan Vakfiyesi
Piyer Loti’den Eyüp Sırtları
Eyüp’te Gömülü Meşhurlar
XV.ve XVI. Yüzyıllarda Eyüp
Hançerli Lahitler
Orta Asya’dan Anadoluya Lahitlerde Görülen Hançer Motiflerinin Sembolizmi
Özel Dokulu Kent Parçalarının  Çağdaş Yaşama Adaptasyonu
Sinanın Mimarlığında Zal Mahmut Paşa Külliyesinin Yeri
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 II.Sempozyum;

 

Ahmet Kamil GÖREN
Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU
Aynur ÇİFTÇİ
Ayten ERDEM
Aziz DOĞANAY
Baha TANMAN
Beşir AYVAZOĞLU
Cahit ATASOY
Erdem YÜCEL
Erman GÜVEN 
Fahrünnisa Ensari KARA
Ferize ŞEN
Füsun ALİOĞLU
Gündegül PARLAR
Hakkı ÖNKAL
Haydar SANAL
Hikmet ÖZDEMİR
İhsan Süreyya SIRMA
Mahmut Erol KILIÇ
Mehmet EMİN
Mehmet Zeki KUŞOĞLU
Nail BAYRAKTAR
Nejat ERALP
Nezih ELDEM
Örcün BARIŞTA
Sadi BAYRAM
Sebahat GÜL
Selma Mine ERSES
Semavi EYİCE
Stefanos YERASİMOS
Suphi SAATÇİ
Süleyman ATEŞ
Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU
Tülin ÇORUHLU
Yaşar ÇORUHLU
Yılmaz ZENGER

Türk Resim Sanatında Eyüp Sultanı Betimleyen Ressamlar
İmzasız Bir Sami Efendi Mezar Taşı
Eyüp Sultanın Tarihi Karakolları 
Eyüp / Şeyh Murat Efendi Tekkesi Avlu Kapısı, Çeşme ve Şadırvan Restitüsyonu
Eyüp Sultan Camii Civarındaki Bazı Mezarların Naturalist Üslupta Klasik Devir Süslemeleri
Kılıç Kuşanma Törenlerinin Eyüpsultan Külliyesi ile Yakın Çevresine Yansıması
Edebiyatımızda Eyüp
Eyüp Sultanda Zekai Dede Konservatuarı 
Yaşamının Son Yıllarında Eyüp Anıtlarını Onaran Yüksek Mimar Vasfi Egeli
Eyüp Sultan Türbesine Vakfedilen Eserler
Eyüp Sultan Yerleşme Dokusunun Tarihsel Süreç İçinde Gelişimi-Değişimi
Eyüpte Siyavuş Paşa Türbesi Çinilerinde Renk ve Kompozisyon Özellikler
Eyüpte Bazı 19.Yüzyıl Yapılarında Yapı Malzemesi ve Teknolojisi Üzerine Gözlemler
Sanatçı Gözü ile Mehter 
Eyüp Türbeleri
Eyüp ve Musikimiz 
Eyüp Sultanda Bir Hanım Sultan Adile Sultan (1826-1899)
Ebu Eyyup El-Ensari’yi Konstantiniyye Surlarına Kadar Getiren Âmil Neydi?
Cemâlizâde Tekkesi Şeyhi Seyit Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri
Eyüp Sultan İsmi Üzerine 
Neden Müze ? Nasıl Bir Müze ?
Eyüb Vakıf Kütüphaneleri
Eyüp Sultan ve Osmanlı Hükümdarlarının Kılıç Kuşanma Törenleri Taklid-i Seyf
Eyüpsultan Camii ve Yakın Çevresi
Taşıyla Toprağıyla İstanbul’dan Eski bir Semt Eyüpsultan’da Yeni Bulgular Üzerine
Eyüp Sultan Türbesinde 1919 - 1920 Tarihinde Yapılan Çini Hırsızlığı ve Belgeleri
Feshane Fabrikası ve Halıları
Kuruluşundan Günümüze Eyüp Sultanda Kimlik Arayışı
Eyüpsultan Semtinde Tarih ve Sanat Tarihi
16.Yüzyılda Eyüp Vakfı Muhasebelerinde Eyüp Kasabası  
Sinan’ın Mimar Başı Olarak Eyüpteki İlk Eseri 
Ebu’ssuùd Efendi
Eyüp Sultan İlçesinin Yokedilen Tarihi Bir Mahallesinin Dünü ve Bugünü
Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Mezar Taşlarında Kase İçinde Meyve Tasvirleri
Eyüp ve Çevresindeki Mezar Taşlarında Görülen Kase İçinde Meyve Tasvirlerinin Sembolizmi
Geleceğe Taşınabilirlik Yöntemleri 
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III.Sempozyum;
 

Abdullah UZUN
Ahmet AKGÜNDÜZ
Ahmet Kamil GÖREN
Ayşıl Tükel YAVUZ
Berke İNEL
Cahit ATASOY
Cahit BALTACI
Candan KESKİN
Emine KETENCİOĞLU
Erdem YÜCEL
Ertuğrul ÖNALP
Esma İgüz PARMAKSIZ
Fahrünnisa Ensari KARA
Filiz Çalışlar YENİŞEHİRLİOĞLU
Gönül CANTAY
Gönül YILMAZKURT
Gülnur KADAYIFÇI 
Hülya YALÇIN
Gündegül PARLAR
Halit ÇAL 
Hamza GÜNDOĞDU
Haşim KARPUZ
Hulusi YAVUZ
İhsan Süreyya SIRMA
Kamil BİÇİCİ
Mehmet Zeki İBRAHİMGİL

Bizans ve Osmanlı Döneminde Eyüp Sultanın Kabri ve Etkileri
Osmanlı Devletinde Hoşgörünün Hukuki Temelleri
Eyüp Sultanı Betimleyen Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar
Beypazarı Suluhan
Osmanlı Devletinde Güzel Sanatlara Verilen Önem
700 Yıllık Medeniyetimizdeki Türk Musikisi
Osmanlılar Döneminde İslam Medeniyeti
Eyüp Sultanda Bulunan Osmanlı Dönemi Armalı ve Nişanlı Mezar Taşları
Eyüp Sultanda Adile Sultan Türbesindeki Puşide Örnekleri
Edirne Evleri 
Bir İspanyol Gezgininin Gözü ile 1807 Yılında Eyüp Sultan Camii
Osmanlı Mimarlığında Şadırvan ve İstanbul Örnekleri
Bir Dünya Kendi İstanbul ve İlk Türk (Osmanlı) İslam Yerleşmesi Eyüp Üzerine
Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Araştırmaları
İstanbulun Tarihi Topoğrafyası 
İstanbul Eyüp Sultanda Mihrişah Valide Sultan Türbesi Sandukalarındaki Puşideler
Eyüp camii ve Merkez Civarında Yürütülen Koruma Amaçlı Kentsel  Tasarım Çalışma Ve Uygulamaları
Eyüp camii ve Merkez Civarında Yürütülen Koruma Amaçlı Kentsel  Tasarım Çalışma Ve Uygulamaları
Fatihin Ekaliyete Verdiği İmtiyazlar Gennadios’un İtikadnamesi
İstanbul Eyüpteki Erkek Mezar Taşlarında Başlıklar
Erzurumda İlk Osmanlı Yapılaşması
Osmanlıda Konut Mimarisi Konya Örneği 
İslami Ziyaret Merkezi Olarak Eyüp Sultan
Eyüp Sultan Hakkında Bazı Mülahazalar
Eyüpsultan Vusuli Efendi Türbesi Haziresi 
Balkanlarda Türk Kültürü ve Sanatı 
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IV.Sempozyum;

  

 

Ayten ERDEM
Aziz DOĞANAY
Bekir DENİZ
Betül BAKIR
Cahit ATASOY
D.Mehmet DOĞAN
Emine KARPUZ
Erdem YÜCEL 
Erman GÜVEN 
Ertuğrul ÖNALP
Fahrünnisa Ensari KARA
Gönül CANTAY
Gündegül PARLAR
Hakkı ÖNKAL
Ayşe ÜSTÜN
Hulusi YAVUZ
Hülya YALÇIN
İsmail Lütfi ÇAKAN
Mehmet Necati KUTLU
Mehmet ŞEKER
Musa SEYİRCİ
Mustafa MİYASOĞLU
Nur URFALIOĞLU
Nuran KARAPİLEHVARİAN
Nuray ÖZASLAN
Nuri SEÇKİN
Örcün BARIŞTA
Özden SÜSLÜ
Rıfat ÖNSOY
Saadettin ÖKTEN
Aynur CAN
Sait ÖZTÜRK
Selçuk MÜLAYİM
Semavi EYİCE
Sinan GENİM
Suphi SAATÇİ
Süleyman BERK
Tevhide ÖZBAĞI 
Pakize KAYADİBİ
Tülin ÇORUHLU 
Yaşar ÇORUHLU
Uğur DERMAN 
Yurdun GÜVENEN
Zekiye YENEN
Zeynep AHUNBAY
Ziya KAZICI
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Eyüp/Kuyubaşı Emin Baba Tekkesi Restorasyon Değerlendirmesi
Eyüp Camii Civarındaki Mezarlıklarda Görülen Çintemani (Körkle-Moncuk) Motifi 
Hakkında Bir Araştırma
Osmanlı Döneminde Düz Dokuma Yaygılar
Eyüpsultan Camii’nde Yapısal Konum ve Mimari Gelişim
Eyüpsultan Türk Musikisi Boyunca Bir Mektep (Ekol) Olmuştur
Büyük Fetih ve Eyüpsultan
Osmanlı Mutfak Kültürü
Cemal Server Revnakoğlu’nun Eyüp Çalışmaları
Eyüp Sultan Türbesinin Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi
1560 Cerbe Deniz Zaferi ve Cerbe Kalesinin Fethi
Tarihi Çevrenin Korunmasında Bir Akdeniz İslam Ülkesi-Tunus ve Eyüp
Eyüpsultan Külliyesi
Osmanlı Kuruluş Dönemi Sikkelerinde Kompozisyon
Eyüp’te Bazı Cami ve Türbelerin Tamirleriyle İlgili Arşiv Belgeleri Hakkında Görüşler
Eyüp’te Bazı Cami ve Türbelerin Tamirleriyle İlgili Arşiv Belgeleri Hakkında Görüşler
Eyüp’te Medfun Osmanlı Şeyhülislâmları
Kültür Mirası Yapıların Korunması ve Kullanımı 
Sahabe Kimliği Açısından Eyüp Sultanın Bazı Davranış ve Değerlendirmeleri
Avrupa’da Görevlendirilen (Eyüpte Medfun) İlk Osmanlı Sefiri: Ahmet Vasıf Efendi
Yabancı Gözüyle XVIII-XIX Yüzyılda Eyüp’e Bir Bakış
Batı Akdeniz Bölgesinde Osmanlı Döneminde Teke Türkmenleri
Ziya Osman Saba’da Eyüpsultan ve Ölüm Duygusu
Osmanlı Sebil Mimarisi
Osmanlı Çeşme Mimarisinde 19.yy.Değişimleri
Eyüp’te Kentsel Dokunun Gelişimi
Eyüpsultan Haziresindeki Mimari Lâhitler
Eyüpsultan Cafer Paşa Türbesi Kazısı Ve Mezar Taşı Süslemeleri Üzerine 
Osmanlı Çini ve Seramik Sanatında Kırmızı Rengin Yeri ve Gelişimi
Osmanlı Borçları Üzerine Bir Değerlendirme
Objeden Hareketle Bir Estetik Denemesi Estetik Obje Olarak Eyüp Sultan
Osmanlı Toplumuna Eyüp’ten Bakış 
Fatih Külliyesinde Çorba Kapısı
Piyer Loti ve Aziyade Başlıklı Romanı
Kültür Sorunu
Sinan’ın Eyüp’teki Cami ve Mescidleri Üzerine Gözlemler
Eyüp’te Medfun Hattat Filibeli (Bakkal)Ahmet Arif Efendi
Osmanlı Dönemi Para Keseleri
Osmanlı Dönemi Para Keseleri
İstanbulda Denizci Mezar Taşları
İstanbulda Denizci Mezar Taşları
Piyer Lotinin Oturduğu Evin Kitabesi 
Eyüpsultan’ın Kültür Hayatımıza ve İstanbul Şehirleşmesine Etkileri
Planlamada Veri Oluşturmak Üzere Eyüp’te Korunacak Değerler
Eyüp’teki Osmanlı Eğitim Yapıları ve Korunmalarıyla İlgili Öneriler
Osmanlı Devrinde İnsan Hakları
Eyüp’teki Mimar Sinan Türbelerinin Hat Sanatı Düzenleri
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V.Sempozyum;

Ahmet BAYINDIR
Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU
Alım KARAMÜRSEL
Ayla ERSOY
Aynur CAN
Ayten ERDEM
Cemal ÖZTÜRK
Cengiz BEKTAŞ
Erdem YÜCEL
Erman GÜVEN 
Erol GÜRDAL / Ahmet ERSEN
Fadime GELEÇ
Fahrunnisa Ensari KARA
Filiz Çalışlar YENİŞEHİRLİOĞLU
Firdevs SAYILAN 
Gönül CANTAY
Gündegül PARLAR
Hakkı ÖNKAL
Haydar SANAL
Hülya YALÇIN
İskender PALA
İsmail Lütfi ÇAKAN
İsmail ORMAN
Mehmet ŞEKER
Mustafa GÜLER
Müşerref GÖVER
Nejat ERALP
Nuray ÖZASLAN
Örcün BARIŞTA
Recep USLU
Sait ÖZTÜRK
Semavi EYİCE
Sinan GENİM
Suphi SAATÇİ
Süleyman BERK
Talip MERT
Tosun YALÇINKAYA 
Vildan ÇETİNTAŞ
Yasemin MASARACI
Zekiye YENEN 
Hülya Berkman YAKAR
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Eyüp Resimleri ve Portreler
Eyüpsultan Siluetinin Manevi Dış Amilleri
Eyüp’te Zeyni Mezartaşları 
Mezar Taşlarındaki Servi Ağaç Kültü
Günümüzde Eyüpsultan Nasıl Algılanıyor ?
Eyüp’te Sivil Mimari Örnekleri ve Koruma Sorunları
Ermeni Soykırımı Hakkında Piyer Lotinin Düşünceleri 
Eyüp Oyuncakçıları, Oyuncak Müzeleri
Reşat Ekrem Koçu’nun Eyüp Çalışmaları
Eyüpsultan Türbesi Haziresinin Önemine Dair Bir İnceleme
Tarihi Yapılarda Duvar Oymaları ve Tarihsel Otantiğin Korunması
Eyüp Oyuncakları
Eyüp’te Kültürel Sosyal Rekreatif Doku Odakları
Eyüp’te Bir Çömlekçi Ailesi
Eyüp’ten Kareler
Cezri Kasım Paşa Külliyesi
Eyüp Kadınlığında Yerleşim Sürecinde Sosyal Yaşamdan Kesitler (15-16.yy)
Eyüp Mihrişah ve Şahsultan Türbelerinin Kitabeleri Işığında Mihrişah Kadın Meselesi
Eyüp Sultan Vasfında Musikili Bir Türkü
Öyküleriyle Eyüp
Ebussuud Haziresi
Eyüp Sultan’ın Rivayetlerinden Seçmeler ve Kırk Hadis Projesi
Eyüpsultan Camii Türbelerindeki Çini Envanter Çalışması
El Yazması “Ebu Eyyub El Ensari Menakibi” Adlı Eser ve Nüshaları Üzerine Bir Değerlendirme
Şah Sultan ve Zal Mahmut Paşa Vakfiyesi
Eyüp’ten Mezartaşı Motifleri
Eyüp’te Dukakinzâdeler Ailesi
Yabancı Seyyahlar Gözüyle Eyüp 
Eyüpsultan’da Kuşevleri
Eyüp’te Medfun Enderunlu Fazıl’ın Çenginame’sinin Müzik Kaynağı Olma Bakımından Değeri
1576 Sicil Kayıtlarında Eyüp Kadılığı Bütçesi
Zal Mahmut Paşa Camii ve Mimar Sinan 
Eyüp’te Bir Restorasyon
Sinan’ın Eyüp’teki Türbeleri
Eyüpsultan’da Celi Sülüs Kuşak Ve Yazılar
Bahriye Mevlevihanesi 
Eyüp’te Oyuncakçı Çıkmazı
Eyüp’lü Bir Sanatçı Derviş Hasan 
Şehir Müzesindeki Eyüp İmalatı Eserler 
Eyüp’te Ekonomi Ve Sosyal Değişimin Fiziksel Doku Aracılığında İrdelenmesi
Eyüp’te Ekonomi Ve Sosyal Değişimin Fiziksel Doku Aracılığında İrdelenmesi
Mimar Sinan’ın Eyüp Camilerinde Hat Sanatı Düzeni
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 VI.Sempozyum;

 

Ahmet Güner SAYAR
Ahmet Kamil GÖREN
Ahmet Turan ARSLAN
Ali Osman ÖZCAN
Atilla ÇETİN
Ayla ERSOY
Ayşe ÖZEL 
Azmi BİLGİN
Bekir KARLIĞA
Belkıs ALTUNİŞ GÜRSOY
Burçak EVREN
D.Mehmet DOĞAN
Erdem YÜCEL
Erendiz ÖZBAYOĞLU
Esma İgüz PARMAKSIZ
Fahrunnisa Ensari KARA
Fatma Ahsen TURAN
Filiz KILIÇ
Gönül CANTAY
Gül Sarıdikmen AHRAZ
Günay KUT / Turgut KUT
Gündegül PARLAR
Haşim ŞAHİN
Hülya YALÇIN
Hüseyin ALGÜL
Hüseyin HATEMİ
İlber ORTAYLI
İskender PALA
İsmail KARA
Mehmet GÜNTEKİN
Mehmet Zeki İBRAHİMGİL
Muhammet Nur DOĞAN
Mustafa ARMAĞAN 
Mustafa UZUN
Müfit YÜKSEL
Nazif ÖZTÜRK
Nejat ERALP
Nermin Özcan ÖZER
Nermin Özcan ÖZER
Nuri ÖZCAN
Orhan OKAY
Raşit KÜÇÜK
Recep AKAKUŞ
Refik TURAN 
Selçuk SEÇKİN / Şükrü SÖNMEZER
Semavi EYİCE
Sezai GÜLŞEN
Süleyman BERK
Şinasi ACAR 
Talip MERT
Tülin ÇORUHLU
Yaşar BAŞ
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

A.Süheyl Ünver’in Gözüyle Eyüp Sultan
Eyüpsultan’da Gömülü Bir Ressam Hüseyin Avni Lifij
Eyüp Sultan Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (Arapça-Osmanlıca)
Ölümünün 100.Yılında Cihan Pehlivanı Kara Ahmet
Tunuslu Hayrettin Paşa
Şeker Ahmet Paşa
Nigari 
Ümmî Sinan
Ali Kuşçu
Prens Sebahattin
Dünyanın En Yaşlı Adamı Bir Garip Zaro Ağa
Mehmet Âkif Ersoy
Yâ Vedûd Sultan
İlk Çağda Eyüp
Şekerci Hacı Bekir ve Ali Muhittin
Sahabe Ensar ve Eyüp’te Yatan Sahabeler 
İncili Çavuş ve Mizah Dünyası
Fitnat Hanım
Ressam Feyhaman Duran
Ressam Halit Naci
Ayvansarayı (hafız Hüseyin B.İsmalil) ve Eserleri 
Eyüp İndeksi
Eyüp’lü Bir Tarihçi Ord.Prof.İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Eyüp’e Sevdalı Bir Eyüplü Nezih Eldem
Halid Bin Zeyd (Ebü Eyyüb El-Ensari)
Molla Lütfi
Eyüb’de Bir Türbe Sultan V.Mehmet Reşad
Son Divan Şairi Yenişehirli Avni Bey  
Rüsûh ve İstikamet Sahibi Bir Zat Babanzâde Ahmet Naim Bey
Ebubekir Ağa
Sokullu Mehmed Paşa’nın Osmanlı Tarihindeki Yeri ve Önemi 
Bakî’nin Şiir Aynasında Osmanlı Hayatından Renkli Akisler
Zal Mahmut Paşa 
Hayatını Kalemiyle Kazanan Bir Türk Yazarı Ömer Rıza Doğrul
İdris-i Bitlisî ve Eyüpteki Eserleri
Şah Sultan veya Şah Sultanlar
Mareşal Fevzi Çakmak
Levni Abdülcelil Çelebi
Nigari’nin Şairliği
Türk Mûsikisinde “Şarkı” Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey
Eyüp Sırtlarında Bir Necip Fazıl
İstanbul’da Medfun Olduğu Söylenen Sahabilerden Ebu’d Derda
Gönenli Hoca ve Eyüp Cami Şeyh’ul-Kurralığı
XVI.Yüzyıllarda Bir Türk Atabeyi Hoca Sa’deddin Efendi
Mimar Vedat Tek ve Mimarlığı
İhtifalci Mehmet Ziya Bey, Hayatı, Mezarı ve Eserleri
Çok Yönlü Bir Sanatçı Eyüp’lü Hayalî Sa’it Efendi
Hattat İsmail Zühdî Efendi
Bir Kitabenin Düşündürdükleri Abdullah Kırımi
Musâhip Mehmet Sait Efendi
Halil Rıfat Paşa
Eyüp’ün Ebedi Sakinlerinden İzzet Mehmet Paşa
Mahmut Celaleddin Efendi
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VII.Sempozyum;
 

Adem APAK
Ahmet BAYINDIR
Ahmet BAYINDIR
Ahmet Kamil GÖREN
Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU
Ali Rıza ÖZCAN
Arif YILDIRIM
Asım YEDİYILDIZ
Ayla ERSOY
Ayşe ÖZEL 
Aziz DOĞANAY
D.Mehmet DOĞAN
Ersin Nazif GÜRDOĞAN
Fahrunnisa Ensari KARA
Fatma Ahsen TURAN
Filiz KILIÇ
Gönül CANTAY
Gül Sarıdikmen AHRAZ
Gülgün KÖROĞLU
Gündegül PARLAR
Gündüz GEDİKOĞLU 
Ensar NİŞANCI
Harun BATIRBAYGİL
Nuran KARAPİLEHVARİAN
Haşim ŞAHİN 
Hülya DOĞRU 
Hülya YALÇIN
Hüseyin ALGÜL
Mahmut H.ŞAKİROĞLU
Mehmet EFENDİOĞLU
Mehmet Zeki İBRAHİMGİL
Muhammet Nur DOĞAN
Mustafa ARMAĞAN 
Mustafa GÜLER
Mustafa MİYASOĞLU
Nermin Özcan ÖZER
Nilgün DOĞRUSÖZ
Nuri ÖZCAN
Osman CİLACI
Örcün BARIŞTA
Özden SÜSLÜ
Recep USLU
Refik TURAN 
Selçuk SEÇKİN
Semavi EYİCE
Süleyman BERK
Süleyman TOPRAK
Şenay ASLAN
Talha UĞURLUER
Tayfun AKKAYA
Tülin ÇORUHLU
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Fetihten Önce İstanbul Üzerine Müslüman Seferleri; Emeviler Dönemi
İstanbul’un Kuşatılma ve Fethi’ne  İlişkin Bazı Resimlere Eleştirel Bir Bakış 
Fatih Heykelleri
Tablolarda Fetih Sahneleri
Fetihten Sonraki İlk Büyük Camide (Eyüp) Yeni Bir Mekan
Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun Yazıları
Ebû Eyyüp El-Ensari’nin Bir Ayetle İlgili Yorumu ve İstanbul’un Fethi
Georges Young’un İstanbul Fethini Değerlendirmesi
Fatih Dönemi Tezhip Sanatı 
Fatih Dönemi Minyatürlü Yazma Eserler 
Eyüp’teki Çardaklı Türbelerin Asma Kapıları
Büyük Fetih ve Ankara
Fetih’in 550.Yılında Yeni Fetih Kapıları
Fatih İle Birlikte Kurulan Bir Semt Eyüp ve Fetih’ten Günümüze Ulaşan Mahalleler
Destancı Eyüplü Mustafa Şükrü Efendi ve Destanları
Tezkireler Işığında İstanbul
Eyüpsultan Siluetinde İvaz Efendi Camii
Türk Resminde Anadolu ve Rumeli Hisarı Görünümleri 
Bizansta Hekim Azizler, Eyüp’teki Kosmas ve Damianos Kilisesi
Fatih Dönemi Sikkelerinin Sanat Tarihi Yönleri
Fatih Dönemi Sikkelerinin Sanat Tarihi Yönleri
İstanbul Silüetinde Bir Şahsiyet ve Bir Kimlik Olarak Eyüpsultan
İstanbul Silüetinde Bir Şahsiyet ve Bir Kimlik Olarak Eyüpsultan
İstanbul’un Fethi’nin Osmanlı Zihniyet Dünyasının Oluşumuna Etkileri
Klasik Çağ Osmanlı İstanbul’unda Nakşibendilik Eyüp’te Baba Haydar Örneği 
15. Yüzyıl Tezhip Sanatında Zencerek
Tarihi Eyüp Yerleşmesinin Gelişim Sürecinde Yollar ve Öyküleri
Müjdelenmiş Topraklar
Fatih Sultan Mehmed Devrinin Batı Kaynaklı Türk Vesikaları
Sahabe Dönemi İstanbul Seferleri
Kosova’daki Türk Eserlerinde Duvar Resimlerinden Örnekler
Fatih (Avni) Divançesinden Bazı Dikkatler 
İstanbul  ve Fatih’i Anlayabilmek
İstanbul’un Fethi’nin Zamanın Müslüman Devletleri Tarafından Algılanışı
Fetih Şiirleri 
Fethi’in 550.Yılında İstanbul Nakışhaneleri 
Fatih Dönemine Ait Bir Musıkî Risalesi Kırşehirli Edvar Çevirisi
Son Devrin Ünlü Musıkîşinaslarından Hafız Ahmet Irsoy ve Sadettin Heper
İnanç Turizmi ve Eyüpsultan
Osmanlı İmparatorluğu Geç Dönem Ağaç İşlerinin Eyüpsultan’dan Seçkin Örnekleri 
Sitti Hatun Camii Mihrabı Üzerini Düşünceler
Fatih Devrinde Müderris Müzisyenler
Efsanelerle İstanbul’un Fethi
Fatih Dönemi Mescit Merkezli Eyüp Mahalleleri 
Bizans’ın Fetih Sırasında Mimari Mirası
İstanbul Sur Kapı Kitabeleri
Fetih’in 550.Yılında Eyüpsutan Türbesi Nasıl Ziyaret Edilmeli
Fatih Dönemi Şehirleşme ve Ulaşım Sürecinden Bugüne
İstanbul Surları ve Kapıları 
Silivri’ye Dair Fetih Devri Vakfiyerinin Işığında İncelemeler
İstanbul’un Fethi’nde Fatih’in Topları ve Osmanlı Topçuluğu
Eyüp Hazirelerinde İki Kadın Hattat; Habibe Hatun ve Hafize Habibi Hanım
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VIII.Sempozyum;
 

Ahmet ERSEN / Mehmet ULUKAN
Ahmet İNAN
Ahmet Nezihi GALİTEKİN
Ahmet YARAMIŞ
Ahmet YAŞAR
Candan NEMLİOĞLU
Cengiz GÜNDOĞDU
Davut DURSUN
Elmon HANÇER
Erman GÜVEN 
Fahrettin BOZDAĞ
Gönül CANTAY
Gülnur KADAYIFÇI
Gündegül PARLAR
Hami HATMAN
Hülya YALÇIN
Hür Mahmut YÜCER
İsmail ORMAN
Levent KUM
Mehmet Nuri YARDIM
Mehmet ŞEKER
Mevlüde KAPTI / Binnur KIRAÇ
Nuran ÇETİN
Mustafa GÜLER
Naci ŞAHİN / M.ŞAHİN

Oğuz ERTEN
Önder KAYA
Örcün BARIŞTA
Ramazan IŞIK
Sabiha TANSUĞ
Sadık SARISAMAN
Semavi EYİCE
Semra ŞİMŞEK
Sibel Onat HATTAP / Nil KOROĞLU
Suphi SAATÇİ / Sedat KURUGÖL
Şükrü SÖNMEZER
Talha UĞURLUER
Tülay SEZGİN
Zahra ÖZTÜRK
Zekiye YENEN
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Eyüp Afife Hatun Tekkesi ve Restitüsyon Önerisi
Eyüp İmareti (Mihrişah Valide Sultan İmareti)
Arşivden Belgelerinde Eyüp
Eyüp Feshane’nin İlk Kuruluş Yılları
XVIII.Yüzyılın İkinci Yarısındaki Eyüp Kahvehaneleri
Sultan Reşad Türbesi’ndeki Kalem İşleri
XVII. Yüzyılda Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi Hayatı, Hizmeti ve Misyonu
Eyüp Genel Seçimleri Üzerine 
Eyüp Ermeni Kiliseleri
Eyüpsultan Türbesi Envanterine Kayıtlı Eserler
Sıbyan Mektepleri ve Eyüp’teki Sıbyan Mektepleri
Kaynaklarda Eyüpsultan 
Eyüp Türbe Hamamı
Eyüpsultan Tarihi Müellifi Mehmet Mermi Haskan’ın Biyografisi
Evlice Baba Tekkesi 
Eyüp Oyuncakçıları Müzelesi Programı
Eyüp’te Medfun Osmanlı Şeyhülislâmı Kadızade Mehmet Tahir Efendi ve Bir Eseri
Eyüpsultan Türbesinin Geçirdiği Değişimler
Sultan Reşad Türbesinde Çini Tasarımı
Edebiyatçıların Gözü ile Eyüp
Menakıplerin Türk Kültürü ve Eyüp Tarihindeki Yeri
Monografik Bir İnceleme; Silahtarağa Elektrik Santrali
Kaşgari Tekkesi 
Eyüp’lü Yahya Paşa ve İstanbul’daki Eserleri
Osmanlı Arşivi Belgelerine ve Seyyahlara Göre XVII.ve XVIII.Yüzyıllarda Eyüp’te
Sosyo Ekonomik Yapı ve Özellikleri
Eyüp’te Yeniçeri Mezartaşı ve Yeniçeri Mezartaşları
Eyüp’te Cellat Mezarlığı
İstanbul Çeşmeleri Arasında Eyüpsultan Çeşmelerinin Yeri ve Önemi 
Eyüpsultan Hazretleri Kısaca hayatı ve Menâkıplarından Bir Demet 
1964’te Eyüp Sırtlarında’ki Piyer Loti Kahvesi
I.Dönem TBMM’de Eyüplü Bir Mebus: Yahya Galip Bey
Eyüpsultanda İlk Şehyülislam Türbesi
Eyüp’te Bahçe Bostan Kültürü ve Çiçekçilik
Eyüp’te Önemli Bir Kültür Varlığı; Rami Kışlası
Eyüpte Bazı Tarihi Yapılarda Görülen Yıpranmalar Üzerine Gözlemler
Bir Oran Araştırması; Zal Mahmut Paşa Camii
Eyüp Mezartaşlarında Cennet Meyveli Mezartaşları 
Türk Mezar Geleneği ve Eyüp Çifte Gelinler Türbesi
Eyüp’te Medfun Bir Hanım Müstensih’in Kabri ve Bir Kitabı 
Eyüp’ü Planlamak
Eyüp Cezrikasım Paşa Camii ve Kâbe Tasvirli Pano
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IX.Sempozyum;

 

Ahmet BAYINDIR
Ahmet Bilgin TURNALI
Ahmet Kamil GÖREN
Ahmet Nezihi GALİTEKİN
Ahmet Turan ASLAN
Ali Nihat KUNDAK
Ali Rıza ÖZCAN
Ali KILCI
Atilla ÇETİN
Ayla ERSOY
Ayşe YETİŞKİN
Belkıs ALTUNİŞ GÜRSOY
Berke İNEL
Burçak EVREN
Candan NEMLİOĞLU
Cengiz GÜNDOĞDU
Cemil ÇİFTÇİ
D.Mehmet DOĞAN
Davut DURSUN
Erendiz ÖZBAYOĞLU
Esma İgüz PARMAKSIZ
Fahrünnisa Ensari KARA
Fehamettin BAŞAR
Gönül CANTAY
Gündegül PARLAR
Hale TOKAY / Nesrin MUMCU
Halil BİNGÖL
Haşim ŞAHİN
Hülya DOĞRU
Hülya YALÇIN
Hür Mahmut YÜCER
Hüseyin ALGÜL
İlhami YURDAKUL
Levent KUM
Mahmut H.ŞAKİROĞLU
Mehmet EFENDİOĞLU
Mehmet ULUKAN / Ahmet ERSEN
Muhammet GÖRÜR
Mustafa GÜLER
Mustafa MİYASOĞLU
Müfit YÜKSEL
Nezih BAŞGELEN
Recep USLU / Duygu NEVŞE
Sadi BAYRAM
Sadık SARISAMAN
Sait ÖZTÜRK
Selin İPEK
Semavi EYİCE
Süleyman BERK
Talha UĞURLUER
Tülay ÇOBANCAOĞLU
Burcu B. CANTİMUR
Uğur DERMAN 
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Eyüpsultan’daki Anıtsal Kültür Varlıklarımızdan Örnekler
Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Hakkında Aileden ve Yakın Çevreden Derlenen Anılar
Eyüp Ressamı Naile Akıncı
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Nezareti Tasnifinde 19245 Numarayla 
Kayıtlı Defter
Eyüp’te Medfun Meşayıhtan El Hac Hasan Şükrü Efendi
Eyüp’te Medfun Şeyhülislam  Veliyüddin Efendi ve Oğlu M. Emin Efendi
Mihrişah Valide Sultan Türbesi Yazıları
Şeyülislâm Ebussuud Efendi’nin Eyüp Sıbyan Mektebi ve Vakıfları
Abdurrahman Şeref Bey
Süheyl Ünver’in Eyüp Çizimleri
Eyüp Kütüphaneleri Tipolojisi
Damad Mahmud Celaleddin Paşa
İstanbul ve Eyüp Çevresinde Oryantalist Sanatta Resimsi Betimlemmeleri
Eyüp’te Türk Sinemasının İlk Stüdyosu
Eyüp’lü Lâlezariler ve Lâleleri
Eyüp’te Medfun Bir Halveti Şeyhi Sivasizade Abdülbaki Efendi
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Eyüp
Süleyman Nazif
2001 Seçimlerinde Eyüp Seçimlerinin Değerlendirilmesi
Bizans Dönemi Eyüp Semt Adları Üzerine
Washinton Kongre Kütüphanesi II. Abdülhamid Fotoğraf Albümünden Eyüp Baytar ve Eczacılık Mektebi
Şehir ve Kutsallık-Kutsal Belde Eyüp
İstanbul Kuşatmaları ve Eyüp
Görsel Kaynaklarda Eyüp Yalıları Eyüp Mimarisi ve Koruma
Eyüpsultan Sempozyumları Üzerine 
Hacı Beşir Ağa Darülhadisi Restitüsyonu ve Restorasyon Önerisi
16 Mart 1920 İstanbul’un İkinci İşgali ve Eyüp Bahariye’ye Gömülen Şehitlerin Sayıları ve Künyeleri
Eyüp’te Bir Melami: Lâlizade Abdülbaki Efendi
Eyüp’lü Sanatçı Bir Aile Nursen-Güvenç Güven
Eyüp’te Bir Alman Mimar Bruno Taut
Eyüp’te Sadi Tekkeleri
Eyüp Sultan’dan Fatih’e Kutlu Yolculuk
Eyüp Kadılığı
Sultan Reşad Türbesinde Taş İşçiliği
Mahalle ve Şehirlerin Kuruluşunda Aziz Kişilerin Yeri
Eyüp’te Medfun Sahabeler Üzerine Bir Değerlendirme
Eyüp Özbekler Tekkesi
Sultan Reşad Türbesi Metal Sanduka Parmaklık Süslemeleri
Eyüp Takkeci Cafer Çelebi Camii Vakıfları
Necip Fazıl ve Abdülhakim Arvasi’nin Edebiyat ve Tasavvuf Sohbetleri
Karyağdı Tekkesi
Eski Kartpostallarda Eyüp ve Civarı
Eyüp’ün Meşhurlarından Bir Hekimbaşının Müzikle Tedavi Risalesi
Eyüp Mahallesi Sakinlerinden  Hafız Edhem Vakfiyesi
Eyüp Fukara Cemiyeti
Osmanlı Döneminde Eyüp’te Çevrenin Korunması
Osmanlıda Sandukalara Örtü Örtme Geleneği ve Eyüpsultan Hazireler’ndeki Taş Lahitler
Şekerpare Kadın Türbesi
Bir Celî Sülüs Hattın Hazırlanışı
Tarihte Eğitime Gönül Verenler
Eyüpsultan Yerleşme Dokusu İçinde Yer Alan Restorasyon Geçirmiş Geleneksel
Konut Örneklerinin İrdelenmesi
Defterdar Camii’nin Minaresi Alemindeki  Yok Olan Hokka ve Kalem
Ümmi Sinan Tekkesi Kültür Varlıkları
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X.Sempozyum;
 

Ahmet BAYINDIR
Ahmet Bilgin TURNALI
Ahmet Semih TORUN
Atilla ÇETİN
Ayla Ayyıldız POTUR / Gülhan BENLİ
Bilal KEMİKLİ
Erol GÜRDAL / Seden ACUN
Ersin Nazif GÜRDOĞAN
Fahrunnisa Ensari KARA
Gönül CANTAY
Gülnur KADAYIFÇI / Ayşe ZENGİN
Betül YAVUZ
Gündegül PARLAR
Hülya DOĞRU 
Hülya YALÇIN-Nesrin MUMCU
Hür Mahmut YÜCER
İlhami YURDAKUL

Mahmut H.ŞAKİROĞLU
Mehmet Nuri YARDIM
Mustafa ARMAĞAN 
Mustafa GÜLER
Naci ŞAHİN
Necdet SAKAOĞLU
Nejat ERALP
Örcün BARIŞTA
Sedat BALKAN
Semavi EYİCE
Sinan GENİM
Süleyman BERK
Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU
Şefaattin DENİZ
Talat KOÇAK
Tosun YALÇINKAYA 

Uğur DERMAN 
Yakup ÇİÇEK
Yaşar KALAFAT
Yıldız AKSOY
Zekiye YENEN 
Elif Örnek ÖZDEN
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Eyüp’teki Mimari Eserlerde Plastik Değerler
İdris Köşkü’nde Çolak Hasan Tekkesi ve Bâli Baba Sorunu (Piyer Loti-Eyüp)
Lala Mustafa Paşa ve Vakfiyeleri
Müstakim-Zade Süleyman Sadettin Efendi
Eyüp Mekansal Kimliğinin Dönüşüm Sürecinde Sivil Mimari Örneği Ahşap Konut Dokusu
Eyüp’te Sükûna Eren Ruh: Osman Kemali’nin Serencamı
Tarihi Yapılarda Kullanılmış Horasan Harçları  ve Eyüp’teki Eski Eser Tarihi Yapıların 
Restorasyon ve Onarımları  için Harç Önerisi
Medine Toprağı Eyüpsultan
Eyüp’te Yatan Bir Büyük Osmanlı Devlet Adamı Sokollu Mehmed Paşa
Eyüpsultanda Osmanlı Dönemi Yapılaşması
Nişanca Meydanı ve Çevresinin İncelenmesi
10. Yılında Eyüpsultan Sempozyumu
Eyüp Sempozyum Sergileri
Eyüp’teki Vakıf Mülkü Anıt Eserlere Yapılan Müdahaleler
Eyüp’te Medfun Ebussuud Efendi’nin Dua Mecmuası 
Vakanüvis Ahmet Lütfi’nin  İstanbul ve Bilâdi Selâse Müslüman Mezarlıklarına Dair Bir Lâyihası; 
Mekâbir-i Müslimine Dair Hatıra-i Kâsıra
Eski İstanbul Haritaları: Eyüp ve Civarı
Hatırlanması Gereken Eyüpsultan’lı Bir Halk Romancısı: Osman Cemal Kaygılı
Bir Osmanlı Diplomatının Hüzünlü Hikayesi: Rami Mehmed Paşa
Darüssade Ağası Beşir Ağa’nın Eyüp’teki Külliyesi İçin Tesis Ettiği Vakfı
19. YY.’da Eyüp’te Kültürel Yapı
Eyüp Havass-ı Refia Kadılığı
Eyüp Nezih Eldem Şehir Müzesi Projesi Üzerine
1996-1998 Yılları Arasında İstanbul Eyüpsultan’da Yapılan Kazı ve Yüzey 
Araştırmaları Bulguları ve Ardından Düşündürdükleri
Eyüp’te Karay Mezarlıkları
Eyüp Sırtlarından Görülen İstanbul
Eyüpsultan Gümüşsuyu Evleri, Pierre Loti Turistik Tesisleri
Eyüpsultan Temalı Hat Levhaları
Eyüp’ün Şehir Kültürüne Katkıları
Eyüp’te Bir Vakıf: Sadrazam Safranbolulu İzzet Mehmet  Paşa Vakfı
Eyüp-el Ensari’nin Şehit Olduğu İstanbul Kuşatmasının Nedeni: Bizans İmparatorluğu’nda 
Bir Generalin İsyanı
Eyüp Oyuncakçılığı ve Oyuncak Atölyesi
Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin Eyüpsultandaki Celî Ta’lîk Kitabeleri
Haririzade ve Eseri
Hz. Eyüp Türbe ve Mağarası Etrafında Gelişen Halk İnançları
Eyüp İlçesi Yeşil Alan Durumunun Deprem Öncesi ve Sonrası İhtiyaçlar Açısından İrdelenmesi
Eyüp’ün Planlanmasında Adımlar
Vakıf Müzelerindeki Eyüp’ten Gelen Eserler
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XI.Sempozyum;

Eyüp Sultan Sempozyumları Üzerine Genel Değerlendirmeler

XI Sempozyumun ayrı ayrı dökümlerinden sonra şimdi de genel/total dökümleri 
verelim:

Eyüp Sultan Sempozyumlarında;
• 243 Konuşmacı Katılmıştır.*
• 453 Konu Sunulmuştur.
• 4242 Sayfa Yayım Çıkarılmıştır
• Çıkarılan Yayımlarda Toplam 7000 adet Görsel Kullanılmıştır.

* 243 kişi 453 konu olmasının sebebi bazı tebliğciler farklı yıllarda bir veya birkaç kez tebliğ sunmuştur.

 

Ahmet İNAN
Ahmet Semih TORUN
D.Mehmet DOĞAN
Elmon HANÇER
Erdem YÜCEL 
Erendiz ÖZBAYOĞLU
Fahrettin BOZDAĞ
Fahrünnisa Ensari KARA
Gündegül PARLAR
Haşim ŞAHİN 
Haşmet ALTINÖLÇEK
Hulusi YAVUZ
İsmail ORMAN
Mehmet EFENDİOĞLU
Nursel UYANIKER
Örcün BARIŞTA
Recep USLU
Sait ÖZTÜRK
Sedat BALKAN
Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU
Talha UĞURLUER
Yıldız AKSOY

Eyüp Sultan Beldesi, Burada Bulunan Vakıflar, Özellikle Mihrişah Sultan Vakfiyesi
Eyüp’ün Güzel Bir Köşesi, Şeyh Murad-ı Buhari Tekkesi ve Haziresi
Yaşayan Sultanlar;Semerkant’da Şah Zinde, İstanbul’da Eyüp Sultan
İmparatorluklar Başkenti İstanbul’da Ermeni Kutsallığın İzleri
Rumeli Hisarının Restorasyonunu Yapan Üç Hanım Mimar
İlk Çağlarda Şehir Kutsallığı ve Eyüp
Çocuk ve Kutsallık 
İslam’ın Yardımcıları Ensariler ve Kutsal Belde Eyüp’ün Sultanı Hz. Eyyub el Ensari
Kutsal Topraklarda Yatan Sultan Reşad’ın Hakimiyet Sembolü
Menakıbı Eyyub el Ensari ve Tarih Kaynağı Olarak Değeri
Bir Güç Simgesi Olarak Eyüp Mehteri
Kutsallık Nedir
İstanbuldaki Kutsal Mekanların Yerleşimi Hakkındaki Düşünceler
Eyüp’te Şekillenen Gelenekler
Hz. Ebu Eyyub el Ensariyi Ziyaret Adabı
Geç Osmanlı Döneminde, Eyüp Sultandaki Türbelere Saraydan Armağan Edilen İşlemeler
Eyüplü Neyzen Mahmut Şevket Özdönmez’in Bilinmeyen Yönleri
Şehir,Afet ve Kutsallık
İstanbul’da Karay Türklerinin İzleri
Boğaziçi Suyolu ve Çevresinde Yer Alan İnanç Mahalleri Üzerine 
Kısa Bir Değerlendirme
Bir Mekan, Üç Zaman, Üç Şahıs
Eyüp İlçesi Park ve Bahçelerinin; Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi
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Eyüp Sultan Sempozyumları Tematik Bildiri Dizini

Plastik Sanatlar
• Mimari : 97 Tebliğ Sunulmuştur.
• Ağaç işleri : 2 Tebliğ Sunulmuştur.
• Toprak İşleri : 10 Tebliğ Sunulmuştur.
• Taş İşçiliği : 32 Tebliğ Sunulmuştur.
• Hat Sanatı : 18 Tebliğ Sunulmuştur.
• Resim : 10 Tebliğ Sunulmuştur.
• Halı : 2 Tebliğ Sunulmuştur.
• Tekstil : 3 Tebliğ Sunulmuştur.
• ModernSanatlar:5Tebliğ Sunulmuştur.

Fonetik Sanatlar
• Müzik : 10 Tebliğ Sunulmuştur.
• Edebiyat : 10 Tebliğ Sunulmuştur.

 Sosyal Bilimler
• Tarih : 10 Tebliğ Sunulmuştur.
• Kültür Tarihi : 54 Tebliğ Sunulmuştur.
• İslami Bilimler : 10 Tebliğ Sunulmuştur.
• Araştırma : 45 Tebliğ Sunulmuştur.
• Otobiyografi : 86 Tebliğ Sunulmuştur.
• Kazılar : 6 Tebliğ Sunulmuştur.
• Bibliyografya : 2 Tebliğ Sunulmuştur.

Dolayısı ile bir ilçe belediyesinin 1994-2010 yılları arasında 11 yıl süreyle gerçekleş-
tirdiği sempozyumlar ve bunun metinleri (kitapları) şehir ve şehir tarihi bağlamın-
da (bizce) nitelikli bir örnek (mutfak/alan) çalışma olarak ortada duruyor. 



Fotoğraflar




