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Sunuş
Şehir denildiğinde bu kelime ile çoklarının anlatmak istediği ve dinleyenlerin de 
anlamak istediği anlam şudur: İnsanların toplu halde yaşadıkları büyük yerleşim 
merkezi. Sözlüklere de bakarsanız böyledir ama sadece bu, değildir. Şehrin bir tek bu 
anlamı yoktur. Maalesef günübirlik yaşama tarzını seçmiş ya da seçtirilmiş insanlar 
bu anlamla yetinmiş daha fazlasını düşünmemiş, düşünememiş, düşündürülmemiş. 
Hâlbuki sözlüklere müracaat ettiğiniz zaman ikinci ya da üçüncü olarak şehrin şu 
anlamını da size sunacaktır. İç dünya, iç âlem, anlamı da vardır. Birinci anlama göre 
düşündüğümüzde şehir birdir ama ikinci anlama göre düşündüğümüzde şehir, 
bindir şehir, yüz bindir şehir, milyondur, şehir demek sayılamayacak kadar iç âlem 
demek yine sayılamayacak kadar iç dünya demektir. Buradan hareketle şunları 
söyleyebiliriz öyleyse Şehir ya da şehirler bir anda olmaz, olamaz. Birçok bilimin, 
jeolojiden mimariye, görsel sanatlardan estetiğe, tasarımdan tefrişe, maddeden 
manaya kadar ilmin tüm dallarının yüzyılların birikimini yüzbinlerin tecrübesi ile 
buluşturacak, kaynaştıracak ki ortaya çıkan şehir, şehir olsun, medeniyet olsun, tarih 
olsun. Yani sayılamayacak kadar iç âlemin ortaklaşa bilgilerinden düşüncelerinden 
hayallerinden umutlarından ufuklarından oluşan yerdir şehir. 

Bunlardan mahrum olan bir yer, şehir olmaz, olamaz medeniyet sunamaz, canlılık 
belirtisi gösteremez. Beton yığınlarının, demir parçaları ile bir araya gelmesi 
demek, şehir demek değildir. Şehirler de, insanlar gibi birer canlı organizmalardır. 
Şayet öyle olmasaydı bugün insanlar tarihi mekânları görebilmek için dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna gitmez, maddi birikimlerini bu yolda harcamazlardı. En lüks 
yerlerde yaşayanlar acaba neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarlar ya da o mekânlarda 
ne bulurlar tarihe şahitlik eden o yerler ziyaretçilerine ne sunarlar ki onlar buraları 
görebilmek için yerlerini yurtlarını terk ederek bilmedikleri, görmedikleri yerlere 
giderler dahası dilini bilmediği yaşayış tarzını bilmediği insanların arasına gider. 
Orada nelerle karşılaşacağını başına nelerin geleceğine aldırmadan onu oraya 
çeken şey nedir acaba? Oysa bu insanlar da adına şehir dedikleri yerleşim yerlerinde 
bulunuyorlar zaten öyle değil mi? Mesele sadece bina ya da yapı görmek olsaydı 
zaten her gün yapıların içerisinde kalmıyorlar mıydı? Öyle ki görmeye geldikleri 
yerdeki yapılardan çok daha yüksek çok daha fazla konfora sahip yapılarda 
hayatlarını sürdürüyorlardı.   
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Gerçek şehirler kendisinde insanlığı, tarihi, tecrübeyi, bilimi ve kültürü gösterir. 
Her medeniyet, bir şehirde tecessüm eder. İşte bundan dolayı şehir, medeniyet; 
medeniyet şehirdir. Bu medeniyetlerin içerisinde yükselen nadide şehirlerden biri 
de Konya’dır. Konya medeniyetlerin, kültürlerin merkezidir. Öz olarak söylemek 
gerekirse Konya bir ulu medeniyetin tâ kendisidir. Bir kutlu rüyanın hakikate erdiği 
şehirdir...  Yerleşik hayata geçişin izlerinden başkentliğe kadar bir nice olaya şahitlik 
etmiş, bağrında yetiştirdiği ve barındırdığı şahsiyetlerin izlerini görürüz sokaklarında 
caddelerinde. Yaşattığı canların canıyla gelenlere can sunar Konya. Can belirtisini 
hisseden ve görebilenler Konya ile canlanırlar Konya ile hayat bulurlar.  Konya, 
modern zaman kent algısının ötesinde bir hayat ile dünden bugüne tarihle insanlık 
arasında medeniyetlerle kültürler arasında ve yaşamla ölüm arasında insanlığa yön 
vermiş kutlu bir şehirdir.

Konya şehrinin yöneticileri olarak biz öncelikli olarak şehrimizin ruhunu kavrıyoruz, 
anlıyoruz.  Çünkü her şehirin bir ruhu var, şehre hizmet edebilmek için o ruhu 
kavramak gerekiyor. Yoksa şehir kendine ait hissetmediğine esrarını açmaz. Şehrin 
sırrına vakıf olmadan şehre hizmet edilmez.  Anlatmaya çalıştığımız şehri, işte bu 
kitapta daha geniş bir şekilde farklı üsluplarla sizlere ulaştırıyoruz. 
Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin Konya ‘ya ve dünyaya çok önemli katkılar 
sağlayacağından hiç kuşkumuz yok. Böyle bir hizmeti başarabildiğimiz için de 
kendimizi mutlu addediyoruz. 

Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı
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Açılış Konuşmaları 

İbrahim Ulvi Yavuz
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı

Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları 
Kongresi’ne davetimizi kabul edip yurt içinden ve yut dışından katılan değerli ilim 
adamları, basınımızın değerli temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime 
başlarken hepinizi Türkiye Yazarlar Birliği adına kalbi duygularımla selamlıyorum, 
hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bu müstesna toplantının gerçekleşmesi için büyük 
emeği ve gayreti bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Ak-
yürek Beyefendiye bu güzel işbirliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İşbirli-
ğinin devamına dair inancımızı da burada belirtmek istiyorum. Hemen sözlerimin 
başında misafiri olduğumuz büyük insan Hz. Mevlana’yı da en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Çok değerli hazirun bilindiği gibi Türkiye Yazarlar Birliği faaliyete geçtiği 34 yıldan 
beri başta Ankara olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin kültürüne, irfa-
nına, tarihine hizmeti kendine görev bilmiştir. Bu cümleden olarak Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin bu süre içinde gerçekleştirdiği faaliyetler gerek sivil toplum gerekse de 
resmi kurum ve kuruluşlarca örnek olarak kabul edilmiştir. Biz bu örnek alınmak-
tan, taklit edilmekten dahi memnuniyet duyuyoruz. Aynı hizmeti diğer kuruluşların 
da yapmasını bekliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 2. Milletlerarası 
Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ni yapıyoruz. Bu faaliyetimiz çok yönlü bir anlam ta-
şımaktadır. Mevlana adı ile özdeşleşmiş, Selçuklu Başkenti Konya’mızda tarihi ken-
dilerine meslek edinmiş insanlarla, tarihi konuşacak ve yayınlanacak kitapta da bu 
çalışmayı ölümsüzleştireceğiz.  Şehirler de, insanlar gibi birer canlı organizmalar-
dır. Yani şehirler de bir ruha sahiptir. Söylediğim ifadeye en canlı örnek Konya’dır. 
Ruhu olur da dili olmaz mı? Bir şehrin dili yüzyıllar, belki binyıllar boyu oluşuyor. 
Tahkim edile edile geliyor, tıpkı her şeyi önüne katıp süpüren bir sel gibi modern 
zamanların seliyle de şehirlerimizin dili tahrip oluyor. Ruhu yok oluyor. Bunun bir 
istisnası var mı diye sorarsanız evet vardır derim. Bu da Konya’dır. Modern zaman 
şehirlerinde hiçbir şey güvende olmadığı gibi şehrin dili de varlığını koruyamıyor. 
Metropolitan hayat, şehri varlığından uzaklaştırdıkça şehir kendine uzak düştü, dil 
başkalaştı, ama Konya tarihi ve diliyle ayakta kalmayı başardı. Şehirler artık bize bir 
şey anlatmıyor, kendi hikâyesini unutmuş, hafızası yerinde olsa bile dili hafızasına 
tercüman olamıyor. Şehrimiz çaresiz, derdini acısını ancak ufuklara fısıldayabiliyor. 
‘Dili yok ki kalbimin ondan ne kadar bizarım’ diyen şair de herhalde şehrin kalbinin 
acısını derinden hissettiğini anlatıyor. Bütün modern zaman şiirleri gibi şehrimiz de 
sanki Hz. Mevlana gibi bize derinden şöyle sesleniyor. ‘Herkes kendi zannınca bana 
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yar olduğunu sandı fakat içimin derinliklerindeki esrarı arayan olmadı’ Ey avuçların-
da yaşadığımız şehir, sessiz kaldın ama senin sesin olmak için biz buradayız. Tozlu 
raflar arasında unutulmaya yüz tutmuş senin muhteşem varlığını ortaya çıkarmak 
ve yeni nesillerle tanıştırmak için buradayız, bu toplantıdayız. Sözlerimi uzatmak 
istemiyorum. Bu toplantının başta Konya olmak üzere, ülkemize, milletimize ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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D.Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Sayın Valim, değerli Büyükşehir Belediyesi Başkanım, Milletvekilim, Konya’nın de-
ğerli yöneticileri dünyanın çeşitli ülkelerinden ve yurdumuzun çeşitli şehirlerinden 
bu toplantıyı teşrif eden değerli ilim adamaları, yazarlar, fikir adamları, hepiniz hoş 
geldiniz, şeref verdiniz.

Konya’dayız. 2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ni yapmak üzere burada 
bulunuyoruz. Bu bizim için gerçekten büyük bir mutluluk, büyük bir saadet.   Çünkü 
şehir denildiği zaman zihnimizde canlanan on tane isim olsa mutlaka bunların içine 
Konya girer. Konya’da Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin yapılması o yüzden matlu-
ba muvafık, anlama uygun bir faaliyet bizim için. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin 
ilkini Ankara’da yaptık.  Böyle bir başlangıç yapmak durumunda kaldık. Ama Şehir 
Tarihi Yazarları Kongresi’nin ikincisi nerde yapılabilir dendiğinde, aklımıza ilk Konya 
geldi. Değerli büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Gerçekten zarafet gös-
terdiler ve kongrenin Konya’da yapılması gerektiği konusunda bizimle aynı fikirde 
olduklarını gördük. Altının kıymetini sarraf bilir derler! Ve bugün kongrenin açılışını 
yapıyoruz. 3 gün boyunca sadece şehirlerin tarihini değil, aynı zamanda edebiyatı-
nı, sanatını, kültürünü konuşacağız. 

Gerçekten de bu önemli bir toplantı. Bir başlangıcın 2. merhalesi.. İnşallah, ümid 
ediyoruz ki, Şehir Tarihi Yazarları Kongresinin üçüncülerini dördüncülerini bizler, 
bizden sonrakiler gerçekleştirirler. Neden?  Bu önemli, çünkü şehir tarihi yazmak 
aslında dünya tarihi yazmak gibi bir şey.. “Dünya tarihi şehirlerin tarihinden olu-
şuyor” desek, burada çok değerli ilim adamlarımız var, herhalde bize yanlış bir söz 
söyledin demezler. 

Efendim, biz şehir kelimesini bulana kadar “balık” kelimesini kullanmışız, “ordu” ke-
limesini kullanmışız. Balık, balçık aynı kökten geliyor. Ortaasya’da, Türkistan’da taş 
fazla bulunmadığı için, kaleler çamurdan, kerpiçten yapılıyor. Muhtemelen ondan 
böyle demişiz. Ordu, karargâh.. Göçebe bir toplum olduğumuz için ancak ordu ol-
duğumuzda yani karargâh kurduğumuzda sabitleşmişiz. Ama sonra farsça “şehir” 
kelimesini benimsemişiz. Arapça “Medine” kelimesi biraz özel bir isim gibi durdu-
ğundan pek iltifat etmemişiz.

Aziz misafirler biz, doğudan batıya bir seyir halinde bulunup çok sayıda şehri ema-
net olarak aldık. Emanet olarak aldığımız şehirlerdeki umran eserlerini de sahiplen-
dik, yaşattık. Bunların içinde en önemlisi Ayasofya’dır. Adeta Ayasofya’yı kendimiz 
inşa etmiş gibi benimsedik ve bugüne kadar gelmesine de biz vesile olduk. Belki 
bu şekilde benimsemeseydik -ki efsanelerini bile benimsedik- Ayasofya yaşayan 
bir âbide olmayacaktı. Başka bir örnek de Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli’nin hemen 
yanına kerpiçten ve tuğladan camisin ve tekkesini bina ettiği Augustus mabedidir. 
Tamamen mermerden yapılmış olan bu roma eseri, öyle zannediyorum ki Hacı Bay-
ram-ı Veli, Camisini onun yanına inşa etmeseydi bugüne sağlam olarak gelemeye-
cekti. 
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Şehir insanların ortak mekânı.. Ancak şehirlerde kültür, medeniyet, ilim neşvüne-
ma bulabilir. Oluşumuz yapılışımız şerihlerde oldu. Ben burada bir şiir okuyacağım. 
Vakti de iyi kullanmamam gerekiyor ama biliyorsunuz biz-edebiyatçılar, sanatçılar- 
şiir okumayınca, başbakanımız şiir okumaya başladı. Başbakanımız şiir okumaktan 
elbette vazgeçmez ama biz de okuyalım bir denge kuralım diye Hacı Bayram-ı Ve-
li’nin o meşhur ve güzel şiirini yani bir şehrin yapılışını, oluşunu  anlatan şiirini hu-
zurlarınızda okumak istiyorum:

Çalabım bir şar yaratmış
İki cihan aresinde
Bakıcak didar görünür
Ol şarın kenaresinde

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

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 minâresinde

Bu şiirin çok sayıda açıklaması var. O tasavvufî derinlikli açıklamalar dikkate alın-
madan baktığımızda; bir şehir tasavvuru, onun inşası, o inşa edilirken aynı zaman-
da insanın da yapılmasını gerçekten görebiliyoruz. Mesela bu şiirle ilgili, iki cihan 
arasında yaratılan şeyin kalp olduğunu söyleyenler var, çünkü cisim ve ruh, bunlar 
iki cihan.. Bunlar arasında kalb var. Gerçekten güzel bir açıklama bu.. Kâbe kalbin 
suretidir denilir. Kâbe’yi de kastediyor olabilir şair diyorlar. İki cihan yani doğu ve 
batı arasında Kâbe var. Bu da güzel bir yorum.. Allahın iki cihan arasında yarattığı 
şehir insandır. İnsan hem büyük âlemdir hem küçük âlem.. Hacı Bayram-ı Veli şair 
değil Mevlâna gibi. Bu büyük şahsiyetler aynı gözelerden içiyorlar. Aynı nehirlerde 
yıkanıyorlar ve şair olmadıkları halde hikmetli sözler söylüyorlar. 

Şehirler günümüzde yeniden kuruluyor âdeta.  21. yy başındayız ve Türkiye’nin şe-
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hirlerinin âdeta yeniden kurulduğunu görüyoruz. 1950’lere kadar şehirlerimiz, çeh-
resi değişmemiş yerler olarak bize emanet edildi. 1950’den sonra demokrat parti 
döneminden seksenlere kadar kör topal değişimler oldu şehirlerimizde. Ama Tur-
gut Özal’dan sonra ve bilhassa 1990’lardan itibaren ve nihayet 2000’lerde şehirlerin 
çehresi değişti. Bu değişimi iyiye mi yormalıyız kötüye mi yormalıyız o gerçekten de 
üzerinde konuşulması gereken bir şey. Biz ne belediye başkanıyız ne de devlet yö-
neticisiyiz. Biz şehirlere başka türlü bakıyor ve diyoruz ki şehirleri yenilerken baltayı 
ayağımıza vurduk, taşa değil. Ayağımızı kestik. Şehirlerimizi tahrip ettik. Yenisini de 
doğru dürüst kuramadık. Yani yeni daha güzel şehirler kurma konusunda da çok 
başarılı olamadık. Tanpınar şöyle diyor (cedlerimiz şehirleri kurarken nasıl kuruyor-
lardı sorusuna cevap gibi adeta) : “cedlerimiz ibadet eder gibi yapıyorlardı” İbadet 
eder gibi yaptıkları şehre onun örnek verdiği Bursa’dır. 

Turgut Cansever’i de analım. Son büyük bilge mimarımız, o da diyor ki; “idrak sevi-
yemize göre inşa ederiz” Demek ki bizim 500 yıl önceki idrak seviyemiz daha yük-
sekmiş. Şimdi bu seviyede irtifa kaybı görüyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyo-
rum. Neden? Biz burada Şehir Tarihi Yazarları Kongresi yapıyoruz. Öğleden sonra 
İstanbul’da başbakanımızın da bizzat katılacağı kentsel dönüşüm diye bir projenin 
başlangıcı yapılacak. Aslında bu iki konu aynı.. Keşke Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 
ile Kentsel Dönüşüm Programı birbirinin devamı olarak yapılsaydı. Ve buradaki ko-
nuşmalarla kentsel dönüşüm konusundaki konuşmalar birbirini takip edebilseydi. 
Ne yazık ki bundan mahrumuz,

Aslında biz şehirlerimizi son 30 40 yılda kentleştirdik. Diyeceksiniz ki kent ve şehir 
eş anlamlıdır. Hayır, değildir! Batı Türkçesinde kent, köy demektir. Burada Azerbay-
can’dan gelen katılımcılar var onlar hâlâ kent kelimesini köy karşılığı kullanıyor-
lar. Bizde nedense öztürkçecilik cereyanında köylü kentli karşıtlığından çıkarmışız 
bunu. Köylü kentli iki aynı kelimenin tekrarı gibidir.. “Yazık-günah” gibi.. Köylü kentli 
denildiği zaman köylü şehirli denilmemektedir bizim eski dilimizde. Biz onu son-
radan öyle anladık. Ve şehirlerimizi “kent”e dönüştürdük yani büyük köyler haline 
getirdik. Yani köyümüzde olmayan konfor rahatlık var ama o eski iletişim o eski sı-
caklık ve şehrin unsurlarının yerini bulması itibariyle aynı şeyleri söylememiz müm-
kün değil. Yahya Kemal, Varşova’da büyük elçi iken diyor ki; “Zihnim bu deviren bu 
şehirden çok uzakta…”

Biz artık Varşova’ya gitmek zorunda değiliz. Birçok şehrimize gittiğimizde zihnimi-
zin bu şehirden bu devirden çok uzakta olduğunu hissediyoruz. 

Değerli misafirler Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin ikincisini burada, Mevlâna’nın 
şehrinde, Selçuklu başkentinde yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu top-
lantının yapılması konusunda hem karar mevkiinde bulunanların hem icra mevki-
inde bulunanların ilgileri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katılım konu-
sunda çok talep oldu. Ama biz bunu 3 günlük bir toplantı olarak tasarladığımızdan, 
sınırlamak zorunda kaldık. Yurt dışından 15 katılımcısı, yurtiçinden de 40 katılımcı 
var.  Bir de Şehir Tarihi hakkında forum var. Forumdaki katılımla 60’ı geçiyor katı-
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lımcı sayısı. Daha fazlası 3 gün içinde olmazdı o yüzden de salonları ikiye ayırmak 
zorunda kaldık.

Bu toplantıya bildirileriyle katılan konuşmalarıyla iştirak eden bütün katılımcılara 
teşekkür ediyorum. Ve inşallah 3. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ni yapmayı Allah 
bize nasip eder diyor bu duygularla huzurlarınızdan ayrılıyorum..
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Tahir Akyürek
Büyükşehir Belediye Başkanı

Rektörümüze siz de Yazarlar Birliğinin üyesi misiniz diye sordum, tam cevabını 
alamadım. Bunu şunun için sormuştum.  Şu ana kadar konuşma yapanları hepsi 
Yazarlar Biriği Üyesi ve ben Yazarlar Birliği üyesi değilim ama gönülden destekçisi-
yim. Bu duygularla değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Şehir Tarihi Yazarları 
Kongresi’nin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlı-
yorum. Gerçekten çok anlamlı ve önemli bir toplantıdayız. Bu toplantıdan Konya 
olarak çok istifade edeceğimizi düşünüyorum.  Konya’daki yerel yönetimler olarak, 
şehirde sorumluluk alan insanlar olarak çok istifade edeceğimizi düşünüyorum. 
Sunulan bildiriler, yapılan konuşmalar yayınlandığında onları arkadaşlarımız ve yö-
neticilerimizle de müzakere edeceğimizi belirtiyorum. Kongrenin yapıldığı dönem 
aslında bizimde şehirle ilgili birçok yeni çalışmalar yapacağımız döneme rastlamış 
oldu.  Yazarlar Birliği’nin değerli Genel Başkanı da ifade etti. Mehmet Doğan Bey de 
çok güzel konuştu. Tabi şehirler aslında taştan, topraktan, demirden, çimentodan 
ibaret değil. Şehirlerin bir ruhu var, şehre hizmet edebilmek için o ruhu kavramak 
gerekiyor. Şöyle bir ifade hatırlıyorum: “Şehir kendine ait hissetmediğine esrarını 
açmaz.”  Şehrin sırrına vakıf olmadan şehre hizmet edilmez. Biz de bu dönemde 
bu bakış açıyla şehir ruhuna katkı yapacak onu ortaya çıkaracak, canlandıracak bir 
takım çalışmalara girişmiştik. Bu kongre de aslında bize destek olmuş olacak, çalış-
malarımıza ışık tutmuş olacak. Yaptığımız çalışma şuydu.  -tabi burada il başkanımız 
da bahsetti- bu silüet bir şehir silüeti.. Ama sadece apartmanlardan oluşan bir tab-
lo sanıyorum kent kelimesinin karşılığı olur. Kent kelimesinin ne anlama geldiğini 
de Mehmet Doğan ifade etti. Maalesef ülkemizde onyıllarca belki yüzyıllarca süren 
bir ihmaller zincirinden dolayı tarihî dokumuzu önemli oranda kaybettik. Konya’da 
binden fazla tarihî eserin kaybolduğunu ve şuan da yerinde binaların apartmanla-
rın bulunduğunu biliyoruz. Merkezdeki hiç olmazsa geri kalan tescilli yapıları, ecdat 
mirası olan eserleri Konya ruhunu temsil eden yapıları koruma amacıyla şuan da 
büyük bir çalışma yürütüyoruz.  2687 gayrimenkulün binanın ve yapının restoras-
yonunu, yenilemesini şu anda gerçek manasına uygun, Konya’ya yakışır, kadim bir 
şehir geleneğine ve kültürüne yakışır bir tarzda devam ettiriyoruz. İmar artışı yap-
madan tamamen tarihî dokuya uygun bir şekilde bin yıllık Selçuklu Çarşısının ve 
oradaki camilerin restorasyon işlerini yürütüyoruz. Yine ismi bile unutulmuş olan 
türbe meydanının Karatay ilçemizin sınırları içindeki alanda yapımını şuanda yürü-
tüyoruz.  Ayrıca şehir tarihi yazarlarının, bilim insanlarının katkısıyla bir Konya an-
siklopedisi çalışmasına başladığımızda, gördük ki; kültürel çalışmalar, şehir ansiklo-
pedisini oluşturmak ve şehir tarihi ile ilgi kaybolan kültürün tekrar canlandırılma-
sının çalışmasını yapmak, köprülü kavşak yapmaktan, oteller yapmaktan, binalar 
yapmaktan parklar bahçeler yapmaktan daha önemli.. Çünkü kültürünü koruyama-
yan bir şehrin geleceğe kendini taşıması mümkün değil. Şehirlerarası rekabet, şu 
anda ülkelerarası rekabetin yerini almıştır diye bir tez var. Fakat bunun anlamı çok 
düşünülmüyor. Aslında bunun anlamı şudur: sadece bina yüksekliği ile yapılmıyor 
rekabet, sadece geniş yollarıyla park alanlarıyla alt yapı üst yapı yatırımlarıyla, onun 
ortaya koyduğu göstergelerle değil rekabet.. Geçmişi, kültürü, o kültürü bu güne 
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nasıl taşıdığı, taşıyabilip taşıyamadığı gibi faktörler daha büyük önem arz ediyor. 
Dünya’da bazı şehirler belki sanayi şehri değil ama kültürü ile öne çıkmış durumda. 
Şehircilik bilinciyle öne çıkmış durumda. Bu açıdan Konya’nın çok şanslı olduğunu 
ama hala eksiklerin bulunduğunu özellikle ifade ediyorum.  Şansımız kadim bir şe-
hircilik geleneğinden geliyor. İnsanlık tarihi şehirlerin tarihidir belki dedi Mehmet 
Doğan Bey.. Ben bunu biraz daha daraltırsam, şehir tarihi Konya tarihinden ibarettir 
dersem, iddialı olsa da bir gerçeğe parmak basmış olurum. İnsanlık tarihinde bi-
linen en eski şehir yaşamlarından birisinin Konya bölgesinde gerçekleştiğini bili-
yoruz. Çatalhöyük bölgesi bunun bize işaretlerini veriyor. Kurallı toplu bir hayatın 
sürdürüldüğü bir bölge de yaşıyoruz. Hititler, Filikyalılar, Persler Roma dönemi ve 
Türkistan medeniyetinin başkenti olan bir yer.. Bu sloganda kalmamalı diye dü-
şünüyoruz. Bir başkent daima başkenttir. Burada çok güzel ifade edilmiş aslında, 
tüm bu konuşmalarımızın özeti var burada (Afiş’te) : “Şehir Kültürdür medeniyettir.” 
Biz de bu ifadeye katıyoruz. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin Konya kültürüne çok 
önemli katkılarda bulunacağını biliyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği’nin değerli yöneti-
cilerine, mensuplarına katkı yapan tüm insanlara ve bilim adamlarımıza, büyükle-
rimize çok teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
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Program
5 Ekim 2012 1.Gün

Açılış Konuşmaları

1Numaralı Salon

1.Oturum: İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Eravşar

Yasin Aktay (Prof. Dr.)-İslam ve Şehir
Abeer Hussam Ed-din Al-Lahham(Prof. Dr.)- Oryantalistlerin Müslüman 
Şehirlerini Değerlendirmede Tutarsız Kaynakları
Tahir Şahbazov(Doç. Dr.)- 15.yy’da Bakü Şehrinde İnşa Edilen Şirvanşahlar Sarayı
Abdallah Marouf (Doç. Dr.)- Kudüs: Bir Şehirde Bir Medeniyetin Özetlenmesi
Cihan Aktaş-Gri Kapaklı, Yeşil Sayfalı Bir Kitap: Tahran

2.Oturum: Şehir ve Şehrin Gelişimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haşim Karpuz

Mustafa Demirci (Prof. Dr.)- İslam Dünyasında Şehir Tarihi Yazma Geleneği ve 
Şehir Tarihleri
Şükrü Karatepe (Prof. Dr.) - Şehir Meydanları ve Kayseri Kent Meydanının 
Mekansal Gelişimi
Rüstem Budak- Türkiye’de İdeolojilerin Şehir Tasavvurları; İstanbul, Ankara, İzmir, 
Diyarbakır ve Tunceli Örneği
A.Kerim Erdoğan- Şehrin Dili Üzerine
Brad Dearden (Doç. Dr.)-Kentleşme ve Konaklama: Kent Düzeninde Alternatif 
İhtiyaçlar ve Formlar Üzerine Bir Hesaplaşma
2 Numaralı Salon
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Şehir Tarihi Çalışmanın Meseleleri (Forum)
Yöneten: Adem Alemdar 

Katılımcılar:
M. Ali Abakay (Diyarbakır Şehir Yazarı)
Mehmet Kurtoğlu (Şanlıurfa Şehir Yazarı)
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir (Karatay Kitabı / Hazırlayan) 
Ahmet Fidan (Erzurum Şehir Kitapları / Hazırlayan)
Fatih Gökdağ (Kayseri Ansiklopedisi / Hazırlayan)
Yakup Özkaraalp (İmaret Dergisi)
Mehmet Ali Uz ( Konya Ansiklopedisi ) 

6 Ekim 2012 2.Gün 

1 Numaralı Salon

1.Oturum: İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çaycı 

Şerare Kamrani-Şiirde Tebriz’in Artçı Depremleri
İbrahim Terzioğlu- Anadolu Selçuklu Şehirlerinde Benzerlikler
Jamel Akbar (Prof. Dr.)- İslam Şehir Yapılanmasının Mitleri
Nejdet Gök(Doç. Dr.)- İslam Medeniyeti’nin Oluşum Devrinde İlk İslam Şehirleri – 
Emevi ve Abbasi Örnekleri
Mohammed Tharwat Mohammed Atiya- Medeniyet Şehirleri Kahire ve 
İskenderiye

2.Oturum: İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Cengiz Buyar (Dr.)-Bişkek Şehir Tarihi Bağlamında Siyasal Dönüşümlerde Şehir 
Hareketleri
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Burhan Sakallı – Şehir Kimliğinin Korunması: Eskişehir Örneği 
Abdullah Ekinci (Prof. Dr.)- İslam Şehrinde Bir Sosyo-Kültürel Merkez: Mirbad
Ali Pajaziti (Dr.)-Yeni Şehirsel Anlatım: Üsküp’te Grafitti ve Milliyetçilik
Waleck Dalpour (Prof. Dr.) - Müslümanların Kutsal Şehirleri-Ekonomik ve 
Üstyapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir Analiz

3.Oturum: 14.- 19.yy Arasında Osmanlı Şehirleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Akgün

Adem Kara (Doç. Dr.) - XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Şehir Hayatı: Antakya ve 
Kıbrıs Örnekleri
Ahmet Yiğit (Doç. Dr.)- XVI. Yüzyılın II. Yarısında Edirne Kazası
Saadettin Baştürk (Yrd. Doç. Dr.) -17.yy’da Bir Hac Yolcusunun Gözünden 
İstanbul’dan Mekke’ye Anadolu Şehirleri
Redzep Škrijelj (Prof. Dr.) - Novi Pazar (Yeni Pazar / Sırbistan) Osmanli Tarihi
Cavid Qasımov (Doç. Dr.) - Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Azerbaycan 
Şehirleri’nin Fiziki Durumu ve Mimarî Yapılarla İlgili Malumatlar

2 Numaralı Salon

1.Oturum: Konya ve Çevresi-1
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Özkafa

Köksal Alver (Doç. Dr.) - Kenti Okumak, Kenti Söylemek: Konya Örneği
Hanifi Aslan (Yrd. Doç. Dr.)- Tanpınar ve Konya
Salih Yılmaz (Doç. Dr.) - Konya Sahrasında Zümrüt Bir Vaha: Ereğli
Bekir Biçer (Yrd. Doç. Dr.)- Aksaray’ın Tarihî Serüveni

2.Oturum: Konya ve Çevresi-2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuri Şimşekler

Rıfat Günalan (Doç. Dr.)- Şehir Tarihçiliği Açısından Maliye Ahkâm Defterlerinin 
Önemi: 16.yy.da Konya Örneği
Hüseyin Muşmal (Doç. Dr.) - 17. Yuzyilin ortalarinda Konyada Mahalle Yaşantisi: 



23

Turbe-i Celaliye
Örnegi
Kamil Uğurlu (Doç. Dr.) - Konya’ya aşk mektuplarım

3.Oturum: Konya ve Çevresi-3
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Hayri Erten

İshak Keskin (Doç. Dr.) - Yerel Tarih Yazımında Yararlanılabilecek Şehir Arşivi 
Kaynaklarının Seçimi ve Sağlanması Kriterleri: Konya Örneği
Doğan Yörük (Doç. Dr.) - 15.-16. Yüzyıllarda Konya Şehrin’de Toplumsal Zümreler
Ejder Okumuş (Prof. Dr.) -  “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Şehir ve Din 
-Konya Örneği-”.

4. Oturum: Şehir Tarihinin Kaynakları-1
Oturum Başkanı- Doç. Dr. Ahmet Uysal

Niyazi Çiçek (Doç. Dr.) -Yerel Bilgi Kaynakları Olarak Belediye Arşivlerinin Şehir 
Tarihciliğine Katkısı
Tuncer Baykara (Prof. Dr.) -Şehir Tarihi Yazmanın Meseleleri
Kamil Büyüker- Şehir Tarihleri İçinde Kayıp Bir Halka: Türkiyenin Sıhhı-i İctimai 
Coğrafyası Dizisi -Yayın dizisi hakkında bilinenler, bilinmeyenler
Bilgehan Pamuk (Prof. Dr.) - Demografi-Tarih: XVII.yy Şehir Tarihçiliği Açısından 
Yaklaşımlar ve Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı Üzerine Bazı Görüşler

5.Oturum: Şehir Tarihinin Kaynakları-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay Sarı

Muzaffer Taşyürek- Şehir Bilincinin Uyanmasında ve Şehir Tarihinin Yazılmasında 
Fotoğrafların Önemi
Bekir Şahin- Şehir Tarihi’nin Kaynakları: Hangi Belge Nasıl Kullanılır?
Yasemin Beyazıt (Yrd. Doç. Dr.) - Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmaları 
Açısından Önemi
M. Akif Fidan (Yrd. Doç. Dr.) - İbrahim Hakkı Konyalı ve Erzurum Tarihi
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7 Ekim 2012 3.Gün 

1 Numaralı Salon

1.Oturum: Şehir ve Edebiyat-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuncer Baykara

Mehmet Tekin- Antakya Şairleri ve Şiirleri
Çiğdem Gürsoy - İbn Bibi’nin Selçuknamesi’ne Göre Dönemin Etik ve Estetik 
Açıdan Değerlendirilmesi
Abdullah Harmancı (Yrd. Doç. Dr.)- Arif Ay Şiirinde Şehir Algısı
Sabri Tevfik Hammam (Doç. Dr.)- Yahya Kemal Beyatlı’nın Türk Şiirinde ve 
Ahmed Şevki’nin Mısır Arap Şiirinde  İstanbul 

2.Oturum: Şehir ve Edebiyat-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Demirci

Yakup Öztürk - Furuzan’in Hikâyelerinde Modernizmin Bireye Teması: Modern 
Mimarînin Aymazlığı
Hüseyin Albayrak-15.yy Sonları İle 16.yy Başlarında Trabzon Şehzade Şehrinde 
Vali Yavuz Sultan Selim İle Oluşan Edebî muhit
Tarık Abdulcelil (Yrd. Doç. Dr) - Fatih-Harbiye Romanında İstanbul Kültürel 
Kimliği
Ekrem Güzel- Necip Fazıl’da Şehir Algısı: İstanbul

Kapanış ve değerlendirme 



I . B Ö LÜ M 

“İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri“

Yasin Aktay ( Prof. Dr.)
İslam ve Şehir 

Tahir Şahbazov (Doç. Dr. )
15. Yüzyılda Bakü Şehrinde İnşa Edilen Şirvanşahlar Sarayı 

Cihan Aktaş
Gri Kapaklı Yeşil Sayfalı Bir Kitap: Tahran 



26

İslam ve Şehir 
Yasin Aktay1 

İslam ve Şehir üzerine söylenecek çok şey var. Ben birkaç problematik üzerinden 
gitmek istiyorum. İslam ve Şehir hakkında ne biliyorsak anlatmak yerine genellikle 
İslam ve Şehir’e dair çok yoğun ve çok geniş bir literatürün içerisinden kendime bir 
iki nokta seçerek sizinle paylaşmak istiyorum. Bu noktalardan bir tanesi şudur: or-
yantalizmin bir İslam şehri ve şehir literatürü vardır. Bu literatürde şehir aslında ba-
tılı bir şehirdir. Kendine yeten bağımsız bir varlık, onu oluşturan insanların bir bakı-
ma bağımsız hareket edebildikleri bir yapıdadır. Merkezi devlet yapısı içerisinde 
bağımsız bir yönetim birliği gibi algılanıyor ve resmediliyorken bu şehri oluşturan 
unsurların, burjuvazinin kendine yeterliği üzerinden vurgu yapılarak bir şehir tasvi-
ri yapılıyor. Batıda tabiî ki şehir hep böyle olmamıştır. Şehir tarihi hakkında bu lite-
ratür anlatılırken bir tipoloji yapılmaya çalışılıyor.  Bu tipoloji sanki batıdaki bütün 
şehirlerin böyle olduğunu varsayıyor. Sanki batıda bütün şehirler böyle bağımsız 
entiteler şeklinde şekillenir gibi resmediliyor. Oysa Avrupa’da çok farklı şehir dene-
yimleri de var olmuştur. Oryantalist bakış batı şehrini kurarken İslam şehrinin bir 
alternatifi, bir negatifi olarak kurar. Daha doğrusu, İslam şehrini batı şehri tipolojisi-
nin bir negatifi olarak varsayar. Bu batı şehri genellikle biraz önce dediğim bir takım 
özelliklerle temayüz ettirilir. Bir burjuvası vardır, bir özerk hukuku ardır, kendi başına 
işleyen sistematiği vardır. Bugün Batıyı Batı yapan demokrasi gibi, devletin karşısın-
da bireyin güçlülüğü gibi, sivil toplum gibi değerler neyse sanki bunlar batıdaki bir 
şehir tipolojisinde de çok doğal bir mecra bulmuştur. Bunun negatifi nedir? Bunun 
negatifi İslam şehridir. İslam şehri genellikle devlete bağımlı bir şehirdir. Devlet ol-
madan ayakta durmayan bir şehirdir. Devlet tarafından kurulmuş ve genellikle bir 
garnizon etrafında şekillenmiş, bir garnizon ihtiyacına karşılık olarak kurulmuş şe-
hirlerdir. İşte batı literatüründe İslam şehri hakkında genellikle çizilen negatif imaj-
dır bu. Oryantalizmin İslam toplumlarını anlatırken bu negatifi sık sık işlettiğini bili-
yoruz. Yani sadece şehir bazında değil aynı zamanda sivil toplum konusunda da, 
hukuk konusunda da bunu işlettiğini biliyoruz. Normalde oryantalizme en karşı 

1  Yazar, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı 
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çıkması gereken Max Weber bile- ki Weber şehir sosyolojisinin çok önemli isimlerin-
den birisidir ve özellikle İslam şehirleri üzerine olan çalışmaları da çok iyi biliniyor- 
İslam şehri üzerine çalışmalarını genellikle kitaplar üzerinden yapmıştır. İslam şehir-
lerinde yaşamamıştır, İslam şehirlerini görmemiştir. Bir İslam şehrini ziyaret ettiğine 
dair herhangi bir İslam şehrinin tarihini çok detaylı şekilde incelediğine dair işaret 
de yok. İslam şehirlerini garnizon şehirler olarak nitelendirirken şunu söylüyor: Ba-
tıda kapitalizm gelişti ama neden batıda değil de başka yerlerde gelişmedi. Sorusu-
na cevap vermek üzere şehir sosyolojisine başvuruyor. Tabi bugünkü anlamda almı-
yoruz kapitalizmi. Kapitalizm dediğimizde birisine sövmek için kullanıyoruz bugün. 
Ama buradaki kapitalizm batıdaki iktisadi gelişmenin bir merhalesidir. Bir medeni-
yettir. Kapitalist medeniyettir. Sermayenin ön plana çıkarak, rasyonalitenin ön pla-
na çıkarak teşkil ettiği medeniyetten bahsediyoruz tabiî ki. Aslında kapitalizm 
Marksist literatürden dolayı çok pejoratif bir anlama kavuşmuş olsa da, marksizmde 
bile çok kötü bir anlamı yoktur. Buradan itibaren zaten kapitalizm çok kötü görül-
meye başladı. Artık faşizm gibi Müslümanlardaki kâfir kelimesi gibi kötü görülmeye 
başladı. Batılı literatüründe son belki bin yıl içerisinde batının ürettiği en büyük de-
ğer kapitalizmdir. Weber kapitalizmin ürettiği insan tipolojisinden hayat tarzların-
dan, o aşırı rasyonaliteden muzdariptir. O hepimizi demir bir kafesin içerisine tık-
mıştır ona göre. Ama bu muzdaripliğine rağmen kapitalizm bir ileri aşamadır. Ve 
dönüp şu soruyu sorar: Bu kadar rasyonel, bu kadar yüce, bu kadar aklın bize göste-
rebileceği en makul şey, neden batıda ortaya çıktı da başka yererde ortaya çıkmadı?  
Mesela İslam kültüründe neden ortaya çıkmadı?  Dönüp cevabı şöyle veriyor (bu 
sorunun kendisi negatiftir zaten, İslam dünyasına bir eksiklik atfetmek için sorul-
muş bir sorudur. Bu soruyu nasıl cevaplarsanız cevaplayın doğuya ya da İslam kül-
türüne bir eksiklik atfetmek zorunda kalırsınız. Weber bu eksikliği sistematiğe bağ-
lıyor.): Evet kapitalizmin ortaya çıkmasına yol açan bir takım şartlar vardı. Bu şartlar-
dan bir tanesi sermaye birikimi idi. Bir tanesi özerk bir hukuktu. Bir tanesi özerk 
kentti. Bir tanesi de ideolojik motivasyondu. İnsanları düzenli ve çok çalışmaya sevk 
edecek ve bunu besleyecek bir motivasyon.. Protestan ahlakı ile işinizi iyi yapmak 
ibadet edercesine çok çalışmak, çok ciddiyetle çalışmak. Günahkarlığın kefaretini 
ödercesine yaşıyor  oldukları için çok çalışmak.. Her işi Allah’ın size vermiş olduğun 
bir görev gibi görmek. Aslına bakarsanız bu çok İslamî de bir şeydir.  Ben zaman 
zaman en çok ihtiyaç duyduğumuz değer olarak bunu görüm. Bugün için diyorum 
ki; bugünkü kültürümüz acayip bir kültürdür. Bu kültür ne İslam kültürü, ne Türk 
kültürüdür. Bir sentez.. Alabildiğine karmaşık bir yapı içerisinde gelişmiş, münhası-
ran İslam tarafından belirlenmemiş bir kültürdür şuanda yaşamakta olduğumuz 
kültür.. Hadi diyelim bir geçiş dönemi kültürüdür. Bu kültürümüzde en önemli özel-
liğimiz herkes kendi yaptığı işten nefret ediyor. Bizim toplumumuzda mesleğinden 
memnun olan insan sayısı o kadar az ki. Yaptığı meslekle ilahî görevlendirme kur-
madığı için midir bilmiyorum bizde mesleklere bağlılık çok kötü. Ama püriten ahlak 
kapitalizme yol açan ahlaktır. Kapitalizme yol açan başka faktörler de var. İslam kül-
türünde püriten ahlak yok diyor, hukuk yok, hukuk değdin kadıların keyfi adaletidir 
diyor. Hiçbir şekilde esnemeyen şeriat kuralları vardır. Bir de sultanın keyfi idaresi 
vardır. Bu ikisi arasındaki kadı hileyi şeriflerle bir yol bulmak zorundadır. Ve o hileyi 
Şerifelerle kendine ilginç bir alan açar. Ve hiçbir sistematiğe bağlanmamış bir hukuk 
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sistemi çalışır. Bu cehalettir. İslam kültürünü bilmemekten de kaynaklanır. Ama bazı 
örneklerle de doğrulanamayacak bir şey de değildir. Avrupa’yı Avrupa yapan huku-
kunun özerkliğidir, gayri şahsiliğidir. Ama farklı çalışmalar göstermiştir ki, Batıda 
hukuk hiç de öyle eşit falan çalışmıyor. Parası olana eşit çalışıyor. Max Weber’in bu 
tasvirleri de bu anlamda çok kolay çürütülebilir.  Bir de özerk şehir diyor. O özerk 
şehir çok daha önemli bir şey. Diyor ki; İslam’da şehir kültürü yok. Şehirleri devlet 
yapar, halk kendisi yapmadığı gibi kendisi sahip de çıkmaz. Bunları oryantalist gö-
rüşler diye geçiştirebiliriz. Böyle demekle birlikte faydalanabiliriz de. İslam şehirleri-
nin nasıl ortaya çıktığı, belli bir yerden sonra nasıl geliştiği konusunda ciddi bir 
problemlerimiz var. Modern İslam şehri diye bir şey yok zaten. Modern İslam şehri 
batılı bile değil. Modernleşmeyi batılılardan çok daha kötü iktibas ettik. Bazen diyo-
rum modernleşmeyi iktibas etmişken bari tam tekmil alsaydık. Rahmetli Mehmet 
Akif Ersoy diyor ya; garbın ilmini alınız ahlakını bırakınız… Bir süre bunu benimse-
dik. Fakat o kültür konusunda sergilediğimiz duyarlılık ve muhafazakârlık bence 
bazen gereğinde fazla bir muhafazakârlık olmuştur. Hatta şöyle bir eleştiri de ol-
muştur: bu seçmecilik mümkün müdür demişlerdir. Teknolojisini aldığınız zaman 
kültürünü de alırsınız, yani teknolojisi de kötüdür demişlerdir. Oysa bu seçmecilik 
önemli idi. Mehmet Akif’in çözümü bir ilave ile doğruydu. Yani kültürün de bir kıs-
mını almalıydık. Teknolojiye bağlı bir kültür de vardır ki onu almadığınız zaman 
ucube bir şey ortaya çıkarmış olursunuz. Mesela betonarme binaları alıp ormanın 
ortasına kurarsınız.. Postmodern mimarînin olduğu Avrupa’da Amerika’da tarihî ya-
pıları tahrip edecek oluşumlar yok. Dolayısıyla batıdan teknolojisini iktibas ederken 
keşke bir miktar da kültürünü de almış olsaydık. Kültür dediğimiz din değil ki. Kültür 
insanların muaşeretidir, adabıdır. Teknolojiyi almak mukadder zaten, ama kültürü 
de alsaydık keşke. Bence Mehmet Akif, teknolojiyi almamız gerektiğini net bir bi-
çimde görmüştü. Ama teknolojiyi alırken ya kendin bir kültür geliştireceksin ya da 
ona eşlik eden kültürü de iktibas etmekten çok da fazla çekinmeyeceksin. 

Şuan da bir İslam şehri modelimiz yok. İslam şehri tarihe ait bir şehir aslında… Müs-
lümanlar henüz modern dönemde İslam şehri kuramadılar. Üzerinde durmak iste-
diğim problematiklerden birisi buydu aslında. Biz bugünün İslam şehrini üretmek 
zorundayız. Bunun gerçekçiliği üzerinde hareket etmemiz gerekiyor. Artan ve sü-
rekli hareket halinde bir nüfus var, gelişen teknolojiler var. Geçmişte kalmış olanları 
savunarak İslam şehri kuramayız. O tecrübelerden bize çok şey gelecektir o ayrı… 
İslam ve şehir arasında edebiyatçılarımızdan da kaynaklanan bir negatif ambiyans 
kurulmaya çalışıyor. Sanki İslam şehir dininden ziyade bir köy dini gibi yansıtılıyor. 
İslam’ın bütün hedefleri şehirde gerçekleşir. Şehir ilişkilerin karmaşıklaştığı, huku-
kun birbirine girdiği bir yerdir. İnsanların birbirlerine borçlu oldukları bir yerdir. Ve 
din ile Medine arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ve din ile borç arasında da yakın 
bir ilişki vardır. Deyn’den(borçtan) gelir yani. Şehir de insanların birbirlerine alabil-
diklerine bağımlı oldukları bir yerdir. Sadece orada bulunmaları dolayısıyla da baş-
kalarına borçludurlar. Köyde herkes kendi başına yaşayabilir. Bu yüzden sosyologlar 
şu karşılaştırmayı çok sık verirler: Köyde insanlar mekanik bir işbirliği içerisindedir. 
Ve her birim kendine yeterlidir. Ama şehirde organik bir ilişki vardır herkes bir or-
ganın bir vücudu gibidir. Hem diğerlerinden farklı hem de farklı olduğu için diğer-
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lerine bağımlı. Farklı olmanız kendinize yetersiz olmanız anlamına da geliyor. Yani 
şehir başkalarına borç ürettiğiniz ve alacak ürettiğiniz ve ancak ürettiğiniz bu ala-
cak vereceği bir sorumluluk çerçevesinde hissettiğiniz ortamdır. Dolayısıyla Şehir, 
Din, Medine ve Medeniyet hepsi iç içe kavramladır ve bütün bunlar İslam’ın neden 
şehir dini olduğunu gösterir. Kuran-ı Kerim’de genellikle dine duyarlıkla bağlılık ko-
nusunda bedevilerin yani şehir hayatı yaşamayanların daha dezavantajlı oldukları 
söylenir. Köylü insanın daha dindar olduğu yönünde bir yanılsamamız vardır, aslın-
da bu, sosyologların ve galat-ı meşhurla tüm şehirli insanların yanılsamasıdır. Ama 
50’li yıllardan itibaren başlayan göç aslında İslamlaşmayı da doğrusal olarak karşı-
mıza çıkarmıştır. Bu ilişki köylü ve dindar insanın şehre gelmesinden kaynaklamıyor, 
şehre gelince dindarlaşmasından kaynaklanıyor.   
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Bakü’nün Mimari İncisi 
Şirvanşahlar Sarayı
Tahir Şahbazov Seyidalioğlu1

Bakü, tarihi abideleri ile Azerbaycan şehirler sisteminde önemli yere sahiptir. Ab-
şeron’un tamamına yayılan ve eski Bakü kalesindeki çok sayıda mimari abidele-
ri-kaleler, kervansaraylar, camiler, medreseler, türbeler, hamamlar, su depoları, 
mezar taşları vs- günümüze kadar ulaşmış ve bunların ekseriyeti genel olarak XI-
XIII. yüzyılda yapılmıştır. Çünkü XI. yüzyıldan önceki döneme ait mimari abideler, 
farklı dönemlerde ya dağılmış, ya da şehrin daha eski kısmının-Bakü yüksekliğinin 
zirvesi altında kalmıştır. Arkeolojik kazılar sırasında bölgenin daha VIII. yüzyılda sık 
yapılmış ve muhtemelen kale duvarları ile çevrelenmiş kreml (kapalı alan) olduğu 
anlaşılmaktadır. Burada büyük binaların duvar izleri, ev temelleri, bahçeler, tandır-
lar ve kuyuların kalıntıları hala varlığını korumaktadır. Söz konusu dönemde şehrin 
toprakları denize kadar uzanmaktaydı. 

Ülke, Moğollar tarafından işgal edildikte sonra XIII. yüzyılın 30’lu yıllarının sonuna 
kadar, şehir inşaatında büyük fasıla yaşanmıştır ki, bu da ülkenin askeri operasyon-
lar sırasında dağıldığını göstermektedir.2

Şimdiki Bakü, halk arasında “İçeri Şeher”, “Gala”, “Köhne Şeher”, “Köhne Bakı” gibi 
isimlendirilen yerleşim yerinin çevresinde, Hazar Denizi’nin kıyısında, alçak tepe-
de oluşup  şekillenmiştir. Yerleşim birimi, yüksekliği 8-10 metre, genişliği 3.5 metre 
olan duvarlarla çevrelenmiş 22 hektar arazide üzerinde kurulmuştur. İlk defa şehri 
tasvir eden Bakülü Abdurreşit Bakuvi, 1453 yılında şöyle yazmıştır: “Bakuye, Hazar 
Denizi kıyısında, Derbent vilayetlerinin birinde, Şirvan yakınlığında taştan yapılmış 
bir şehirdir. Şehrin duvarlarını, birçok burçları basıp camiye yaklaşan deniz suları yı-
1  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Araştırma Görevlisi
2  Aşurbeyli, S., Bakı şeherinin tarihi, Bakü, 2006, s. 142. 
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kamaktadır. Havası temiz, kayalarda kazılmış kuyulardan çıkan suyu, tatlı çeşmeleri 
son derece hoştur. Tahıl ürünleri azdır ve önemli kısmı buraya Şirvan ve Muğan’dan 
getirilmektedir. Burada incir, nar, yüzüm çoktur. Bağlar uzaktır ve şehirlilerin ekseri-
yeti her yıl yazın oraya giderek bir süre yaşayıp geri dönüyorlar.”
 
Şehrin son derece güçlendirilmiş iki katlı sağlam taş kalesi vardır. Bunların biri, yani 
büyüğü denize yakındır. Dalgalar onu dövmektedir. Bu, Tatarların (Moğolların) ala-
madıkları kaledir. Şehrin yakınlığında, her birinin kalın duvarları ve güçlendirilmiş iç 
kalesi olan çok sayıda köy vardır.”3

Arkeolojik kazılar sonucunda, bu araziye daha Tunç Devrinde yerleşildiği, zamanla 
bir şehir kurma kültürü örneği olarak geliştiği anlaşılmaktadır. Buradaki üç eski abi-
de -Kız Kulesi, Şirvanşahlar Sarayı, XI. yüzyıla ait ve halk arasında “Sınıggala” olarak 
bilinen (Bakü 1723 yılında Rus generali Matyuşkin tarafından top ateşine tutulurken 
minarenin üst kısmı zarar gördüğü üçün bu şekilde isimlendirilmiştir) Muhammed 
İbn Ebubekr Camii- dünyaca önemli, 28 tanesi ise ülke çapında önemli abidelerdir. 
İçerişehir Kompleksi 1977 yılında Tarihi-Mimari Sit Alanı statüsü kazanmış, 2000 yı-
lının Aralık ayında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.

İçerişehir’e, Şamahı (XII) ve Salyan kapılarından giriş yapılmaktaydı. XIX. yüzyılın 
sonlarında birkaç kapı daha yapılmıştır. Farklı zamanlarda inşaatçılar ve arkeologlar 
burada çeşitli yer altı geçitleri de ortaya çıkarmışlardır.

İçerişehir’in en yüksek noktasında, yüksekliğin en zirvesinde tam bir külliyeyi oluş-
turan Şirvanşahlar Saray Külliyesi, Şirvanşahlar Sarayının binası, Şirvanşahlar Camii 
ve Sarnıcı, Divanhane, Derviş Türbesi (Seyyid Yahya Baküvi’nin türbesi), XX. yüzyılın 
başlarında yanmış küçük bir cami binası, Doğu Kapısı (buraya Murat Kapısı da de-
nir), su deposu ve dağılmış hamamın kalıntıları da dâhildir. Han Sarayı binalarının 
yapılması için ustalıkla seçilmiş bu yükseklik, sarayın eski şehrin tamamı üzerinde 
hâkim konumda bulunmasını ve aynı zamanda denize de güzel manzara açılmasını 
sağlamıştır.4

1932 yılından 1949 yılına kadara saray arazisinde yapılan arkeolojik kazılar ve bütü-
nün mimari tahlili, saray binasının buradaki yapılar arasında en eski yapı olduğunu 
göstermektedir. Saray 52 odalı ana bina ve ek yapılardan oluşmaktadır. 27 odadan 
oluşan alt katın, hizmetçilerin kullanımı ve depo olarak kullanıldığı düşünülmekte-
dir.5

XIX. yüzyılda Çar askeri yönetiminin deposuna dönüştürülen ikinci katta çok sa-
yıda değişiklikler yapılmıştır. Bu zaman kubbeler yıkılmış ve ikinci kattaki ara du-
var kaldırılmıştır. “Böylece kemerli tavanların ve kubbelerin mozaik sıvası her yerde 

3  Abdurreşit el-Bakuvi, Kitabu Telhisu’l-Asari’l-Meliki’l-Kahhar, M. 1971, v. 55a-55b.
4  Dadaşova, S.-Useynov, M., Bakının memarlıg abideleri, B. 1955, s. 8-9.
5  Useynov, M, Bretaniçkiy, L, Salamzade A, İstoriya arkitekturı Azerbaydjana, M. 1963, s. 189, 128; Bre-
taniçkiy L., Zodçestvo Azerbaydjana XII-XV vv. i ego mesto v arkitekture Peredogo Vostoka, M. 1966, s. 
215-248.
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mahvedilmiştir.”6 1773 yılında burada bulunmuş Alman gezgini Lerh’in bildirdiğine 
göre, “Sarayın damı lacivert renkli taşlarla örtülmüştür. Dış kapılar, iç kapılar, pence-
reler ve oyma nakışlı balkonlar yüksek ustalıkla işlenmiştir”7

Bu düşünceleri onaylamak amacıyla kaydetmek gerekir ki, saray arazisinde arke-
olojik kazılar sırasında muhtemelen kubbeyi örten mavi renkli aslanlı çiniler8, aynı 
şekilde kuyulardan çıkarılmış kireçtaşı levhalarında oyulmuş geometrik süs ağı ka-
lıntıları ortaya çıkarılmıştır.9

Birinci kat odalarında yapılan kazılar, sarayın kaya üzerinde yapıldığı ve saray ya-
pılıncaya kadar, altında duvarlarının temelinin saray temeli ile üst üste düşen her 
hangi bir binasının olduğunu göstermektedir. Bu eski binadan iki sekiz köşeli salon 
kalmıştır. Bunlardan direkt sarayın ana kemerine bitişik ve sarayın tüm binalarından 
yüksek olan biri anlaşılan şaşaalı kabul salonu olmuştur.

Üç taraftan kemerli balkonlarla çevrelenmiş, dördüncü taraftan ise sarayın ana bi-
nasına bitişik küçük bahçede bulunan küçük ve güzel köşkten oluşan Divanhane, 
sarayın ana binası ile bitişmektedir. Bu abide, güzelliği ve zarifliği ile yalnız ortaçağ 
Azerbaycan mimarisinin değil, aynı zamanda İran, Küçük Asya ve Orta Doğu’nun 
tamamının benzer abidelerinin şaheserlerinden kabul edilmektedir.10 Onun yarım 
kubbeli stalâktit ana kemeri, mimari yapısına göre Kahire’deki Sultan Hasan ve Sul-
tan Müeyyed camilerinin ana kemeri ile mukayese edilmektedir.11

Divanhane Köşkü, hem içten hem de dıştan taş kubbeyle örtülmüş, sekiz köşeli sa-
londan oluşmaktadır. Salon dışarıdan beş köşe sınırında sütunlu kemerlerle çevre-
lenmiştir. Kare şeklindeki koridor, buna bitişiktir. Koridora giriş, güzel, zengin deko-
rasyonlu stalâktit taş yarım kubbe ile tamamlanan ana kemerdendir. Ana kemerin 
yukarı kısmında taştan karmaşık, nebati halı nakışları oyulmuştur. Divanhanenin 
içinde koridor, kemerli eyvan-salon ve döşemesi altındaki planda sekiz köşeli kama-
ra ile girişle muhkemlendirilmiştir. Söz konusu kamaranın altında kare şeklinde bir 
kamara daha vardır. Buraya giriş kuzey yöndeki yer yüzeyi ile eşit olan deliklerden-
dir. Kamaraların duvarları pürüzsüz taşlarla kaplanmıştır. İkinci kamaranın temelini 
oluşturan kayada, beş metre derinliğinde kuyu vardır.12 Her iki kamaranın hangi 
amaçla yapıldığı, söz konusu abide ile ilgili birtakım araştırmalarda yer bulmasına 
rağmen hala açıklanmadan durmaktadır. 
Divanhane binasının içerisinde koridordan salona girişin üzerinde Kur’an-ı Kerim’in 
10. suresinin şu ayetlerinin kazındığı bir kitabe bulunmaktadır: “Allah (kullarını) 
esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel davrananlara daha gü-

6  Aşurbeyli, S., Oçerki istorii srednevokogo Baku, Baku, 1964, s. 151-166.
7  Vıpiska iz puteşestviya İonna Lerha, Novıe ejemesyaçnıe soçineniya, SPb, 1970, Yanvar, s. 32.
8  Pahomov, E. A., Otçet o rabotah po şahskomu dvorçu v Baku, İzvestiya Azerbaydjanskogo Arkeologi-
çeskogo Komiteta, Baku, 1926, s. 6.
9  Leviatov, V. N., K istorii dvorça Şirvaşahov v Baku, İzvestiya Az. FAN, №5, 1940, s. 23-25.
10  Aşurbeyli, S., a. g. e., s. 160.
11  Aşurbeyli, S., a. g. e., s. 160
12  Dadaşova, S., Useynov M., Bakının memarlıg abideleri, B. 1955, s. 20.
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zel karşılık ve fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de horluk. İşte 
onlar cennet halkıdır, orada ebedi kalacaklardır.”13

Kapitellerin ve direk temellerinin nakışları ile birlikte binanın diğer ayrıntılarının ta-
mamlanması, muhtemelen 1500-1501 yılı askeri olayları ile ilişkilidir. 

Divânhenin yapılış amacı ile ilgili farklı düşünceler bulunmaktadır. Bu konuda her 
hangi bir kitâbe veya belge bulunmadığından, salonun o sıralarda hangi amaçla 
yapıldığını kesin olarak belirlemek zordur.

Divânhânede yapılan mahkeme ve infazlarla ilgili bir takım efsaneler bulunmakta-
dır. Fakat “divânhâne” kelimesindeki “divân” sözü daha geniş anlamlar içermektedir. 
Ortaçağ Doğu saraylarının neredeyse tamamında resmi görüşmeler için “divânhâ-
ne” olarak isimlendirilen özel odalar bulunmuştur. O dönemde “divân” dendiği za-
man devlet toplantıları veya farklı resmî toplantılar kastedilmekteydi. Buna dayana-
rak divânhânenin görüşmeye gelenleri kabul veya devlet toplantıları yapmak için 
oluşturulduğunu düşünmek mümkündür.14

Fakat farklı düşünceler de bulunmaktadır. Örneğin Hasan Rumlu’nunu bildirdiğine 
göre Şah İsmail Bakü’yü ele geçirirken “kadılar Mirze Halilullah’ın cenazesinin kalın-
tılarını çıkarıp yakmış ve türbesinin kubbesinin altında çok miktarda altın bulun-
muştur.” Diğer bir haberde belirtildiğine göre bu sırada Şirvan hâkimlerinin türbesi 
yerle bir edilmiştir.15

Türbede yapılan arkeolojik kazılar sırasında hiçbir yerde Şirvanşah’ın gömülebile-
ceği mezar yeri ortaya çıkarılmadığından, böyle bir ihtimal ortaya çıkmaktadır ki, I. 
Halilullah’ın defnedildiği diğer bir türbe de mevcut olmuştur. Söz konusu türbe, bu 
sorunu çözebilecek kitabesi olmayan Divanhane de olabilirdi. Öte yandan hazine-
nin sarayda olduğuna dair bilgi, Divânhâne binasından Divân, yani maliye idaresi, 
şahın hazinesi gibi yararlanılabileceğini muhtemel kılmaktadır. Halkın hafızasında 
kalmış, aynı şekilde abidenin isminde sağlam bir şekilde kaydedilmiş Divânhâne 
sözü de buna işarettir.16

İlginç olan bir diğer husus ise, günümüze kadar ulaşmış halk rivayetlerinde “Divân-
hâne” arazisi, özellikle “süt kuyusu” olarak isimlendirilen kuyulu kamara, ziyaretgâh 
kabul edilmiş, sütü kurumuş süt emer çocuklu kadınlar buraya tedavi için gelmiş-
ler.17

Sarayın güney cephesinin karşısında, orta bahçenin avlusunda çadır örtülü sekiz 
yüzlü küçük türbe yükselmektedir. Türbeye ışık saçan, yıldızlarla süslenmiş, taş ağlı 
3 tane iki taraflı pencere konmuştur. Türbe, içeriden nakışlarla süslenmiş ve renkli 

13  Yunus suresi 10/25-26.
14  Dadaşov, S., Useynov, M., Bakının memarlıg abideleri, B. 1955, sç 15-16.
15  Efendiyev, O., Azerbaydjanskoe gosudarstvo Sefevidov v XVI veke, Baku, 1981, s. 51.
16  Aşurbeyli, S., a.g.e., s. 162.
17  Aşurbeyli, S., a.g.e., s. 162
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sıva ile sıvanmıştır.18

Türbenin bodrum katında sarnıç bulunmaktadır.19 Şekil itibariyle Konya’nın çadır 
örtülü Küçük Asya Selçuklu abidelerine dayanan bu tipli türbeler, Azerbaycan’da 
daha erken dönemlerden itibaren yayılmıştır.20

Yazılı kaynaklara ve rivayetlere göre burada XIV. yüzyılın sonu, XV. yüzyılın başların-
da yaşamış Seyyid Yahya Bahauddin Bakuvi defnedilmiştir. Bakuvi’nin vefat tarihi 
bir iddiaya göre hicri 862 (miladi 1457), bir başka iddiaya göre ise hicri 868 (mi-
ladi 1463) yılıdır. A. Bakıhanov’un bildirdiğine göre onun “Bakü şehrinde kendisi-
ne mensup olan camînin sövesi, medresesi ve mezarı hala durmaktadır”21 Böylece 
takdim edilen bilgiler, türbenin tarihini XV. yüzyılın 60’lı yıllarına ait kılma imkânı 
vermektedir. Üslup özellikleri ve yapı teknolojisi de bu tarihi onaylamaktadır.

Şirvanşahlar Saray Külliyesine ait abidelerden biri de Keykubad Camiidir. Cami 1918 
yılında yakılmış ve günümüzde yalnız temeli durmaktadır. A. M. Pavlinov, 1888 yı-
lında Bakü’deyken söz konusu camiyi görmüş ve tasvir etmiştir: “Cami nispeten ge-
niştir ve kubbesi dört direk üzerinde durmaktadır. Kubbenin dayandığı ana kemer 
yahut kemer tavanlar çatmadır. Kubbenin gövdesinde Han Camiinde olduğu gibi 
birkaç çıkıntı var ve ona dört pencereden ışık düşmektedir. Camide kitabe bulun-
mamaktadır ve cephesi pürüzsüz taşla kaplanmış, çatısı düzdür. Caminin arkasında 
ek yapılar vardır.”22

1945 yılında arkeolojik kazılar sırasında bu caminin temeli altında önceleri inşa edil-
miş başka bir binanın duvar ve temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. V. N. Leviatov bi-
nayı A. Bakıhanov’a dayanarak Seyyid Yahya Bakuvi’nin ibadet ettiği ve ders verdiği 
eski cami olarak kabul ederek, buranın yıkılma tarihini XIV. yüzyılın sonları olarak 
vermektedir.23 Fakat bilindiği gibi Seyyid Yahya, XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve 
söz konusu yüzyılın 60’lı yıllarında vefat etmiştir. O sırada ise eski bina artık yoktu. 

Leviatov’un diğer bir düşüncesine göre “yeni cami” XVI. yüzyıldan erken yapılma-
mıştır. Fakat bu düşünce yanlıştır. Çünkü bu dönemde Seyyid Yahya hayatta değil-
dir. Bunları dikkate alarak şöyle bir kanaate varmak mümkündür ki; “yeni cami”, XIV. 
yüzyılın sonlarında yahut XV. yüzyılın başlarında eski bina yıkıldıktan sonra yerinde 
yapılmıştır. Bu da A. Bakıhanov’un verdiği bilgiye ters değildir.24

Saray yapıları bütününe ayrıca dayanan “Doğu Kapısı” (yahut Murat Kapısı) ana 
kemeri, (1585/86) çeşme ve yıkılan şah hamamının kalıntılarından oluşmaktadır. 
Doğu Kapısı, külliyenin tüm binalarından sonra yani, XVI. yüzyılda Bakü eşrafından 
18  Vartanesov, İ. L., Şarinskiy, T. Y, Usıpalniça Seida Yahya Bakuvi, Paymatniki arkitekturı Azerbaydjana, T. 
1, M-Baku, 1946, s. 21-240.
19  Leviatov, V. N., a.g.e., s. 42-43.
20  Leviatov, V. N., a.g.e., s. 42-43.
21  Bakıhanov, A., Gülüstan-ı İrem, Bakü, 1951, s. 215.
22  Pavlinov, A. M., Baku, “Materialı po arkeologii Kavkaza”, Vıp. III. M. 1893, s. 85-86.
23  Leviatov, V. N., Arkeologiçeskie raskopki 1945 g. pri dvorçe Şirvanşahov v g. Baku, “İzvestiya AN Azer-
baydjanskoy SSR, №1, Baku, 1948, s. 115-119.
24  Aşurbeyli, S., a.g.e., s. 167.
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Recep Babanın emri ile yapılmıştır. Ana kemerin mimarı Tebriz’in Velyenkuh mahal-
lesinden olan üstat Emirşah Velyenkuh’tur. Bunu ana kemerin haşiyesindeki kitabe 
de onaylamaktadır. Ana kemer, XV. yüzyıl saray külliyesi binaları tipinde inşa edilse 
de, süs, zariflik ve başka bazı yönlerden onlardan geri kalmaktadır.

Sarayın diğer ana kemerlerinden farklı olarak onun kapıya benzeyen geniş çatma 
giriş boşluğu vardır. Muhtemelen bu ana kemer şimdiye kadar kalmayan yahut inşa 
edilmeyen binanın girişi olmuştur. Bunu dış kapının değil, “imâretin” inşasından 
bahseden kitabenin metni de onaylamaktadır.25

Alt bahçeden doğuda, türbenin ve caminin arazisinden aşağıdaki alanda saray an-
samblına dâhil olan hamam bulunmaktadır. 1947 ve 1958-62 yıllarında yapılan ar-
keolojik kazılar sırasında, üzerinde bahçe yapılmış toprak örtüsünün altında büyük 
hamam (26 odalı) ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde hamam hem üst taraftan hem 
de içeriden temizlenmiştir. Genellikle kışın sıcağı, yazın soğuğu muhafaza etmek 
amacıyla yapılan Abşeron hamamları gibi bu da yer yüzeyinden aşağıdadır. Odala-
rından biri sekiz köşelidir. Odaların kubbesinde ışık düşmesi için boşluklar-bacalar 
yapılmıştır. Hamamın ana kemerinde stalâktit süsleri bulunmaktadır. Duvarlar ve 
havuz, kısmen günümüze kadar ulaşmış çini ile örtülmüştür. XVIII. yüzyılın Alman 
gezgini İ. Lerh’in bildirdiğine göre hamam, hem dışarıdan hem de içeriden güzelce 
süslenmiştir.26 Su tabanın pervazına monte edilmiş kemerle tabanda yapılmış ha-
vuza dolmaktadır.

Hamam, koridor, soyunma salonu, ana salon, çeşitli yıkanma ve buhar odaları, sıcak 
ve soğuk su havuzlarından (hazineden) oluşmakta; tabanın altında monte edilmiş 
ve ısıtıcı kamaraya-“külhan”a birleştirilen sıcak hava kanalları aracılığıyla ısıtılmak-
taydı.27 Şirvanşah ailesine ve saray ehline hizmet verdiği düşünülen bu hamama su 
direkt olarak yakına yerleştirilen eski su depolarından getiriliyordu. İ. Lerh söz konu-
su su deposu ilgili şunları kaydetmektedir: “Şehrin yakınında nehir bulunmamakta-
dır. Halk kuyu suyundan yararlanmaktadır. En iyi su ise taşta oyulmuş 70 basamaklı 
şah kuyusundan çıkarılmaktadır.28

Su deposu yüzeyin üzerindeki kısmı (girişi) düzenli bir şekilde dizilen taş örgü ile 
işlenmiş sal kayada kazılmıştı. Girişin, büyük derinlikteki havuzun başında biten ba-
samağa doğru götüren kare şeklide çatma boşluğu vardı. Su buraya yer altı lağım-
lardan-kehrizlerden toplanmaktaydı.29

Batı kale duvarı yakınlığında inşaat işleri yapılırken yaklaşık 10 metre derinlikte dağ-
lardan su deposu ve Şirvanşahlar Sarayı yönüne gelen eski su hattı da ortaya çıkarıl-
mıştır. Muhtemelen saraya ve hamama su bu kemerle getirilmiştir.

25  Aşurbeyli, S., a.g.e., s. 168.
26  Vıpiski iz putişestviya İ. Lerha, Novıe ejemesyaçnıe soçineniya, SPb, Yanvar, 1790, s. 32.
27  Salamzade, A. V., Arkitektura Azerbaydjana XVI-XIX vv., Baku, 1964, s. 72-78.
28  Vıpiski iz putişestviya İ. Lerha, Novıe ejemesyaçnıe soçineniya, SPb, Yanvar, 1790, s. 32.
29  Salamzade, A., V., a.g.e., s. 92-94.
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Şunu da kaydetmek gerekir ki, ansambla dâhil olan binalar, farklı zamanlarda yapıl-
sa da, ortak mimari üsluba sahiptirler. Üslup birliği mimari biçimlerinin derli toplu 
olmasında, kemer ve stalâktitlerin biçiminde, ana kemerlerin, kemerlerin tipinde ve 
binaların diğer kısımlarının haşiyelerinin zengin süslerinde, Arap harflerinden süs 
gibi yararlanılmasında, binaların örgüsünde farklı renk taşlardan dar ve enli şeritler 
atılmasında ve diğer ayrıntılarda tezahür etmektedir. 

Kaynakça

Abdurreşit el-Bakuvi, Kitabu Telhisu’l-Asari’l-Meliki’l-Kahhar, M. 1971.
Aşurbeyli, S., Bakı şeherinin tarihi, Bakü, 2006. 
Aşurbeyli, S., Oçerki istorii srednevokogo Baku, Baku, 1964.
Bakıhanov, A., Gülüstan-ı İrem, Bakü, 1951.
Bretaniçkiy L., Zodçestvo Azerbaydjana XII-XV vv. i ego mesto v arkitekture Peredogo 
Vostoka, M. 1966.
Dadaşov, S., Useynov, M., Bakının memarlıg abideleri, B. 1955.
Efendiyev, O., Azerbaydjanskoe gosudarstvo Sefevidov v XVI veke, Baku, 1981.
Leviatov, V. N., Arkeologiçeskie raskopki 1945 g. pri dvorçe Şirvanşahov v g. Baku, “İz-
vestiya AN Azerbaydjanskoy SSR, №1, Baku, 1948.
Leviatov, V. N., K istorii dvorça Şirvaşahov v Baku, İzvestiya Az. FAN, №5, 1940.
Pahomov, E. A., Otçet o rabotah po şahskomu dvorçu v Baku, İzvestiya Azerbaydjans-
kogo Arkeologiçeskogo Komiteta, Baku, 1926.
Pavlinov, A. M., Baku, “Materialı po arkeologii Kavkaza”, Vıp. III. M. 1893.
Salamzade, A. V., Arkitektura Azerbaydjana XVI-XIX vv., Baku, 1964.
Useynov, M, Bretaniçkiy, L, Salamzade A, İstoriya arkitekturı Azerbaydjana, M. 1963. 
Vartanesov, İ. L., Şarinskiy, T. Y, Usıpalniça Seida Yahya Bakuvi, Paymatniki arkitekturı 
Azerbaydjana, T. 1, M-Baku, 1946.
Vıpiska iz puteşestviya İonna Lerha, Novıe ejemesyaçnıe soçineniya, SPb, 1970, Yan-
var.
Kuran-ı Kerim (Arapçadan çeviren, Z. Bünyadov, V. Memmedeliyev), Bakü, 1991.Bölüm



37

Gri Kapaklı, Yeşil Sayfalı 
Kitap; Tahran…
Cihan Aktaş1

Ben şehir tarihi yazarı mıyım? Bir açıdan evet.. Edebiyat ve bütün olarak yazarlık 
aynı zamanda mekânın da kaydı imkânı demek. Bir de mimarlık ilgim nedeniyle 
şehirlere daha dikkatle baktığım oluyor. Tahran yaşamadan edemeyeceğim şehir 
olmadı hiç. Ancak İran’da başka bir şehirde, mesela İsfahan’da ya da Tebriz’de yaşa-
yamazdım.
 
Şehir tarihi yazarı değilim, ancak bir şehrin günlerini, yıllarını, gizli saklı yüzlerini en 
doğru kim kaydediyor; ilgilendiriyor bu beni.

Aslında hepimiz, şehri, yazar olarak ya da sıradan insanlar olarak birlikte yazıyoruz. 
Söz konusu olan kesintilerine rağmen süreklilik arz eden bir metin. Ve aslında her 
birimiz, bir şehir hakkında pek çok ansiklopedik bilgi edinebiliriz. Bundan dolayı, 
Tahran’a dair, çağrışımlarla gelişen izlenimlerimi dile getirmeyi tercih ediyorum bu 
metinde.  Bu sırada önemsediğim soru ise, bir şehrin açık örtük tarihini, gündelik 
hayatının ayrıntılarını en iyi kimin kaydedeceği sorusu… 

En doğru, en iyi kim kaydediyor şehri sahiden? Kimdir şehir tarihçisi gerçekten? Bir 
sofist olmamalı herşeyden önce. 

SOKRATES: Hadi kendin söyle bana, seni zevkle dinleyip alkışladıkları konular hangile-
ridir; çünkü ben tahmin edemiyorum.
HİPPİAS: Şecereler, Sokrates; kahramanların ve insanların şecereleri; şehirlerin ilk kuru-
luşlarıyla ilgili hikâyeler ve eskiyle alakalı her şey. Onların yüzünden bu konuların hepsi-
ni araştırmak ve çalışmak zorunda kaldım. (Derrida, Platon’un Eczanesi, sf. 60,  Pinhan)  

1  Yazar
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Sokrates sofistin doğruyu kaydedeceğine inanamaz bir türlü... Kim doğru kaydedi-
yor? Sokrates de sofist de yazının kaydettiklerine kuşkuyla bakar. 

Eşkiya Çukurları/ Tekbir Getirilen Damlar

Nasıl bir şehir Tahran? Yorucu. Kapalı. Tozlu...
 
Öyle. Şehir ilk bakışta, gri ve tozlu görünür turist bakışlara. Çünkü çok fazla arabası 
var, petrol ucuz, binaların rengi solgun, savaş ve devrimlerden geçmiş yani topar-
lanması çok zor bir izlenimin esintileri var. Üstelik sürekli Irak çöllerinden gelen bir 
toz bulutu tarafından da tehdit ediliyor, yıl boyu… (Söylentilere bakılırsa toz bulu-
tunun içinde savaş bombardımanlarından kalan, zayıflatılmış uramyum parçacık-
ları var.)

Şaşırtıcı aynı zamanda. Çok aksanlı, tanıdıkça küçülecek yerde büyüyen şehir. “Dün-
ya şehri”nin göçlerle, “globel şehir”e dönüştüğü söyleniyor. Bu açıdan Tahran çok 
daha ilginç özellikler sunan bir şehir. Kendi içinde katmanları, farklı dünyaları var 
çünkü. Kovukları, mağaraları, yeraltı labirentleri bulunan şehir Tahran; ilham verici 
bu açıdan. 

Kimine göre kişiliksiz bir şehir. Çünkü yeni ve üslubunu bulamayacak kadar aceleci. 
Eskiden Rey şehrinin kuzeyinde küçük bir köy olan Tahran şimdilerde Rey’i kendi kı-
yılarında kaybedecek kadar geniş, kalabalık bir şehir. Yine de, sanki çaresizce büyür-
ken güneyinde küçülen tarihi Rey ile tutunuyor geçmişine. Ve Rey Tahran’ın ucuna 
eklenmiş gibi görünse de tarihi derinliği ve sağlamlığıyla şehrin başını alıp giden, o 
devasa gri görünümü gösteren bir aynaya dönüşüyor.
 
Bazı buluntulara göre şehrin tarihi, bir zamanlar kuzeyinde yer alan Kaytariye sem-
tinde izlerine rastlanan eski yerleşime bağlanabilir. Gerçi Yeni Tahran’ın tarihi yak-
laşık olarak 1730 yılında Ağa Muhammed Han Kaçar tarafından başkent ilan edilen 
bir yerleşime bağlanıyor. Şahane bağları ve bahçeleriyle ünlü, sıra dağlara yaslanan 
şehir… Daha eskisi de var: Şah Tahmasb 1490 yılı civarında Tahran köyünün güzel 
bağlarının korunması için surlarla çevrilmesi içim emir veriyor. Bu surlara da Kur’an 
surelerinin sayısı kadar, yani 114 tane burç yerleştirilmesini istiyor. 

Zeyd Hanedanı’ndan Kerim Han Zeyd, 4 yıl kadar başkent olarak kullandı Tahran’ı, 
Şiraz’ı asli başkenti olarak seçinceye kadar. O dönemde 1500 kişi olan şehir nüfusu 
bugün en azından 12 milyona ulaşmış durumda. 

Rıza Şah’ın 1920-1930 yılları arasında gerçekleşen modernizasyonu, başkentin do-
kuları içinde kadim olana ulaşmayı olanaksız kılacak kadar tahripkar usullerle ger-
çekleşmiş. Amaçlanan: eski binaların iyi kötü denilmeksizin yıkılması ve şehrin su-
retinin yenilenmesi.
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Bu bir tür çapulculuk değil mi?  Eskiden, çok eskiden Rey şehrinden geçip giden 
kervan sahipleri, Tahranlıların çoğunun hırsız, çapulcu ve eşkiya olduğunu düşü-
nürlermiş. Kervanları soyup belli bazı çukurlarda paylaşırlarmış çünkü. Bu çukurlar 
hâlâ Tahran içinde bir şekilde hırsızların adıyla bilinir. Çal-ı Ahmet, Çal-ı Mehmet 
diye… Kaçar Şahlarının Tahran’ı başkent seçmeleriyle şehir gelişmeye başlar ve 
özellikle Nasreddin Şah zamanında, bu şehirde yabancılar tarafından sayısız bina 
yaptırılır. Postane binası, Dışişleri Bakanlığı binası, Milli Banka… 

Günümüzde eşkiya çukurları yok. Tahran her şey bir yana güvenli bir şehir. Bazen 
Karaj kırlarında bulunan cesetlerden söz eder gazetelerin üçüncü sayfaları. Kılık kı-
yafet kontrolleri konusunda yaka silkilen devriyeler, bir taraftan da şehirde güven-
liği sağlıyorlar. Bir kadın gecenin birinde rahatlıkla evine dönebilir, şehrin en uzak 
noktasındaki bir adresten.

Eşkiya çukurlarıyla tanınan şehir, İran devrimi sırasında damlarında tekbir getirile-
rek zalim rejimin protesto edildiği şehirle aynı mı? 

Tahran gerçekten de çok katmanlı bir şehir. Çoğunlukla teras çatılar, şehrin açık ol-
duğu ölçüde gizil kamusu adeta. Devrimin habercisi olan tekbir sesleri 2009 seçim-
lerinden sonra da duyuldu Tahran damlarında. Şaibeli buldukları seçimi protesto 
için meydanlara dökülmeye izin bulamayan insanlar, bir kez daha damlara çıkarak, 
tekbir sesleriyle meramlarını anlatmaya çalıştılar.

Kuzey- Güney Ayrımı

Kimliksiz, karmaşık ve özensiz bir şehir gibi duruyor Tahran ilk bakışta. Bir taraftan 
da kısmi kısmi ele aldığınızda dünyalar arasında uçurumlar olması gerektiği izleni-
mine kapılıyorsunuz. Alternatif kamuları, yeraltı katmanları olan bir şehirden söz 
ediyoruz çünkü. Ayrıca orada bütün dünyayı da etkileyen bir ayrım, kuzey-güney 
ayrımı var. Bu ayrım bir bakıma tabiatın zorladığı bir şey. Çanağı andıran şehrin ku-
zeyinde sıra dağlar, temiz hava; güzel, depreme dayanıklı evler, varlıklı aileler var. 
Tıpkı dünyanın kuzeyi gibi. 

Bir yanıyla genişlerken, diğer  yanıyla daralmaya devam eden bir şehir bu; içten 
içe mavi yeşile dönüşmeye zorunlu, dışarıdan bakınca ise göze çarpan gri beyaz 
duman renginde süren kaybolma.... Su kanallarıyla geniş caddeler aynı istikamette 
bölüyor şehri, park alanlarının dağılımında bir orantı olduğu açık, yine de güney ile 
kuzey arasındaki o eski fark kendini korumaya devam ediyor. Binaların çehresi de-
ğişiyor, hatta insanların görünüşleri vitrinlerin düzeniyle birlikte farklılaşıyor.  Şehri 
ikiye ayıran sanki daha çok hava: Serin ve temiz hava şahların masalsı dünyasının 
kuzeyine ait sanki güneyin hava kirliliği ise yaz ve kış etkisini sürdürüyor. 

Veliasr ve Şeriati gibi geniş birkaç cadde şehri kuzeyden güneye bölüyor; bu geniş 
caddelerin iki yanındaki su kanallarından daha önce yazılarımda sözetmiştim. 
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Ağaçlar, binalar, yollar kaydediyor ve söz konusu olan Tahran’sa, su kanalları da...

Şehirler bazen sinsi, bazen de apaçık yollarla değişiyor. Tahran’da değişmeyen bir 
çok şeyden birisi, şehri boydan boya geçen caddelerin kenarlarında bulunan su ka-
nallarıdır. Bir ırmağın kenarında yürüdüğünüz hissiyle aniden durduruyor sizi son-
bahara özgü bulanık, canhavlini andıran bir taşkınlıkla akan su. 

Suyu izlerken düşünüyorum: Akar suyun deli dolu akarken ya da sıcak mevsimler-
de buharlaşırken gördüğü, telaşlı yolcunun ise gördüğünü sandığı Tahran gerçeği 
en çok hangi bilinçte aranmalı? Sahneler hızla değişirken siyasal gündemde değiş-
meyenleri bize kim vukufiyetle anlatabilir, sıradan sayılan herhangi bir şehirlinin 
yapabileceği kadar... 

Bu su kanallarından Muhammed Esed de Mekke’ye Giden Yol’da söz ediyor: Kena-
rında oturup hüzünlü, melankolik bir şekilde akan suya dalan Tahranlı neler düşü-
nüyor acaba... Ali Şeriati, Rüknebad ırmağı kıyısında oturup ırmağı izleyen Hafız için 
yazmıştı:  “Su kanalı şehrinden çıkmayan şairin ayağına getiriyor olmalı dünyayı.” 
Tahranlılar şiir okumayı seven insanlar.. 

Yaşlı çınar ağaçlarıyla çevrelenen caddeler, kuzeyden güneye uzayıp giderken, lüks 
olandan zaruri olana, mesafeden samimiyete, sürat ve telaştan yavaşlığa ve süku-
nute geçişe de tanıklık ediyorlar. 

Sağlığında, sıhhî nedenlerle şehrin kuzeyinde, Cameran mahallesinde yaşamış olan 
Ayetûllah Humeynî’nin mezarı olan Hârem-i Mutahhar, şehrin güney eteklerinde. 

Belediye hizmetlerinin kuzey-güney ayrımı yapmadığı çok belirgin…Tersine güne-
yi daha yaşanılır hale getirmek için parklar, kültür merkezleri, çevre yolları açılıyor 
üstüste. Geniş orman-parklar, bir hava akışının güçlükle mümkün olduğu şehri bi-
raz olsun rahatlatıyor. Yine de evlerin birbiri üzerine yığılması, hava akışını engelle-
diği için güney mahalleleri olabildiğinden daha sıcak ve sıkışık hale geliyor. 1987 
yılının yazında, İran’a ilk yaptığım gezilerden birinde Güney’de bir parkta bunaltıcı 
hava yüzünden baygınlık geçirmiştim.

Eskiden Kuzey-Güney arasında mevcut olan fark, çok derindi. Pis, kullanışsız, kötü, 
iğrenç olan ne varsa Güney’deydi. (Mezbaha, genelev, gecekondular...) Devrimden 
sonra genelevler yıkıldı, yerine park yapıldı; mezbaha ise büyük bir kültür evine 
çevrildi. 

Tahran’ın en önemli özelliklerinden birisi, şehrin kuzeyinde bulunan Elbruz sıra 
dağlarıdır. Bu dağlar şehrin kuzeyinde çok yüksek bir duvar gibi çırıpçıplak bir şekil-
de yükseliyor. Ve hava temiz olduğunda, Demavend dağının görkemli silûeti, zirve-
sindeki karlarla huni şeklinde görünüyor. Gözalıcı huni Ebruz sıradağlarının en yük-
sek ve volkanik zirvesidir. İlk bakıştta çıplak görünen bu dağlar Tahran’ın bugünkü 
konumu yeşilliği ve aynı zamanda halkın eğlence ve spor merkezi halindedir. Yaz 
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mevsiminde, Derbent’te, dağdan gelen coşkun suyun kenarı boyunca kurulmuş 
yüzlerce lokanta ve çah bahçesi, Tahranlıların ve bu şehre gelen yabanıların uğrak 
yeridir. Aynı zamanda dağların arasında akıp giden uzun bir ırmak olan Dereke’nin 
adıyla tanınan bölgede de yüzlerce çay bahçesi ve lokanta yer alıyor. Ve Cuma gün-
leri onbinlerce insan ya dağa tırmanmak ya da çay bahçelerinde vakit geçirmek için 
bu bölgeye akıyor.  Kuzey, bir taraftan da, dağdan gelen havanın akışını gökdelen-
lerle kapatıyor. (Bir taksi şoförü, bir keresinde bana, hava kirliliğiyle başedebilmek 
için dağların tepelerinin düzleştirilmesi gerektiğini söylemişti.)

Tahran’ın kuzey-doğusunda bulunan Cemşidiye Parkı’nın kenarından ise bir yol 
dağın başka bir uğrağına doğru çekiyor sporcuları. Bu arada Velencek bölgesinde, 
teleferiklerle ulaşılan Tahran’ın, en büyük kayak merkezi yer alıyor. Bu teleferik yaz 
mevsiminde serinlemek isteyenleri dağın öteki yüzüne taşıyor. 

Gökdelen Teslimiyeti

Kuzey-Güney bölünmesini yaşayan şehir, bir taraftan da devrimin başlangıç yılların-
da hiç olmazsa bir on beş yıl kadar bu konuda bir tavır ortaya konmuşken, gökde-
lenlerle kaplanıyor. Kuzey tarafında yer alan Pasdaran Caddesi’nde bulunan Beyaz 
Kule (Burc-u Sefid), devrimden sonra yapılmış olan en bilindik gökdelen. İlk katla-
rında büyük mağazalar ve yemek salonları bulunuyor. Bu gökdelen devrimden son-
ra, 90’lı yılların başlarında ilk Mcdonalds salonunun burada açılmasıyla da tanınıyor. 
Salon açılır açılmaz devrimci gençlerin baskınına uğrayarak kapatılmıştı.  Tahran’ın 
en zenginlerinin oturduğu ve Türk sefaretinin rezidansının hemen yanında bulunan 
bu rezidansı da kapsayan, İlahiye semtindeki en görkemli gökdelen, daha ziyade 
konutların bulunduğu sayısız gökdelen yükselmiştir. Böylelikle, giderek daha da ya-
kınlaşıyor yerleşim alanları, dağın eteklerine.

Kürdistan Caddesi üzerinde ise devrimden önce Fransızlar tarafından yapılan ASP 
gökdelenleri olarak bilinen binaların hemen yanında İran’ın en yüksek gökdeleni 
sayılan,  44 katlı bir bina yapılıyor. Bunlarla birlikte şehirde arsanın en pahalı olduğu 
bölge sayılan Mir Damad Caddesi üzerinde İran Merkez Bankası’nın görkemli bina-
sı, bunun hemen yanında ise 20 kat ünlü Negin gökdeleni geliyor aklıma. Ayrıca 
Arjantin Meydanı’na yakın Halit İstanbulî Caddesi kenarında bulunan yuvarlak iki 
gökdelen bulunuyor. Yirmişer kat civarında olan bu gökdelenler iş merkezi olarak 
biliniyorlar. Bu gökdelenlerin hemen yanında yer alan yüksek bir bankaya ait bir 
gökdelen, Ahmedinejat iş başına gelmeden hemen önce İran Kültür Bakanlığı’na 
satılmışsa da, Ahmedinejat’ın bir bakanlığın böylesine görkemli bir binada çalışma-
sını onaylamaması nedeniyle bina sahibine geri verilmiş. 
İran’ın Kuzey-Batı’sında da birçok gökdelen bulunmakta ancak bunlar daha ziyade 
kooperatifler tarafından memurlara tahsis edilmiş bulunuyor. Böylelikle, gökyüzü 
istilasıyla Tahran’ın ünlü kuzey ve güney ayrımı nispeten silikleşmeye gidiyor deni-
lebilir belki. 
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Rafsancani’nin son dönemlerinde İçişleri Bakanlığı’na mutaassıp dinci sayılan bir 
bürokrat olan Beşaretî atanmıştı. Onun döneminde gökdelenlerin insanların mah-
remiyetini ihlal ettiği ve evlerin hepsinin içlerinin görünebileceği gibi bir gerek-
çeyle, bir süre gökdelen yapımına karşı bir tavır korundu ve yeni izinler verilmedi. 
Ancak Beşareti daha sonra projelerde mahremiyet kurallarını ihlal etmeyecek pro-
jelere izin verileceğini belirtti. Bu arada, yine Rafsancani döneminde gerçekleşen 
bir şehircilik konferansı sırasında, Tahran’da yapılan gökdelenlerin bir çoğunun dar 
caddelerin üzerinde bulunduğu ve bunun hem trafiği hem de alt yapı donanımını 
zorladığı, aynı zamanda Tahran’ın itfaiye sisteminin böylesine dar caddelerde gök-
delenlere hizmet vermekte zorluk çekeceği şeklindeki itirazlara binaen, proje onayı 
bazında daha çok düşünülmesinin önemine işaret edilmişti ve belediye birkaç yıl 
gökdelen yapımı konusunda büyük ölçüde sakınımlı davrandı.

Tahran’ın simgesi eskiden Şahyad olarak bilinen şimdiki Özgürlük Meydanı ve anı-
tıydı; şimdi ise Tahran’ın simgesi aynı zamanda bir kültür merkezi olarak faaliyet 
gösteren Burc-u Milat. 

Şehrin deprem kuşağı üzerinde bulunması, yüksek binalar konusunda çok daha 
dikkatli olunmasını gerektiren bir tehlike olarak her zaman gündeme gelmektedir.

Park Ferahlaması

Tahran’ın modern bir şehir hüviyeti kazanması, ünlü belediye başkanı Karbasçi’nin 
katkısıyla olmuştur, denilebilir. Karbasçi daha önce İsfahan valisi olduğu dönemde 
bu şehirde yaptığı önemli hizmetlerin dikkat çekmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlı-
ğı döneminde Rafsancani tarafından Tahran’a getirildi ve belediye başkanı olarak 
atandı. O dönemde Tahran savaştan çıkmış bir şehir olarak her haliyle yıkık dökük 
ve solgun bir şehir gibi görünüyordu. Karbasçi ilk olarak başta parklar ve cadde 
üzerindeki tarhlar olmak üzere şehri çiçeklerle süsledi ve ağaç ekimine ağırlık ver-
di. Aynı zamanda parkların duvarlarını yıkarak parkla şehir caddelerini bütünleştir-
meye çalıştı. O devirde bazı uzmanlar böylesine güzelleştirme çabalarıyla bir yere 
varılamayacağını, parklar korumasız olduğu için ağaçların ve çiçeklerin, çimlerin 
zarar göreceğini söylüyorlardı. Ancak Karbasçi ‘İnsanlar bozsa da yapmaya devam 
edeceğim’ sloganıyla, Tahran’ın bugün yemyeşil bir şehir olmasını sağlayan çalışma-
larını sürdürdü ve halk da bu konuda ona destek verdi. Öyle ki şu anda Tahran yaz 
aylarında olduğu gibi kışın da mevsim çiçekleriyle süslüdür. (Bu “çim” tartışmasını 
hafife almamak gerekiyor. Karbasçi İsfahan’ı çimle süslediği zaman da kimi müte-
deyyin çevrelerden araziyi mustazafların yerleşimine açacak yerde çiçekle çimenle 
süslemek suretiyle “tağuti” bir amaca hizmet ettiği şeklinde eleştiriler almıştı.)

Karbasçi’nin yaptığı en önemli hizmetlerden bir diğeri şehrin kuzeyi ve güneyi ara-
sındaki uçurumu azaltacak çalışmalar yapmaya öncelik vermesi oldu. Bunun için de 
evvela şehrin güneyinde bulunan, pis kokusuyla çevreyi rahatsız eden bir mezba-
hayı, Tahran’ın en önemli kültür merkezine dönüştürdü. (Bu, akla Tayyip Erdoğan’ın 
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Haliç’i yaşanılır hale getirmesini getiriyor.)  Mezbahanın çevresindeki yıkık dökük 
binaları da bir park alanı olarak düzenledi. 

Karbasçi’nin diğer bir önemli hizmeti, şehri boydan boya geçen otoyollardır. Tahran 
Şah zamanında birkaç demir köprüsü bulunan, alt ve üst geçitlerden yoksun bir 
şehirdi ve trafiğinin kilitlenmeleriyle ünlüydü. (Yürüyen otopark). Şah zamanında 
Kuzey’de, Sadabat sarayında verilen bir davetin, trafikten dolayı misafirlerin çoğun-
luğu gelemediği için zorunlulukla iptal edildiği olurdu. 

Bu ağır trafikte beklenildiği ölçüde kaza yaşanmaması, Tahran halkının sabrı ve ne-
zaketiyle mümkün oluyor sanırım. Kaza ve ihlallerin ardından ilginç bir şekilde ko-
nuşarak anlaşıyor taraflar ve el sıkışarak ayrılıyorlar birbirlerinden. Saatlerce trafiğin 
içinde yol alırken yeni öğrenmeler gerçekleştiren kaynakları olmalı. Bir arabadan 
vaaz veren mollanın sesi, diğerinden arabesk, ötekisinden taziye müziği yüksele-
bilir. 

Rafsancani döneminde trafik o denli ağırlaştı ki başkentin değiştiririlmesi ve başka 
bir noktaya aktarılması konusu gündeme geldi. Ancak Karbasçi bu sorunu da çöze-
bileceğini öne sürdü ve otoyol yapımını hızlandırdı. Geniş köprüler, alt ve üst geçit-
lerle şehir trafiğini kördüğüm haline gelen noktalarda nispeten rahatlattı. Yayılarak 
genişlemeye devam eden, hep ikiye bölünmesi ya da başkent niteliğiyle başka bir 
beldeye taşınmasından söz edilen Tahran, belediye başkanının becerisiyle devasa 
varlığını idare edebilecek donanımlar kazandı denilebilir. 

Başka türlü bir trafik de var; bir tür “piyasa”ya çıkmak; kendini göstermek...  Jordan 
Caddesi,  korna çalarak trafiği zorlayan gençlerle bir karnaval alanında dönüşmeye 
zorlanıyordu yatsıya doğru, giderek Kuzey Tabatabai Caddesi aldı onun yerini.  Ya-
zar Fatıma Babahani’ye göre, Tahran her yaştaki insan için bir yarış şehri; sürekli bir 
yarış hali içinde olduğunuzu bildiriyor sesleri. (İtimat, 27 Eylül 2012) 

Motosiklet: Özgürlük ve Ölümün Aracı

İran’a yıllar önce yaptığım ilk yolculukta bana okuduklarımdan farklı bir ülke sunan 
birkaç husustan biri, her kesimde rastlanabilecek motosiklet sürme merakı oldu. 
(Diğer birkaç olumlu husus: Kadınların öz güveni, sinema önündeki kuyruklar, fo-
toğraf makinesi ve kamera kullanma merakı, siyasal anlamda radikal erkeklerin 
kişisel ilişkilerde kadınlara gösterdiği nezaket…) Benzin ucuz, elden düşme eski 
arabalara da cevaz veriyor mevzuat hava kirliliğini dikkate almadan, yine de sabah 
trafiğinin gecikmeyi mukadder kılan akışında motosiklet tercihe şayan olacaktır. 
Kimileri elbette araba almaya gücü yetmediği için motosiklet kullanıyor. Başında 
kask yok, arkasına eşini kız kardeşini almış sürücü, bazen üç çocuk da eklenmiş ara-
larına… Bazı devrim fotoğraflarını akla getiriyor sahne: Motosiklet kullanan kişiyle 
kucağında bir yığın afiş rulosu bulunan çarşaflı eşi, bir miting ya da protestonun 
haberini kalabalık bir meydana bakan duvara asmak ya da bir mekâna tam zama-
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nında yetiştirmek üzere caddelerden akıyorlar.

Kırmızı ışık beklemelerine riayet etmeme hakkını kendinde bulan araç, özellikle şe-
hir içi trafiğinde kazalarla can kaybına sebep oluyor elbette. Rüzgârla yarışan moto-
siklet sürücüsü, otobüs veya metro yolcusu olmaya direnen mizacıyla, kaldırımları 
yarış pistine çevirme hakkını kendinde bulurken; kaza dökümü ve istatistiklerde 
kabarık bir rakamın içine katılmayı da göze almış oluyor.

Kurallara harfiyen riayet eden araba sürücüsü kendini geri çekmek zorunda, önüne 
çıkan, yanından yöresinden sızmaya çalışan sürücünün kötü sürprizleri bitmek tü-
kenmek bilmez. Bir öğrencim, Fatma Azimi şöyle tasvir ediyor sahneyi: “Araba sürer-
ken sinekler gibi yanımdan geçiyorlar, sanki trafik kuralları onlar için değil ve farklı 
bir sokakta yol alıyorlar.”

Trafikte çok olağan olan kilitlenmeler sırasında, motosiklet sürücüsü, bir de ceza 
yemeyi göze almışsa, duraklamaksızın akıp gidiyor. Arap atlar yakın eyler ırağı; Rıza 
Mirkerimi’nin “Çok Uzak Çok Yakın” filminde metropol trafiğinde kaybolan mesafe 
ayarı, motosikletli sürücünün maharetiyle yeniden kurulur. Çöl ortasında ise karışı-
yor dengeler. Otomobiliyle bilmediği kurak arazide ilerleyen filmin “pozitivist” kah-
ramanı, Dr. Alem’in karşısına motosikletli bir molla çıkıyor ve bozulan motosikletini 
yoldan geçenlerin denenmiş insafına terk ederek,  Dr. Alem’in konuğu oluyor. 

İran sinemasının genç starı Gülşiyifte Ferehani, ülkesinden ayrılmadan önce oyna-
dığı son filmlerden birinde ekonomik nedenlerle erkek kılığına giren bir motosiklet 
yarışçısını canlandırıyordu. (Duvar, Muhammed Ali Talibi; 2008) Film marjinal bir ör-
neği konu alsa da kaskın arkasına gizlenerek motosiklet kullanan hanım sürücüler 
yok değil… 

İranlı yönetmenlerin motosiklet sürücülerini konu alan filmlere bir düşkünlüğü ol-
masını yadırgamamak gerekiyor. Motosiklet hayatın içinde, etrafına hadise saçarak 
yol alıyor. Konuştuğunuz herhangi bir Tahranlı, size bir motosiklet kazası hikâyesi 
anlatabilir. 

Cafer Penahi’nin “Kanlı Altın”ı (2003) motosiklet kapkaçcısı bir gaziyi konu alıyor. Bu 
filmi seyrettikten sonra, özellikle nükleer enerji alanında çalışan bir fizik mühendi-
siyseniz, yanınızdan sızan motosikletçinin pizza kutusuyla gizlediği niyeti konusun-
da nasıl emin olabilirsiniz ki? 

Pizza kutusunun nükleer fizik alanında çalışan bilgini hedef alan bir bombaya dö-
nüşmesinde de dehşetli bir ironi yok mu?  İran’ın nükleer enerji programını engelle-
meye dönük çalışmalar örtük açık sayısız cepheden yürütülüyor. Motosiklet, örtülü 
savaşta öldür emri için en ideal araç durumunda birkaç yıldır. 

Son iki yıl içinde Tahran’da nükleer çalışmalar alanında çalışan birkaç bilim adamı 
motosikletli kişilerce saldırıya uğradı. Prof. Ali Muhammedî, 12 Ocak 2010’da evinin 
önüne park edilmiş motosikletin patlamasıyla öldürüldü. Katili, bir kaç gün sonra 
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yakalandı. Tam bir yıl önce ise uranyumu % 20 dereceye kadar zenginleştirmesiyle 
ün kazanan Prof. Şehriyari, motosiklet sürücüsünün arabasına tutturduğu bombay-
la hayatını yitirdi. Aynı gün, yine nükleer alanda çalışan Dr. Abbasi, motosiklet terö-
rüne maruz kalsa da, ölmedi. Birkaç ay önce de fizik profesörü Daryuş Rızai, evinden 
çıkarken motosikletli iki kişi tarafından taranarak öldürüldü. 

Dik başlı motosiklet sürücülerinin trafiğe sızma yeteneği, beyin göçüne razı ol-
mayan bilim adamlarını ortadan kaldırmaya dönük bir planla ilişkili olarak, şaibe 
altında hali hazırda. Ne trafiğin ağırlaştırılan kuralları, ne bir dönemeçte yaşanan 
savrulmanın sebep olduğu kızılca kıyamet… Motosiklet sürücüsünün Tahran cad-
deleri ve otoyollarında kanı-canı pahasına öne sürdüğü özgürlük hiç bu denli baskı 
altına alınmamıştı. 

Eski Mahalleler ve Deprem

Tahran’ı ortadan bölen İnkilap Caddesi’nden güneye doğru gittikçe, şehrin eski ma-
hallelerine ulaşılıyor. Bu mahalleler, şimdilerde adı İmam Humeyni Meydanı olan ve 
halk arasında Tophane olarak da çağrılan meydanın hemen yanında eski mahalle-
ler, aynı dokuyla Rey şehrine kadar uzanıyor. Belediye tarafından bu bölgeler yıp-
ranmış bölgeler olarak adlandırılıyor ve kesinlikle yıkılarak kentsel dönüşüme tabi 
tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği üzerine konferanslar düzenle-
niyor. Bu bölgelerde sokaklar çok ince ve girintili çıkıntılı. Bu nedenle de Tahran’da 
bir deprem gerçekleştiği takdirde bu bölgenin büyük kayıpları vereceği ve kurtar-
ma ekiplerinin bölgenin içine ulaşamasının mümkün olamayacağı düşünülüyor. 
Dar gelirlilerin yaşadığı mahalleler yer aldığı için de, şehrin nüfus bakımından en 
yoğun bölgesi olarak gösteriliyor. Tahran belediyesi bu mahallelerin yenileştirilme-
si, yeniden düzenlenmesi için sayısız konferans düzenlese de; nüfus yoğunluğu bu 
çalışmaların planlandığı şekilde yürümesini engelliyor.

Yine Karbasçi’nin yaptığı bir proje, kimi teknik adamlara göre elverişli bir çözüm 
yolu olabilirdi. Şehrin Nevvap olarak tanınan caddesi, Karbasçi zamanında şehrin 
kuzeyini güneyine bağlamak üzere otoyol olarak düşünüldü ve yol üzerindeki eski 
ve bakımsız binalar yıkıldı. Bu evlerde oturanlar, otoyolun iki kenarında duvar gibi 
uzayan, 8-16 katlı apartmanlara taşındılar.

Bahçeler, Kapılar, Havuzlar

Tahran’ın Pamenar Mahallesi gibi kadim doku içinde yer alan mahallelerinde ilginç 
örneklerine sıklıkla rastlanabilecek ve ünlü sinema yönetmenlerinin plato olarak 
kullandığı eski evler, genellikle ortasında havuz bulunan büyük bir avluyu çevrele-
yecek şekilde planlanmıştır. Bu tür avlu ve bahçelerin her birinde maziye karıştığı 
izlenimi veren eski Şiraz bahçelerinden bir esinti hissedilebilir. Yazın serin olacak 
şekilde tasarlanan bu evler, mutlaka iki katlı ve bodrumlu oluyor. Halihazırda yaşa-
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ma alanı olarak kullanışsız bulunan bu tür evler beş altı aileye kiraya veriliyor ve bu 
insanlar aynı avluyu, bazen tuvalet ve mutfağı ortak olarak kullanıyorlar. Sokakların 
darlığına yönelik endişelere karşılık, bu evlerin ve mahallelerin korunması yönünde 
bir kaygıdan da söz edilebilir. Etkileyici İran filmlerinin birçoğu, bu mahallelerde 
çekiliyor. 

Güzel, eski ahşap kapıların arkasında neler var? Arabayla girmenin olanaksız oldu-
ğu dar bir sokakta ilerleyip bir kapıyı çaldığınızda, bakımlı bir bahçeyle karşılaşabi-
lirsiniz. Mahmelbaf ve Mecidi filmlerinde karşımıza çıkan eski ve görkemli kapılar 
açıldığında içeri girdiğiniz avlu, sokağın tekdüzeliğine inat, renkli çiçek tarhlarıyla 
karşılar sizi. İranlılar büyük ev ve bahçe seviyorlar. Eski mahallelerde bu evler çoğu 
zaman dar cepheli ve dubleks olarak çıkıyor karşımıza. Düşük kiralı, ortasında ha-
vuzlu büyük bir avlusu bulunan bir ev türü var, avluya açılan her kapı, bir eve ait 
sayılıyor. Dar yolların ardından bazen de İç Erenköy’ü hatırlatan büyük bahçeli evler 
çıkıyor karşınıza. Kapıları, ardındaki bahçenin de görmeye değer olduğunu düşün-
dürtüyor. Bazen  şehrin merkezinde bulunan Baharistan mahallesinde olduğu gibi 
daralan sokaklar o kadar birbirine benziyor ki, bir labirente girdiğinizi duyuyorsu-
nuz. Bu açıdan bakılacak olursa, şehrin göbeğinde geleneksel dokuya ait korunan 
alanlar, mekan ve zeminin kullanımı açısından o kadar da kolaylıkla değişmeyebi-
liyor.

Mecidi’nin Gökyüzü Çocukları’nda, filmin kahramanı Ali’nin, babası ile güney ma-
hallelerinden kuzeye yaptığı yolculuk, farklı iki dünyayı sergiliyor gibidir. Güneyin 
komşu ilişkilerine açık, derme çatmalı kapıları olan evlerine karşılık, kuzey evleri 
kale kapısı gibi sağlam kapılarla tahkim edilmiştir. Güney mahallelerinde çocuklar 
serbestçe sokaklarda oynarken, kuzey çocukları, sokağın tehlikelerine karşı kilit al-
tında tutulurlar. 

Hafta sonlarında, hali vakti yerinde olan aileler eğer üşenmiyorlarsa, birkaç saatlik 
yolu göze alarak Hazar denizi kıyısındaki villalarına gidiyorlar. Nevruz tatili ve yaz 
günlerinde olduğu gibi şehrin ferahladığı demler… Düşük gelirli hatta orta halli ai-
leler hafifleyen trafiğin ve boşalan şehrin teşvikiyle hafta sonlarını park piknikleriyle 
daha rahat bir gönülle şenlendiriyorlar. Aileler buluşarak tencerelerle, tavalarla, se-
maverlerle gidiyorlar parklara ve yaygılar çimenlere seriliyor. 

İranlılar dışarıda uzun uzun vakit geçirmekten hoşlanmıyorlar sanki; buluşma me-
kanları hayli sınırlı. Geceleri de yaşıyor şehir, ama parklarda, aile piknikleriyle. 

Güneyliler, kuzeyin parklarında buluşuyorlar; gençlere göre bu, ‘kıro’ bir tarz. Hafta 
sonlarında dağa çıkanlar arasında, Şemşek ve Toçal isimlerindeki iki büyük kayak 
merkezine gidenler, teleferikle sürdürüyorlar yolculuklarını. Şehir dışındaki Çitger 
parkını, bisiklete binmek isteyenler tercih ediyor. Biraz daha mesafe alındığında, Ka-
raj’a doğru ata binmenin mümkün olduğu çiftlikler var. Bu yol boyunca içkili yemek 
isteyenlere açık, illegal lokantaların varlığından söz ediliyor. Açıkta satılmasa bile, 
içenler, içkiyi nerede bulacaklarını biliyorlar. 
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Dar sokaklar, çarşaflı kadınlar, ayağı terlikli veya çıplak çocuklar, suyun kirli görün-
düğü kanallar sanki daha çok güneye ait. Elinde geleneksel fırından alınmış sıcak 
(kum üzerinde pişen) ‘sengek’le, “Azeri pastası” diye bilinen ‘berberi’yle geçen kişi 
ise her mahallede aynı ifadelerle karşınıza çıkabilir.  

Spor Salonları, Kültür Merkezleri, Galeriler, Tiyatro ve Sinemalar

İstanbul’un denizinin yerini Tahran’da dağlar alıyor. Şehir halkı sabahın erken saat-
lerinden itibaren dağlara akıyor. Dağcılık çok yaygın. Kar sporları da öyle. 

Gri kapaklı kitabın iç sayfalarını yeşerten, sistemli bir şekilde yapılan parklar kadar, 
teneffüs imkanı veren, her kesimin yararlanabileceği spor merkezleri, kültür-sanat 
merkezleri…

Spor salonları, erkekler kadar kadınlar için de bir çekim merkezi; kadınların tercihi 
daha çok tenis ve yüzme. Fiyatların düşüklüğü bu salonlara rağbeti artırıyor. İran-
lılar arasında obezite çok az görülüyor, bunun ilk nedeni ise beslenme tarzı. Çiğ 
sebze ve salatanın ağırlık kazandığı bir sofra kültürü, beş çayları ve hamurişi alış-
kanlığının bulunmayışı... 

Şehir içinde eşle dostla buluşulacak adreslerin kısıtlılığının, bu buluşmaların evle-
re yoğunlaşmasını sağladığı söylenemez. İranlılar, ev kabulleri konusunda mesafeli 
insanlar çoğunlukla. Geleneksel dokuda insan ilişkilerini ayarlamada başvurulan 
“taruf” ölçeği bile Tahran’da çoğu zaman uygulanmıyor. (Taruf, kısaca, nezaket ica-
bı yapılan, ille de uyulmasının beklenmediğinin hesaba katılması gereken teklif.) 
Komşunuzun evine çat kapı giremezsiniz genellikle, komşuların öğleden sonraları 
beş çayı oturmaları gibi bir alışkanlığı da yoktur. Tabii evlerine, yemek veya çaya 
davet ederler birbirlerini insanlar görüştüklerinde ama çoğunlukla bu davetler 
nezaket icabıdır ve ‘taruf’ diye isimlendirilir. ‘Taruf’a karşılık, sözleşilmiş kabullerde 
İranlılar, misafirlerini çok iyi ağırlarlar. Rastgele gitmelere kapalı olmanın bir nedeni, 
protokol görüşmeleridir. Yas, düğün, kutlama, hoşgeldin veya veda ziyaratleri, belli 
günlerde yapılır. Yas için, ev sahibinin belirlediği günlerde gidilmelidir yas evine. 

Dış mekan buluşmalarında en uygun mekanlar, sayıları son yıllarda artan kafeler. 
Bunların bazıları turistlerin de ilgisini çekecek şekilde geleneksel eşya ve süsleme-
lerle döşenmiştir. Mutaharri Caddesi üzerindeki Sufi Kafesi, bunun bir örneği… 
Lokanta olarak ise Gandi Caddesi  üzerindeki Al-i Kapu… (Nuray Mert’in, Tahran’a 
geldiğinde uğramak istediği, Türkçe şarkıların da söylendiği bir lokanta bu.) 

Kültürel etkinliklerin iki önemli merkezi var. Vel-i Asr üzerindeki Vahdet kültür Mer-
kezi ilki. Bu merkezin yanında şehir tiyatrosu yer alıyor. Beş-altı salonu bulunan ti-
yatroda sürekli yerli ve yabancı oyunlar sergileniyor. Mesleki birliklerle ilgili klüp ve 
dernekler, kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı alanlar olarak da birer çekim merkezi. 
Yazarlar Evi, Sinemacılar Evi ve Sanatçılar evi, bunun üç örneği.  
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Çağdaş Sanatçılar Galerisinde İranlı ressamların üç kuşağının eserlerini kapsayan 
bir sergi izleyebilir, Şeb-i Yelda’nın ertesi günü ise Vahdet Kültür Merkezi’nde, Ra-
zi’nin hayatını konu alan bir oyunu, Razi’yi, dolayısıyla da onun yaşadığı dönemi ne 
kadar az tanıdığımı düşünerek izleyebilirsiniz. Razi ya da İslam Dünyasına ait baş-
ka bir kişilik, işte bu şekilde, zamanın uygun dilleriyle yeniden anlatılmadıklarında; 
sanki hiç yaşamamışlar, hiç üretmemişler gibi görünüyorlar.

Gri şehrin sayfaları bazen yeşil, bazen ebruli görünüyor, keşfetmeyi sürdürürken. Bir 
sokaktan şiir akıyor baharda, erguvan mevsiminde. Bir bakkalın vitrini, gişe filminin 
afişleriyle şaşırtıyor. (Şark’ın Şiiri İran Sineması kitabı işte bu karşılaşmalarla yazılma-
ya çağırdı beni.) Şerare Kamrani’nin davetiyle, kendinizi Beyaz Şiir Geceleri’nde bu-
luyorsunuz. Vanek Caddesi’nden geçerken bir galeri ilişiyor gözünüze: Nigarhane-I 
Vali. İsfendiyar Pormogaddem’e ait fotoğraf sergisinin başlığı şaşırtıcı: “İnsan çizi est 
ki penhan mikoned” (Man is what he hidden).

İnsan gizlediği şeydir; kolaj insan yüzlerine bakarak bunu farketmemizi talep ediyor 
sanatçı. Asıl şehirdir, gizlediği şey olan belki de. Fakat acaba ne kadar doğru bir yar-
gı bu? İnsan gizlediği şeylerden ibaret sayılırken bir taraftan da patavatsızca ortaya 
saçtığı şeylerle de bilinmez mi? Patavatsızca ortaya saçılan hal ve hareketleriyle de 
kendini daha iyi tanımaz mı insane? Tahran gizlediği şeyler, yani derinlerinde var 
olanlar,  dile getirilmesi güç olan gizil yapılar farkedilmeksizin anlaşılacak bir şehir 
değil. Ancak Tahran aynı zamanda elinde olmaksızın, dışavurduğu mizacının gös-
tergeleriyle de anlaşılması gereken, sırlı bir şehir.

Duvar Resimleri

Şehir topyekun bir bakışla öylesine gri ve boğunak ki; birşeylerin rengini açmaya 
çalışıyor Tahran Belediyesi. Rengârenk duvar resimleri, çiçekler, İstanbul tepelerin-
de göründüğü kadar etkileyici olmasa bile erguvanların açtığı, yağmurların deli deli 
yağdığı mevsimde .

Tahran’ı dünya başkentlerinden farklı kılan bir özelliği, duvar resimleri. Son yirmi-
beş yıldır şehrin duvarları, Irak savaşında şehit olan askerlerin ve Şah zamanında 
bir şekilde sıkıntı çekmiş olan din adamlarının, apartman cephesi büyüklüğünde 
resimleriyle kaplı. Binalar ya da bir alanı çevreleyen duvarlarda, bu resimlerin yanın-
da sloganlar da yer alıyor. 

Şehrin yenilenmesini engelleyen şey, İran’ın kendisine açılan savaşla içine çekildiği 
savunma pozisyonu bir bakıma. Tahran, 1986’da Şehirler Savaşı ile de tahrip edilmiş 
bir şehir. 
 
Başarılı belediye başkanı Karbasçi, 2000 yılı civarında belediyenin cadde üzerin-
de yer alan bütün binaların boyanmasını da sağladı ve yıkılan dökülen tabelaların 
hemen değiştirilmesini söyledi. Kısa süre içinde şehir, savaşın ciddi kalıntılarından 
kurtuldu. 
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Savaş yıllarına özgü özensiz duvar yazılarını  sildirdi ve birçoğunun yerine ünlü res-
samlar tarafından yapılmış duvar resimlerini yerleştirdi. Hala şehrin birçok duva-
rında bu resimler yer alıyor. Bunların bazıları devrim şehitlerine ait. Devrimle ilgili 
sloganlar içinde ise ancak düzgün yazılmış olanlar muhafaza edildi.

Duvar resimlerini incelediğimizde geçen zaman içinde şu tür resimlerle karşılaşı-
yoruz: 

1-Devrim ve savaşı doğrudan yansıtan, antiemperyalizmi bildiren, şehitleri konu 
alan, devrim ve savaş sloganlarını dillendiren duvar resimleri. Ayetullah Humey-
ni ve devrimin diğer öncülerini konu alan ilk dönem resimlerini de bu kapsamda 
değerlendirebiliriz. Devrim ve savaşta hayatını yitiren Müslümanlar gibi, Ermeni 
vatandaşlar da bir örneği Vel-I Asr Meydanı’ndan Mir Damat Bulvarı’na geçerken 
hemen sağda yer alan yüksek binanın sağır duvarını boydan boya kaplayan resim-
lerde görüleceği üzere, “şehit” olarak anılıyor. Bazen de Hafız Caddesi’ne giderken 
olduğu üzere, karşınıza Bosnalı bir şehidin resmi çıkıyor. Bu resimlerin aşağı yukarı 
reformistlerin hükümet kurduğu 1997 yılına kadar ağırlığını koruduğu söylenebilir.

2-1997’den sonra duvar resimleri, ülke tarihi ve kültürü etrafındaki figürlerin katı-
lımıyla, farklı bir içerik kazandı. Duvarlarda, destanlardan, özellikle Şehname’den 
esinlenilmiş resimler, Kerbela kaynaklı figürler, minyatür yorumları, klasik şiir esinli 
hat çalışmaları, hatta Persepolis çağrışımlı desenlere rastlanılmaya başlandı. Metro 
duvarlarının seramik resimlerinde de benzeri desen ve figürlerin kullanıldığı görül-
dü.

3- 2005’den itibaren, muhafazakâr olarak nitelendirilmekle birlikte reformistlere 
yakın bir belediye başkanı olan, Galibaf döneminde, duvar resimleri alanında bele-
diye bir atağa geçti. Şehirde boş bulunan her bina duvarı ya da otobanların ettafın-
daki düz satıhlar resimlerle kaplandı. Bu resimler bazen çevre meselelerini, bazen 
aile bağlarını konu alıyor ya da sadece eski sağır bir duvarı kaplayan, geleneksel bir 
ev görünüşünden ibaret kalıyor. 

Tabiat manzaraları çok yaygın; bazıları gerçekten özenli, bazıları ise çok aceleye 
getirilmiş çalışmalar. Bir yerde çok fazla seramik kullanılmış, öyle ki yoldan geçen 
birinin resmin altına, burası banyo mu ki, diye yazdığını duydum. Bununla birlikte 
bazen çok iyi örneklerle de karşılaşıyorsunuz: Kaytariye yolu üzerinde, Kave’den En-
derzgu mahallesine doğru ilerlerken   olumlulaştırılmış Mehmet Siyahkalem figür-
leri çıkıyor karşınıza..
4-Graffiti: Özellikle 2000’li yıllardan itibaren şehrin pek çok semtinde, özellikle de 
ücra mahallelerde graffitilere rastlanıyor. Çok başarılı örnekleri var. Bu graffitiler 
aynı zamanda, gençlerin büyük ilgisine rağmen namevcut sayılan rap ya da hiphop 
müzik pratiklerinin de göstergesi. 
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Beheşti Zehra Konukluğu

Tahran’ın güneyinde bulunan büyük kabristan, Zehra’nın Cenneti ismini taşıyor. 

Devrim ve savaşın ardından hızla büyüyen mezarlık, şehrin dışında olmakla birlikte 
aynı zamanda gündelik hayatın içinde sanki… Metro ile kısa sürede ulaşılan kab-
ristana, Tahran’dan her zaman bir nüfus akışı var. Şehit kabirlerine süren ziyaretlerle 
büyük kabristan, günün her saatinde kalabalık. Bazen gazetelerde 28 yıldır Cuma 
günü kahvaltısını şehit oğlunun mezarı başında gerçekleştiren bir annenin haberini 
okuyorsunuz.  

‘Kim bilecek onun hikayesini” başlığını taşıyor, Mustafa Kutlu hikayeciliği üzerine 
yazdığım, İtibar dergisinde yayımlanan yazımın başlığı… 26 no’lu mezarda her 
Cuma kabristan ziyaretçilerine çay ve süt ikram etmeye çalışan iki şehidin, Mahmut 
ve Mesut Şirmuhammedi kardeşlerin yaşlı annesinin hikayesini hangi tarihçi kale-
me alacak…

İlhamını Yitiren Yönetmen

Muhalif yönetmen, kendine göre haklı sebeplerle, ceza alacağını bile bile film ya-
pıyor.  Cafer Penahi’nin filminde Tahran, mustazaf kadına kurtuluş şansı tanımayan 
kocaman bir hapishane… Penahi, söylemek istediklerinin bedelini, hapiste yatarak 
ödemeyi göze alıyor. Bir diğer yönetmen, kendi kendini sürgüne göndermeyi seçi-
yor; dünya festivallerinde beğeni toplayan filmlerinin peşinde…

Tahran’ın derin katmanlarını, gizil dünyalarını çekerek uluslararası festivallerde 
ödüller toplayan yönetmen, Batı başkentlerinde yaşarken ilhamını yitiriyor, yavan 
filmler çekmeye başlıyor; Emir Nadiri gibi, Muhsin Mahmelbaf gibi…

Alternatif Kamular/İran Kedileri

Bir yanıyla yorucu, ama enerjisi düşük gibi görünen şehir, diğer yanıyla günün her 
saatinde farklı bir platformda bir etkinliğe, katılıma çağırabilir, yukarıda değindim: 
Şiir okuma gecesi, parkta tiyatro, meydanda taziye töreni, Çitger parkında uluslarası 
heykel yarışması sergisi, Kaytariye parkında Türkiye etkinlikleri, metroda tek kişilik 
şehirde gündelik hayatı konu alan tek kişilik performans... Şehre içeriden bir gözle 
bakabilmenin, insan ilişkileriyle mümkün olacağı muhakkak...

Kadınlar için, parklara, spor salonlarına, üniversitelere yer veren bir şehir; Tahran… 
Behmen Ghobadi, yeni İran sinemasının ikinci kuşak yönetmenlerinden. “İran kedi-
lerinden kimsenin haberi yok” ismi filminde Tahran’da rock, rap ve metal müzik ya-
pan gençlerin bulunduğu mekanlara çeviriyor kamerasını. İzbeler, bodrum katları 
ve ahırlar... Yönetmenin filmine dikkat çekmek isterken seçtiği mekanlar, Tahran’ın 
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underground adresleri olarak görülebilir bir taraftan. Diğer taraftan ise, filminin 
kurgusu açısından dehşet uyandırması, şaşırtması, şok etkisi uyandırması için se-
çilmiş fonlardır.

Gizli saklı kapılar ardında, baskının yoğunluğuna yönelen kameranın, neyi kaydet-
tiği elbette ki merak konusu olacaktır. Ama bakalım o kamera özellikle hangi açıyı 
seçerek yöneldi “alternatif mekânlar”a...

Aliya “Özgürlüğe Kaçışım”da, tarihçinin tek yönlü yazım tarzı karşısında; roman ya-
zarının anlattıklarının, bize geçmişin sahnelerini bambaşka açılardan görme fırsatı 
sunduğunu belirtiyordu. Dolayısıyla “Kim doğru kaydediyor?” sorusu, özellikle en 
doğrudan ve etkili kaydetme aracı söz konusu olduğunda, daha bir önem kaza-
nıyor. Bunu, filmde yer alan gerçek kişiler olarak genç müzisyenlerin daha sonra 
yaşadıkları sıkıntılar açısından da dile getiriyorum. Ghobadi bu alanda bütün tecrü-
besine karşılık, sinemadaki hedefleri uğruna gençlerin güvenliğini tehlikeye atmak-
tan kaçınmıyor. Onun çarpıcı sahnesi, şahane buluşu, müzisyen bir genci vatanını 
terketmeye zorlayabilir. Mekânlarının bu açıdan bir ölçüde mizansene dayalı oldu-
ğunu düşünmemek için bir sebebimiz yok… 

Ghobadi belgesel yapmıyor tabii, “...İran Kedileri...” de bir yanıyla kurgusal; içinde 
uydurma karakterler var. Ama bir tür belgeselden yararlanılmış sinema bu; “yaratıcı 
belgesel” deniyor.  İçinde gerçek olmayan bir şey olduğunda da belgeselliğini yitiri-
yor. Fakat gerçeği aktaran sahnelerle de, işte ben mesnetli bir film yaptım demeye 
çalışıyor Ghobadi. Oysa insane, bir belgeselde, yüzde yüz gerçekçilik görmek istiyor.   

Buraya geldiğimde Ghodabi ile çalışan İranlı bir sanatçıyla, Amir Ahmad Fekri İle 
yönetmenin filmlerinde yer verdiği kişiler bağlamında konuşup tartışma fırsatı 
buldum.  Fekri bütün iyi niyetiyle, Ghobadi’nin oyuncu seçimini karakter yaratımı 
konusundaki ustalığıyla ilişkilendirirken, hiç de bunu amaçlamadan bu ustalığın 
gerçek kişileri yansıtmadaki amansızlığına da işaret etmiş oldu kanımca. Bu yolla 
ortaya konulan gerçek ne kadar haklı sebeplere dayalı olursa olsun, sahiplerine kar-
şı umursamaz tutum nedeniyle bana şaibeli ve ortalıkta bıraktığı kurbanlar nede-
niyle de sahici çözüme ulaşma emelinin uzağında görünüyor.

Sokak Ressamı Senuber Hanım

Taşra yerleşimlerinde sokak, kadınlar için tehlikeli bulunan bir alandır. Yeşilçam 
filmlerinde de belirgin temalardan biri, “sokağa düşen kadın”dı. Aynı tema, bu film-
lere dönemsel olarak karşılık gelen “Farsi filmler”de de işlenmiştir uzun yıllar.  Bu 
filmlerin kadın kahramanı tesadüflerin ve saflığının etkisiyle sokağa düştüğünde 
aile yuvasının, geniş bahçelerin ya da çekirdek aileye özgü apartman dairesinin ko-
ruyan kollayan mekânını yitirir, nereye giderse gitsin alnında bir kara lekeyle düş-
meye devam ederdi. 
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Tahran’ın güney tarafında düşen yoksul (mobilya üretim ve satım merkezi olarak 
da bilinen) Yaftabad semtinde yaşayan Senuber Mehdur, 76 yaşında bir sokak res-
samı… 

Güneye doğru inerken evler gibi sokaklar da daralıyor, muhtemelen arka avlular da 
küçülüyor. Üretimi evinden taşıramayan kadının kendi kendini yiyip bitirmesine yol 
açan hastalıklarla tanışması, ender bir vaka değil. Kimsiz kimsesiz Senuber Hanım, 
caddenin bir kıyısına seriyor resim sofrasını. Çocuklar için çiziyor, ama çizgileri bü-
yüklerin de ilgisini çekiyor. Çocuksu bir neşeyle çizerken insanlığın gösterebileceği 
en önemli gelişmelerin temsili olmaya devam ediyor. Şehrin nispeten tutucu sayı-
lan bir kesiminde yaşlı bir kadın olarak tezgâh açmış; saygı ve destek görüyor, neşeli 
bir üretkenliği gerçekleştiriyor. Yaş, cinsiyet, mekân sınırlarına takılmadan hayatını 
sevdiği bir işi yaparak kazanıyor işte; daha ne olsun… 

Hafız Falı Satıcısı Çocuklar/Milad.

Farahzad, Kuzey Batı semtlerinin eski Şiraz bahçelerine öykünmesi sanki. Eskiden 
etrafı bağlarla bahçelerle çevrili olan köy, şimdi şehrin içinde bir mesire alanı. 

Belediye Başkanı Galibaf etrafa kötü kokular yayan Farahzad Deresi’ni (Haliç misali) 
ıslah etti; bir parka dönüştürdü, adını da Nehcül Belaga Parkı koydu…

Geçen sene kış aylarından biriydi. Ankara’dan bir arkadaşım gelmişti, Nuray Şahin. 
Tebriz’e bir taziye ziyaretine gidecekti, ansızın kar bastırınca biraz paniğe kapıldı. 
Kar nedeniyle pek çok uçuş iptal edildi çünkü. Gece oturduğum eve yakın Farah-
zad denilen semtte bulunan salaş lokantalardan birine gittik. Çok hoşuma gidiyor 
o lokantalar. Ailece tahta sekmelerde oturuyorsunuz. Ortada bir havuz, duvarlarda 
şaşırtıcı güzellikte resimler var. Nargile kokusu çoğunlukla çarpar beni, ama sekme-
ler arasındaki mesafe uzun olduğu için fazla etkilenmiyorum. 

Duvar resimlerinde beni etkileyen, bir zamanlar işte böyle mekanlarda hikayeler 
anlatan nakkalların kullandığı resimleri hatırlatması. İran efsanelerinden bir sayfa 
oluyor genellikle; mesela Rüstem’in savaşlarını nakkallar duvarlarda yer alan resim-
ler gibi bir dizi resimle anlatmaya başlıyor, dinleyenlerin dikkati dağılmasın diye de 
uygun bir şekilde resimleri değiştiriyorlarmış.

Oturduğum yerden baktığımda, tam karşımdaki duvarda iki tablo vardı. Birisi Da 
Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” tablosuydu. Diğerinde ise, insanlar semaverin kıyısına 
oturmuşlar, etrafta kuşlar, tavuklar geziniyor. Bu iki tablonun yan yana görüntüsü 
bana çok çarpıcı geldi, İranlılarda böyle görsel bir demokrasi var. Urumiye’de konuk 
gittiğim mütedeyyin bir ailenin evinin salonunda, şöminenin üzerinde gördüğüm 
kucağında bebek İsa ile Meryem tablosu geldi aklıma. Fotoğrafını çekip twitter’da 
yayınladım.
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“Homeless” sayılanlar bazen ummadığımız yerde karşımıza çıkıyor, boş bulunuyo-
ruz. 

Geç geldiğimiz için fazla oturamadan ayrıldık lokantadan. Dışarıda kar yağışı yağ-
mura dönüşmüştü. Bahçe kapısının saçağı altında eşim arabayla lokanta önüne 
gelmesini beklerken bir çocuk yanaştı yanımıza. Daha ziyade parklara karşıma çı-
kan çocuklardan biri; içinde “hafız falı” bulunan zarflardan  satmak istiyor. Bir ta-
raftan yağmur yağıyor ve saat da gecenin on biri. Çocuğun kapşonundan yağmur 
süzülüyor yanaklarına. Ne işi var bu çocuğun burada, bu şartlar altında, diye dü-
şünmeli insan… Ama o denli olağan ki durum, sadece ilgilenmekle kalıyoruz.  Nasıl 
bir ilgilenmek olabilirse… Adı ne, okula gidiyor mu? Ve katkı olsun diye hafız falı 
zarflarından alıyoruz bir demet.

İşte o sırada kapıdaki üniformalı genç görevli müdahale ediyor. Afgan’ın biri işte, 
bu ilgi niye? Afgan’mış demek. Bildik Afganlı tipinin dışında… Görevlinin itirazını 
kınamamızın bir anlamı var mı bilmiyorum. Bir sürü şey oldu, konuştuk, tartıştık, 
ama nihayet biz arabamıza binip evimize dönerken o orada kaldı. Çirkin bir du-
rumun içinde, kötü bir konumda görüyorum kendimi, geriye dönüp baktığımda. 
Güzel gecenin neşesinin süreğinde bir jestten ileride görünmüyor, çocuğa yönelik 
endişelerim. Biz içerideki sıcak hoş mekânda vakit geçirirken o horlamalar eşliğin-
de, yağmur altında üç beş kuruş kazanmaya çalışıyor ve kapı çıkışında ona sundu-
ğumuz sadece suya sabuna dokunmayan bir tebessüm oluyor. 

Çocuğun adı Milat’tı, sekiz yaşındaydı, okula gidiyordu. Kapıdaki o karşılaşma üzeri-
ne bir hikaye yazarak kendimi yargılamak geliyor içimden. Çünkü gösterdiğim anlık 
ilgi yetersiz, cılız bir başına… Milat için bir şeyler yapsan da; başka Milatlar geliyor 
önüne parklarda, dört yol ağızlarında… Her zaman aynı şeyi düşünüyor ve niha-
yet ‘Milat hayatımın doğal parçası gibi yaşamanın yollarını aramalıyım’ diye virgül 
koyuyorum düşünceme.  Öğrenme fırsatlarını kaçırmadan üzerine düşeni yerine 
getirmek… Sonuçta Rahman ve Rahim olana emanet ediyorum varlığını ve ailesi 
üzerine düşünüyorum. Hangi şartlarda yaşıyor ki annesi ve babası, küçük çocuğu 
hafız falı zarflarıyla karanlık geceye göndermeyi çare sayıyor… Okula gidiyor oldu-
ğu bilgisi bile sonradan teselli sundu bana. Kaçak yaşayıp gidip de okula gideme-
yen o kadar Afgan çocuk var ki…

İnsanlar bir pasaportla var ya da yok sayılıyorlar sınırın ötesinde. İran’da bulunan 3 
milyon Afgan mültecinin yarısına yakını geri döndü zannedersem. Eşi Afgan olan 
İranlı kadınlar bile kocalarıyla gitmek zorunda kaldılar. O kanun yenilerde değiş-
miş olabilir, emin değilim. Eğreti bir hayat içinde geride kalanlar da, yerleşik nü-
fusun kendine yediremediği işlerle hayata tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir tür 
hor görüye de muhatap oluyorlar. Gazetelerde haberler yayınlanıyor bazen. Suçun 
şaibelisi sayılan Afgan bazen beraat ediyor, bazen de gerçekten suçlu çıkıyor, ancak 
böylelikle geçici olarak burada olan ve geçimini sağlamakta zorlanan çok daha ko-
lay işaret edilebilir bir şüpheliye dönüşüyor.
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Sözü Afganlara dağıttım, ama yeryüzünün neresinde olursa olsun, mültecilik zor 
bir konum. Amsterdam’da tren istasyonunda tanıdığım muhalif İranlı yazar mese-
la... İstasyonları, parkları kendine mesken edinmiş gibiydi. Başörtülü olduğum için 
yanıma koştu, alkol kokusu yaydığı halde... Bavulumu taşımaya yardım etmek is-
tiyordu.  Tahran’da bir hapishanede hücrede geçirdiği yıllardan söz etti. O kadar 
yalnız kalmıştı ki kendi kendine konuşmaya alışmıştı. Hâlâ kendi kendine konuşma-
ya devam ediyordu. Amsterdam’da yaşamanın getirdiği özgürlük duygusundan da 
söz edemiyordu üstelik. Aklı hep geride bıraktığı hayatında, vatanında; Tahran’ın 
ortalarında bir geniş bahçede bıraktığı armut ağacında.

Ali Şeriati’nin Yaşadığı Semtler

Yorucu, kirli havasıyla zorlayan bir şehir Tahran. Hatta şehri yıkayıp arındıran yağ-
murlu günleri izleyen açık havalarda bile mavi bulutların neşesini bastıran bir ge-
rilimden söz edilebilir: Uydu ve internet sansürünü sağlamaya dönük parazitlerin 
görünmeyen savaşı kimisine göre insan sağlığını tehdit ediyor. Bu olumsuz özel-
liklerine rağmen yine de insanlar onu özlüyorlar. En çok da, uzak memleketlerdeki 
sürgünler, Tahran’ın gizli tarihini kaydediyorlar gibi geliyor bana; yukarıda değindi-
ğim yazar gibi ayrıntılara olan düşkünlükleriyle… Sınıra Yakın isimli son romanımın 
kahramanı Efsane’nin Almanya’da mülteci hayatı yaşayan ablası Mina’da da tren 
istasyonlarını mesken tutan o yazarın vatan ve sıla algısından izler var bir parça da 
olsa…

Ve edebiyat eserleri... Gazale Alizade “Tahran Geceleri”nde bir şehrin gizli tarihini 
kendine göre anlattı. Tolstoy’un bir tarihçiye göre bizi daha anlamlı bir şekilde bilgi-
lendirdiğine değiniyordu Aliya.

Yazdı, konuştu, çizdi, soru sormaktan vazgeçmediği için de kendini sürgüne gön-
derdi, bu da ölümüne koşmakla aynı şeydi. O bu gri maskeli şehirde, Tahran’da ya-
şadı. Şehrin kültür merkezlerinde, camilerinde, parklarında ayak izleri var. Hakkın-
da yıllardır tasarladığım çalışma şöyle bir şey: Dolaşmayı alışkanlık haline getirdiği 
yerlerden geçmek, adreslerde dolaşmak, bir bakıma ayak izlerini sadece metinleri, 
cümleleri üzerinden değil, somut bir şekilde de sürmek. Dolayısıyla, evet, Meşhed’i, 
Kahire’yi, Mekke’yi, Paris ve Londra’yı da kapsaması gereken bir çalışma olmalı bu. 

Tecriş Meydanı’na  yakın bir sokak içindeki evine iki kez gittim. Orası kendisinden 
sonra ailesinin taşındığı, şimdilerde sadece Puran Hanım’ın yaşadığı ev. Bir de 
1968’de Hüseyniye İrşad’da konuşmalar yapmak üzere Tahran’a geldiğinde kendi-
si ve babasına tahsis edilen Şamiran yolu üzerindeki iki yatak odalı ev var: Onun 
gecikme ve dalıp gitmelerinin farkında olan İrşad yöneticileri, evin İrşad binasına 
yakın olmasını özellikle istemişlerdi.

1972’de başlayan ve Temmuz 1973’e kadar süren yarı yeraltı hayatının ilk barınağı, 
akrabası Asgar Mansuri’nin şehrin güneyinde yer alan Tahran-ı Nev mahallesindeki 
evi. Ailesi o sırada Meşhed’te yaşıyordu. Şeriatî arandığı sırada SAVAK Meşhed’teki 
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evini de ziyaret edip odaları ve kitap kolilerini araştırdılar. SAVAK ajanlarının ayırdığı 
kitaplar arasında Çehov’un kitapları, Firdevsi’nin Şehnâme’si de vardı. 

Aile o sırada Meşhed’ten Tahran’a taşınmaya hazırlanıyordu herhalde.  Yalnızlık Söz-
leri’nin yazılacağı Cemalzade Caddesi üzerindeki iki katlı bahçeli eve... Hani, bazen 
günlerce uğramadığı, gece yarısı bir suçlu gibi geldiği, kapısında dona kaldığı, yu-
karı katındaki çalışma odasına kapanıp deliler gibi yazdığı, bazen kendisini büsbü-
tün yabancı hissettiği, halihazırda müze olan ev... 

Benim açımdan Tahran’ı tanımak, bir bakıma Ali Şeriati’nin ayak izlerini sürmek an-
lamına da geliyor. Gri şehir bir zamanlar Şeriati caddelerinden geçtiği için de açılan 
yeşil sayfalarıyla keşfedilmeye değerdi. O keşiflerimi bir kitaba dönüştürmeyi ha-
yal ederken aynı zamanda,  Tahran’da, yakınlarında hiç olmazsa dört yıl yaşadığım 
Pervaz Parkı üzerine de fotoğraflı bir kitap hazırlıyorum. Tahran bakımlı ve geniş 
parklarıyla geniş nüfusuna nefes aldıran bir şehir. 

Belediye Başkanı’na borçlu ahali

Hele ki kentsel dönüşüm yaşıyorsa, bir şehrin tarihi tam olarak nasıl bilinebilir... Gün 
görmüş bir şehrin, başşehrin orjinal tarihi her kesimden insanların hikayeleri bilin-
meden anlaşılmaz diye düşünüyorum. Paris, Petersburg, New York... Marshall Ber-
man bu nedenle şehirlerin tarihini yazarlar ve şairlerin izini sürerek anlamaya çalıştı, 
Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor’da.

Yoksullara hizmet götürmek için Kuzey ve Güney arasındaki mesafeyi kapatmayı 
deneyen zorlu hamleler, yarasız beresiz gerçekleşmiyor; bu yarayı bereyi de en çok 
sinema ve edebiyat görüyor. 

Bir anekdot: Karbasci, trafiği kördüğüm halini almış şehri otoyollarla, üst geçitlerle 
ferahlatan mühendisinin yurtdışında tedavisi için özel imkanlar sağladığı gerekçe-
siyle hapse atılarak görevinden uzaklaştırıldı. Devlet imkânlarından yararlanarak 
Hatemi lehine propaganda yaptığı için mimlenmişti asıl; ancak resmi sebep de ken-
di memurlarına yüksek maaş ve lojman vermesi, ev yapsınlar diye arsa tashih etme-
siydi. Bütün bu sebepler kanunen suç kapsamında olmadığı halde kanuni tanımsız-
lık nedeniyle hapse atıldı Karbasçi. Yerini ise şimdiki cumhurbaşkanı Ahmedinejat 
aldı. Bir adın resmi tarihlerde zafer ifadeleriyle kayıtlı olması hizmet ya da samimiyet 
gerekçesiyle gerçekleşmiyor her zaman. 

Tahran’ı yazarlar kadar sinemacılar vasıtasıyla da tanıyoruz bugün. Bu tanıma yolu-
nu da sıradan insanı sinemaya katan ve çeken yönetmenler sağlıyor. Aynı zamanda 
bürokrasinin sınırlarını zorlayarak hapse girme pahasına gri kapaklı şehre yeşil say-
falar kazandıran bir belediye başkanının cesaretiyle de devasa büyümeye devam 
eden şehir, güneyinden kuzeyine kalabalıklara nefes alma kanalları açmaya devam 
ediyor.
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İslam Dünyasında Şehir 
Tarihi Yazma Geleneği ve 
Şehir Tarihi
Mustafa Demirci1 

Giriş

Büyük kültürler, bilim ve sanatın her dalında zengin bir yazılı ve sözlü literatür üre-
tirler ve miras bırakırlar. İslam tarih yazıcılığı içerisinde birçok edebi tür bulunur; 
kronolojiler, emval kitapları, coğrafi eserler, edebi eserler, biyografiler vs. Bunlar 
arasında herhangi bir şehri veya bölgeyi temel alan şehir tarihleri ise zengin bir 
literatür ortaya çıkarmıştır. Bu eserlerde umumiyetle bir şehrin coğrafi özellikleri, 
fethedilişine ilişkin rivayetler ve bu şehirlerde yaşayan Sahabe ve Tabiin başta ol-
mak üzere muhtelif ilim dallarında yetişmiş bulunan şahsiyetlerin biyografilerinin 
ele alındığına şahit olmaktayız. Bu bakımdan şehir tarihleri; siyasi, askeri, içtimai, 
iktisadi ve ilmi sahalarda olduğu kadar; yollar, köprüler, kuyular, sarnıçlar, setler, ka-
leler, saraylar, konaklar ve mescitler gibi eserler için de çok zengin bir malzemeyi 
ihtiva etmektedir. 

İslam dünyasında şehir ve bölge tarihlerine dair eserlerin yazılmaya başlanması, İs-
lamiyet’in ilk dönemlerine kadar gider. Mekke, tarihini yazan el-Ezraki (öl. 250/865), 
Vehb b. Münebbih’in (öl. 110/728) Ka’be ile ilgili eski bir eserden faydalandığını; 
Ömer b. el-Hattab (öl. 23/644), Abdullah b. Abbas (öl. 68/687) gibi bazı Sahabeler 
ile Tabiin’nin Ka’be tarihiyle meşgul olduklarını; ayrıca Mekke halkının İslamiyet’ten 
az önce, Ka’be’de bulunan bazı kitabeleri okutmak üzere, Yemen’li birisi ile bir Ya-

1  Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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hudi’yi ve Hıristiyan bir din adamını çağırdıklarını bize haber vermektedir.2 Diğer 
taraftan Hz. Ömer, Müslümanlar Irak, Suriye, Mısır ve diğer bölgeleri fethedince, za-
manının hâkimlerine mektuplar yazarak fethedilen şehirlerin, havasını ve sakinleri-
ni kendisine tavsif etmesini istemiştir. 3

Bundan sonraki tarihlerde de Müslümanlar şehirler ile ilgili mitolojileri, hikâyeleri 
ve şehirlerin tarihlerini yazmaya çalıştılar. Bu tür şehir tarihlerinin yazılmasının pra-
tik bazı sebepleri vardı. 

A-Şehir Tarihlerinin Yazılış Sebepleri

1-İdarî, Askerî ve Malî Maksatlı Duyulan Bilgi İhtiyacı 

Özellikle fetihler devrinde, fethedilen ülkeler hakkında gerek siyasi, gerekse askeri 
bakımdan karar alma sürecinde bilgilere ihtiyaç duyuldu. Bu çerçevede başta Hz. 
Ömer olmak üzere Medine’de yaşayan halifeler bu ülkeler hakkında vali ve komu-
tanlardan bilgi istediler. Eyaletlerden gelen bilgiler, bu bölge ve şehirler hakkında 
en temel malumatlar olarak literatürde yerlerini aldı. Mesela; Hz. Ömer, Mısır’ın coğ-
rafi durumu,  özellikleri ve gelirleri hakkında, vali ve bölgenin fatihi Amr b. As’tan 
bilgi istemişti. Amr b. As da gönderdiği mektupta Firavunlar zamanındaki toplanan 
gelirin şimdilerde ancak %10’nun toplanabildiğini bildirmişti. Hz. Ömer bunun se-
bebini ve tekrar o zamanki vergi miktarına ulaşmak için yapılması gerekeni sordu-
ğunda Amr b. As, Firavunların sulamaya çok önem verdiklerini, bir de o zamanki 
Mısır nüfusunun çok daha fazla olduğunu, gelirleri artırmak için de kapanmış olan 
sulama kanallarının tekrar açılması gerektiğini yazmıştı.

2-Şehirlerin Vergi ve Cizye Hukukunun Tespiti

İslam fetihleri sırasında ele geçirilen şehirlerin fetih şekli, o şehrin hukuki statüsünü 
belirliyordu. Dolayısıyla bir şehrin savaşla mı yoksa sulh yoluyla mı ele geçirildiğinin 
sağlam bilgilere dayalı olarak tespit edilmesi; diğer taraftan fetih şartlarının muha-
fazası, Gayrimüslim unsurların kendi dinlerinde kalmalarına karşılık ödedikleri cizye 
ile topraklarından alınan haraç vergilerinin tespiti gibi hususlar da, şehir ve bölge 
tarihlerinin yazılmasına sebep olan unsurlar arasında yer almış bulunmaktadır.

Ebu Mıhnef’in4 Futuh’ş-Şam ve Futi’ıhu’l-Irak adlı eserleri zamanımıza intikal etme-
miştir; ancak başta et-Taberi (öl. 310/923) olmak üzere birçok tarihçi, onun eser-

2  el-Ezraki, Ahbaru Mekke, i. 39,78, BO, Beyrut 1969; F. Sezgin, i. 3: 9;(arap. ter. i 12.193)
3  Fayda, Mustafa;  “İslâm Dünyasındaki îlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’ nin Medine-i Münevvere Tarihi”, 
AÛİFD, XXVII] (I986|. s. 167-180.
4  Ebu Mıhnef Lut b. Yahya el-Ezdi (öl.157/774), içinde yaşadığı hâdiseleri kaleme almış olan Emeviler 
zamanı müverrihidir. Taberi’nin en önemli kaynaklarından biridir.
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lerinden geniş nakillerde bulunmuşlardır.5 Muhammed b. Ömer el-Vakıdi’nin 
(ö.207/823) Ahbaru Mekke, Futuhu’ş-Şam, Futuhu’l-Irak, Futi’ıhu’l-Cezire ve’l-Habur, 
Diyarbekr i’l-Irak, Futi’ıhu Mısr, Futi’ıhu’ ı’l-Behsa (Mısır’da), Futi’ıhu ırikıyye, Futi’ıhu 
Amid ve Kitabu Emri’l-Habeşe ve’l-Fil adlı kitaplarının birçoğu zamanımıza kadar 
ulaşmıştır.6

İbnu’n-Nedim’in zikrettiği Ali b. Muhammed b. Abdullah’ın el-Medaini’ye (ö. 
235/850) ait fütuh kitapları şunlardır: Futi’ıhu’ş-Şam, Futuhu’l- Irak, kitabu haberi’l 
Basra, Futi’ıhu Horasan, Kitabu Sağrı’l-Hind, Kitabu Sicistan, Kitabu Fıris, Fethu’l-Ubülle, 
Kitabu Kirman, Fethu Babil, Kitabu Uman, Futuhu Cibali Taberistan, Kitabu Taberistan, 
Futi’ıhu Mısr, Kitabu’r-Reyy, Fııti’ıhu’l-Cezire, Futuhu’l-Ehvaz, Kitabu Emri’l-Bahreyn, Fet-
hu Berka, Futi’ıhu’l Hire, Futuhu Cürcan ve Taberistan ve Kitabu Mekke7. Bunların ya-
nında Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Müsenna’nın (ö.208/823), Kitabu Mekke ve’l-Harem, 
Kitabu Futihul lrminiyye, Futilhu’l-Ehvaz, Kitabu’s-Sevad ve Fethi adlı şehir tarihlerine 
de burada işaret etmek gerekiyor.

3- Hadisçilerin Raviler Hakkında Topladıkları “Rical” Bilgilerinin Toplanması

Muhaddisler hadis aldıkları ravileri cerh ve ta’dil’e tabi tutmak için, bunların özel 
hayatları ve kişilikleri hakkında çok geniş bilgiler toplamaktaydılar. Raviler hakkın-
da tutulan biyografileri, zamanla bazı tarihçiler şehirlere göre tasnif ettiler. Sonuçta 
hemen her şehirde yaşamış çok sayıda ravinin hayatını anlatan biyografi kitapları 
oluştu ki bunlar da şehir tarihi adı altında yazıldılar. Bu sebepten dolayıdır ki İslam 
dünyasında yazılan şehir tarihlerinin büyük çoğunluğu, bizim anladığımız manada 
siyasi, sosyal, iktisadi olayları anlatan kitaplardan değil, bilakis hadisçiler tarafından 
derlenen o şehirde yaşamış alimlerin biyografilerinden oluşmaktadır.     

B-En Eski Şehir Tarihleri

İslam dünyasında ilk önce yazılan şehir tarihleri arasında yer alan ve bize kadar ula-
şan eser, Hasan el-Basri’nin (öl.110/728) Fezailu Mekke8 adlı kitabıdır. Mekke tarihi 
üzerine, Ebu Sac Osman b. Amr b. Sac el-Kureşi el-Cezeri’nin9 bir eserinin bulun-
duğu kabul edilmektedir. İlk şehir tarihçilerinden el-Ezraki, Osman b. Amr b. Sac’ın 
rivayetlerinden geniş ölçüde faydalanmıştır. 

Hicrî üçüncü asır, şehir tarihçiliği açısından bir hayli bereketli bir yüzyıl olarak dikkat 

5  lbnu”n-Nedim, 142-3; ayıca bkz. F. Sezgin,I. 308-9; (arap. ter. 1/2. 127-130
6  lbnu’n Nedim, 150-I; F. Sezgin, I. 294-7; (arap. ter. 1/2. 100-6)
7 lbnu’n Nedim, 156; el-Medâini’nin diğer eserleri ve hayatı için bkz. lbnu’n-Nedim, 153-8; F. Sezgin, I. 
314-5; (arap. ter. 1/2. 139-142)
8  Bu eser, Faziletıı’l-mücavere fi-Mekketi’I mükerreme adı ile Miralay Mustafa Hilmi tarafından Türkçe’ye 
tercüme edilerek 1280 yılında İstanbul’da basılmıştır. Kiiçük ebad, kırk sayfalık bir risaledir. Eserin yazma 
nüshaları ve farklı isimleri için bkz. F. Sezgin. I. 591-4: (arap. ter 1/2. 9.14)
9   Ebu Sac Osman b. Amr b. Sac el-Kureşı el-Cezeri’nin 180/796 yılı civarında vefat ettiği bilinmektedir.
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çeker. Bu yüzyılda, belli başlı İslam şehirleri hakkında rivayetlerin derlenerek kitap 
haline getirildiği görülür. Bunlar arasında Mekke tarihi üzerine yazılmış en meşhur 
ve en eski eserlerden birisi, Ebu’l-Velid Muhammed b. Abdillah b. Ahmed el-Ezra-
ki’nin (ö. 250 /865) Ahbaru Mekke ve Mâcâ’e fiha mine’l Asar adlı kitabıdır.10

Belki bu tür eserler kategorisinde en eski şehir tarihi, Yemen şehir ve bölge tarihine 
ilişkin olarak Ubeyd b. Şeria’nın Muaviye için yazdığı, Kitab-ı Fi Ahbari Yemen ve Ah-
baruha ve Eş’ariha adlı esedir. 

Mısır tarihi hakkında günümüze ulaşan en eski tarih İbn Abdulhakem’in (ö.871)  Fu-
tuhu Mısr ve Ahbaruha’dır. Endülüs tarihi hakkında yazılan en eski tarih ise Said b. 
Kesir Ufeyr’in Kitabu Ahbaru Endülüs adlı eserdir. Diğer bir çalışma ise Abdulmelik b. 
Habib es-Sülemi el-Mirdasi (ö.834)’nin Tarihu Endülüsü’dür.

İslam öncesi ve sonrası Arap tarihi üzerine pek çok eser yazmış olan İbnu’l-Kelbi’nin 
(öl. 204/819) Futıhu’ş-Şam adlı kitabı ile Hicretin ikinci asrının ikinci yarısında ve-
fat eden Ahmed b. Muhammed b. İsa el-Bağdadi’nin Tarihu’l-Hımsıyyin adlı eseri 
ve Musa b. Sehl b. Kadim er-Remli’nin (öl. 261/874), Men Nezele Filistin mine’s-Sa-
habe adlı zamanımıza intikal etmeyen kitaplarını da, Suriye üzerine yazılmış eski 
şehir tarihleri arasında zikredebiliriz.11 el-Mu’âfi b. Imran b. Nüfeyl el-Mevsıli’nin 
(öl. 184/800) Tarihu’l-Mevsıl (Musul) adlı eseri ile el-Mervezi’nin (öl. 268/881) Tarihu 
Merv adlı kitabının da, ilk devir şehir tarihleri arasında yer aldığını belirtmek gerekir.

Erken dönem şehir tarihçileri arasında en dikkat çeken isim şüphesiz İbn Şebbe’dir. 
Yirmiden fazla eseri içerisinde, on dört tanesi tarihle ilgili olup bunlardan sekizi 
şehir tarihi üzerinedir. Kitabıı’l-Kûfe, Kitabu’l Basra, Kitabu’l-Medine, Kitabu Mekke, 
Kitabu Ümerai’l-Kûfe, Kitabu Ümerai’l-Basra, Kitabu Ümerai’l-Medine, Kitabu Ümerai’l 
Mekke.12

C-Ömer İbn Şebbe’nin Medine Tarihi’si

Medine-i Münevvere şehrine ait bilinen ilk şehir tarihini Kitabu Ahbari’l-Medine adı 
ile Muhammed b. el-Hasan İbn Zebâle yazmıştır.13 es-Sehavi (öl. 902/1497), İbn Ze-
bale’nin Medine’ye dair büyük ciltli bir eserinin olduğunu, el-İ’lan bi’t- Tevbih adlı 
eserinde zikretmektedir.14 

10  Beyrut 1969; lbnu’n-Nedim, el-Fihrist, Kahire 1348. s. 168. Fuad Sezgin bu eseri, Muhammed b. Ab-
dillah’ın dedesi Ahmed b. Muhammed b. el-Velid b. Ukbe b. el-Azrak’e (ö. 222/837) ait olarak gösterir ve 
torunun dedesinin eserini tezhib ettiğini bildirir: GAS. I. 334; (arap. ter. 1/2. 202-3
11  F. Sezgin,I. 347; (arap. ter. 1 i2. 221-2).
12  Fayda, Mustafa;  “İslâm Dünyasındaki îlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’ nin Medine-i Münevvere Tarihi” 
s. 168-170.
13  İbnu’n-Nedim’in tarihçi ve neseb âlimi diye bahsettiği ve Malik b. Enes’in (öl.179/795) talebesi olan 
İbn Zebale’nin vefat tarihi bilinmemektedir.
14  Müsteşrık Wüstenfeld, zamanımıza intikal etmeyen bu eseri, Ebu’l-Hasan Ali b. Abdillah es-Semhu-
di’nin (öl. 911 /1506) Vefau’l- Vefa adlı Medine tarihindeki İbn Zebale’nin rivayetlerini bir araya toplayarak 
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Vefat tarihini tespit edemediğimiz Ubeydullah b. Ebi Sa’id el Verrak’ın Kitabu’l-Me-
dine ve Ahbaruha adlı bir eseri olduğunu İbnu’n-Nedim bize bildirmektedir15 el-Me-
daini’nin (öl. 235/850) de Kitabu Hama’l-Medine ve Cibaliha ve Evdiyetiha ile Kita-
bu’l-Medine adlarında iki Medine şehir tarihi yazdığını görüyoruz.16 Ebu Ali el-Ha-
san b. Halef İbn Şâzan (öl.246/860), Ahbaru’l-Medine isimli bir eser kaleme almıştır.17 
ez-Zübeyr b. Bekkâr (öl. 256/870) da, Ahbaru’l-Medine ve Medine’ deki meşhur el 
Akik vadisi üzerine Kitabu’l-Akik adlı eserleri yazmıştır.18

İbn Şebbe’nin günümüze ula şan tek eseri Târihul-Medîneti’l-münevvere’dir. Hadis 
isnad usulüne bağlı kalarak yazılan ve zamanımıza kadar gelmiş en eski Medine 
tarihi olan eser üç ana bölümden meyda na gelir. Birinci bölüm Hz. Peygamber’in 
Medine’deki hayatı ve cenaze namazı ile başlamaktadır. Cenaze namazının Nere-
lerde ve nasıl kıldırdığına dair haberlerin yer aldığı bu kısımdan sonra Cebrail’in ma-
kamı, kıssa ve kıssa anlatanlar, Mescid-i Nebevî’nin çevresin deki yolların yapılması 
ve Mescid âdâbıyla ilgili hususlar anlatılır. Medine’deki Hz. Peygamber’in namaz kıl-
dığı mescidler ve di ğer yerler, Uhud Dağı, Cennetü’1-baki, ba zı sahâbîlerin kabirleri, 
bayram namazı kıldırılan namazgâhlar, Akik vadisi ve Me dine kuyuları, Medine’nin 
isimleri ve va dileri, Resûlullah’ın sadakaları ve Hayber ile Fedek’in durumu, Medi-
ne’deki bazı ka bilelerin konak ve mahalleleri.. Medine için söylenmiş şiirler, şehir-
deki çarşı ve pazar lar, Hz. Peygamber’in siyer sahasına giren çeşitli faaliyetleri, şahsî 
özellikleri, şiirle methedilmesi.. İsimleri ve kabilesinin üs tünlükleri gibi konular… Bu 
bölümde aktarılan haberler Medine tarihine dair günümüze ulaşmış en eski yazılı 
bilgilerdir.

Kitabın ikinci bölümü, Hz. Ömer dönemini anlatılırken, Hz. Ömer’e ait kısma klasik 
anlayışa uygun bir şekilde halifenin nesebiyle başlanmakta, ardından hilâfet dö-
nemine geçilerek onun çeşitli konularda ki icraatı anlatılmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise Hz. Osman dönemine ait olaylar geniş yer tutar. Bu bölüm 
geniş bi çimde dönemin karışıklıklarını ve fitne olayını incelemektedir. İbn Şebbe’-
nin, Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ali’yi çalışması na dâhil edip etmediği yazma eksik olduğu 
için anlaşılamamaktadır. Fakat bunlardan Hz. Ali’yi bugüne ulaşmayan Kitâbü’l-Kû-
fe adlı eserinde ele almış olması muhtemeldir. Ancak Hz. Pey gamber dönemini İş-
leyen birinci bölüm de Medine’ye çok geniş yer verilmesine karşılık bu iki bölüm 
Medine şehir tari hinden ziyade iki halifenin dönemlerini ele alan birer tarih kitabı 
niteliğindedir.19

Tarihu’l-Medine ismi ile neşretmiştir. 
15  İbnu’n-Nedim, 164; Bağdatlı İsmail Paşa, Esmau’l Müellifin, I. 646.
16  İbnu’n-Nedim, 157 ve 158.
17  F. Sezgin, I. 345: (arap. ter. 1/2. 204)
18  İbnu’n Nedim, 166-7; F. Sezgin, I. 317-8; (arap. ter. 1/2.147-9)
19  Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe b. Abide Nemeri İbn Şebbe, (262/876), Tarihü’l-Medîneti’l-Münevvere : ah-
barü’l-Medineti’l-Münevvere,  thk. Fehim Muhammed Şeltut  2. bs. Cidde : Dârü’l-İsfahani, 1973; Mustafa 
Fayda, “İslâm Dünyasındaki îlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’ nin Medine-i Münevvere Tarihi”, AÛİFD, XXVII] 
(I986|. s. 167-180.
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D-Ansiklopedik Şehir Tarihleri
         

1- Hatîb el-Bağdâdî’nin Târihu Bağdâd’ı

İslam dünyasının belli başlı büyük şehirlerinin tarihi hakkında, kapsamlı şehir tarih-
leri yazılmıştır. Bölge ve şehir tarihleri, o bölgelerdeki uygulamalara daha fazla yer 
verdiklerinden, bu tür kitaplarda önemli ayrıntılara rastlamak mümkün olmaktadır. 
Abbâsîlerin baş şehri Bağdat üzerine İbn Tayfur (204/819-270/893)’un, el-Me’mûn 
dönemi olaylarını anlattığı Bağdat20 adlı eseri ile Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö.463/1070-
71) Târihu Bağdâd 21adlı ansiklopedik mahiyetteki eserlerini sayabiliriz. 

Hatîb el-Bağdâdî, tahsilini tamamla dıktan sonra yirmi yıldan fazla bir süre bütün 
vaktini Târîhu Bağdâd’ı yazmaya ayırdı. 444 (1052-53) yılında bu en önem li çalışma-
sını tamamladı. Bu eser 450 (1058) yılın dan önce Bağdat’ta yaşayan veya buraya ge-
len şahsiyetlerin, halife, vezir, kuman dan gibi devlet adamlarının, şair, kadı ve diğer 
mesleklere mensup 7831 kişinin hayatına dair bilgi verilen alfabetik bir eser olup, 
esere Muhammed adında olanlarla başlamaktadır. Eserin I. cildi Bağdat’ın kuruluşu, 
Müslümanlar tarafından fet hi, topraklarının hukuki statüsü, topografyası, hamam-
ları, çeşmeleri ve siyasi tarihi gibi konuları ele alır.22 

Târîhu Bağdâd’da, Hatîb’in bazı mez heplerin tanınmış şahsiyetleri aleyhinde ki ri-
vayetlere yer vermesi, o mezhep ta raftarlarının ağır tenkidine uğramıştır. Mesela: 
Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe’nin biyografisine en geniş yeri ayı ran (XIII, 323-454) 
Hatîb el-Bağdâdî, onun hayatı ve menâkıbına dair çeşitli bilgiler verdikten sonra ha-
dis rivayetindeki du rumu, iman, Halku’l-Kur’ân, devlet reisi ne karşı ayaklanma ko-
nusundaki görüş leri, bazı dinî konularla İslâm büyükleri hakkında uygun olmayan 
sözleri gibi hu suslarda Ebû Hanîfe’nin aleyhindeki na killeri sıralamıştır. Böylece eser 
şehrin düşünce tarihi, siyasi ve mezhebi grupları hakkında çok az bulunan bilgileri 
kayıt altına almıştır.23 

2- İbn Asakir, Târihu Medîneti Dımaşk

Mahallî tarihçilik alanında temayüz etmiş bir şahsiyet olan eş-Şafii24, bu şöhretini Tâ-

20  Bağdâd 1967.  Bu eserin aslı yandığından günümüze sadece altıncı kısmı gelebilmiştir. Almanca 
(1908) ve İnglizce’ye (1920) tercümeleri yapılmıştır. Diğer neşir ve yazma nüshaları ile ilgili olarak bkz. F. 
Sezgin, a. g. e, I., s. 562-3.
21 I-XIV, Beyrût 1931.  (Eserin tahkikli Medîne baskısından alıntılar Bağdâd’ın  kuruluşu ile ilgili tartışma-
lardır. İlerideki ciltlerde Beyrût baskısı esas alınmıştır.)
22  On dört cilt halinde yayımlanan esere (Kahi re 1349/1931) Abdülkerîm b. Muham med es-Sem’ânî 
(öl. 562/1167), İbnü’d-Dübeysî (öl 637/1239) ve İbnü’n-Neccâr el-Bağdâdî (ö. 643/1245) gibi âlimler ta-
rafından zeyiller yazılmıştır. Bu zeyiller ile Bağdat tarihi XIII. Asra kadar kesintisiz yazılmıştır.
23  M.Yaşar Kandemir, “Hatib el-Bağdadi”, DİA.
24  Ebü’l-Kâsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn ed-Dımaşk eş-Şâfiî (ö. 571/1176), İslâm 
dünyasında tasnif ve telifinin çokluğu ile tanınmış bir şahsiyettir. Zengiler ve Eyyübiler döneminde ya-



64

rihu Medîneti Dımaşk25 adlı eseri ile ortaya koymuştur. Bu eser Şam tarihi hakkında 
en kapsamlı şehir tarihi çalışması olmakla birlikte, müellifin de en hacim li eseridir. 
Hatîb el-Bağdâdî’nin Târîhu Bağdâd’ı örnek alınarak yazılan kitap Dı maşk’a dair en 
geniş kaynaktır. Ayrıca Ha lep, Ba’lebek, Sayda gibi Suriye şehirlerin de yaşamış bazı 
önemli şahsiyetler hakkında da bilgi ihtiva eder. 

Bu alanda yapılmış en kap samlı çalışmalardan olan ve kendi döne mine kadar ya-
zılmış ensâb, tabakat ve tarih kitaplarındaki bilgileri bir araya ge tiren Târihu Medî-
neti Dımaşk26 isimli eserde Dımaşk şehrinin coğrafî ve topoğrafık özelliklerinin ya-
nında şehir le doğrudan veya dolaylı ilgisi olan 9000 civarında kişinin biyografisini 
kaydetmiş tir. İbn Asakir eserde şehrin dinî faziletlerine ilişkin halk arasında yaygın 
olarak kullanılan şehir efsanelerini de derlemiştir. Şehrin camileri, ziyaret yerleri, 
kiliseleri, sarayları, kapıları, sulama kanalları ve hamamları titiz bir şekilde kayde-
dilmiştir. 

İbn Asakir, Şam hakkında müteakip tüm topografik geleneğin temelini oluşturdu. 
Bu türden ilk eser 1300’ler dolaylarında yaşayan İbn Kalanisi tarafından yazılan 
Zeyl-i Tarihu Dımaşk adlı eser, Fatimilerden başlayarak Zenginlere kadarki süreçte 
(1154), Şam’ın siyasi tarihini yazar. İzzettin İbn Şedddat’ın el-‘Alaku’l-hatira fi Zikri 
Ümerai’ş-Şam ve’l-Cezire adlı eseri Suriye tarihsel coğrafyasını, cami ve hamamların 
listesini, bu tür sivil mimari üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarını ve bunlarda 
kullanılan malzemeyi, şehir surlarının tarihini ve tamirlerini ve şehirdeki seksene 
yakın medrese ve müderrislerini kısa notlarla kayıt altına aldı.

İbn Şeddad’ın bu eserine Abdulakadir Nuaymi(ö.1521), ed-Daris fi Tarihi’l-Medaris 
adlı eserinde farklı kaynaklardan elde edilmiş zengin biyografik ve tarihi bilgileri ek-
lemiştir. Böylece Şam’ın yaklaşık dört asırlık toplumsal ve dini tarihine dair harika bir 
baş eser ortaya koymuştur. Aynı asırda yaşayan Şemseddin İbn Tulun (ö.1546) ise 
Filistinli göçmenlerin yaşadığı Şam’ın sur dışı mahallesinin tarihini el-Kalaidu’l-cev-
heriyye fi Tarih’i Salihiyye  adlı eserinde yazmıştır. Kısacası İbn Asakir ile başlayan Şam 
tarihine ilişkin bu çalışmalar 20. yüzyıla kadar kesintisiz devam ederek olağanüstü 
bir şehir tarihi topografisi dizisi ortaya çıkmıştır. 

3- İbnü’l-‘Âdîm, Buğyetü’t-Taleb fî Târîhi Haleb

İbnü’l-‘Âdîm (ö.660/1262) ’in Bizans sınır bölgesi şehirlerine de geniş yer verdiği ve 
bu şehirlerde Abbâsîlerin uyguladığı iktâ siyâseti hakkında önemli bilgiler veren 
Buğyetü’t-Taleb fî Târîhi Haleb27 adlı eserlerini de burada saymak mümkündür. İslam 

şamıştır.
25  thk: Muhyiddîn Ebî Sa‘îd Ömer b. Garâme ve diğerleri, I-LXX, Dârü’l-Fikr, Beyrût 1995-2000, ayrıca 
a.mlf., Tehzibu Târîhu Dımaşk el-Kebîr, tehzib eden: Abdülkadir Bedrân (ö. 1327 m.), I-VII, Beyrût 1979.
26  Pek çok muhtasarı, zeyli ve kısmî neşirleri olan eser, en son 72 cilt halinde yayınlanmıştır.

27   thk: Süheyl Zekkâr, I-X, Beyrût 1988, I, 175-199, 209, 235, 247-248, 251-258. 
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fetihlerinden XIII. Yüzyıla kadar Halep bölgesinin, toplumsal ve dini tarihi hakkında 
mükemmel bir kaynaktır.

Musûl vilayet arşivlerine dayanarak telif edilen ve bölge ile ilgili diğer bilgilerin ya-
nında özellikle iki adet orijinal iktâ belgesine yer veren yarı belgesel mahiyetteki 
Ezdî (ö.334/946)’nin Târihu’l- Mavsıl’ adlı eseri28 bu eseler arasında ayrı bir şehir tarihi 
üslûbunu yansıtır. 

E-Hıtat Türü Şehir Tarihi Yazıcılığı

“Mahalle” veya “semt” anlamındaki Hıtat kelimesinin çoğulu olan Hıtat, ıstılahi an-
lamda bir şehrin topografyası, tarihî coğrafyası, ekonomik ve kültürel durumu, ma-
halleleri,  bina ve tesisleri hakkında bilgi veren Arapça eserlerin ortak adına deni-
lir. İlk İslâmî fetihlerin ardından kurulan yeni şe hirlerde bir kabileye veya kabileler 
toplu luğuna tahsis edilen mahallelerin genel adıdır. Zaman içinde bu “şehirler ve 
mahallelerindeki bina ve tesislerin tanıtımı için yazılan kitaplara” da Hıtat denilmiştir. 
Bilinen ilk Hıtat Heysem b. Adî (ö. 207/822) tarafın dan Küfe için yazılan, fakat günü-
müze in tikal etmeyen Hütatü’l-Kûfe’dir29.

Ancak bu tarih yazım türü daha çok Mısır bölgesinde gelişmiş, âdeta bu bölgeye 
özel bir hale ge lerek Makrîzî ile zirveye ulaşmıştır. Bu anlamda Mı sır’ın tarihî coğ-
rafyası ve topografyası hakkında bilgi veren tarihçilerin öncüsü Ebü’l-Kâsım İbn 
Abdülhakem’in (ö. 257/ 871) “Fütûhu Mısr ve ahbâruhâ”30 adlı eseridir. Her ne kadar 
tam bir Hıtat değilse de, yazar, eserin bir bölümünü bu konuya ayırıp Fustat, Cîze ve 
İskenderiye şehirlerini tanıtmış tır. Müstakil olarak Mısır şehirleri hakkında ilk hıtat 
yazan Muhammed b. Yûsuf el-Kindî (ö. 350/ 961) dir. Fakat onun “Ahbâru mesci di 
ehl-i rdyeti’l-a’zam ve el-Cündü’l-ğarbî” adlı kitapları günümüze ulaşma mıştır. Kin-
dî’nin, Mısır’da görev yapan vali ve kadıların biyografilerine dair el-Vülât ve’l-kudât31 
adlı eserinde de yeri geldikçe Fustat’in mahalleleri ve önemli yapılan hak kında bilgi 
vermiştir. 

Fatımîler (969) zamanında Kahire’yi ve eski şehir Fustat’ı tanıtmak için hıtat yazan-
ların sayısı artmıştır. Kahire’yi tanıtan ilk müellif olan İbn Zûlâk(ö. 386/996) “Hıtatu 
Mısr” adlı eserinde büyük ihtimalle Fustat, Asker ve Katâi mahalleleri yanında Kahi-
re’nin kuruluşu hakkında da bilgi vermiştir. Fa tımî dönemi tarihçilerinden Müseb-
bihî’nin (ö. 420/1029) Ahbûru Mısr32 adlı meşhur tarihi de aslında bir hıtattır. Ancak 
İbn Hallikân’ın 13.000 va rak hacminde bir eser olduğunu kaydet tiği bu önemli kita-
bın sa dece 414-415 (1023-1024) yıllan olayla rını anlatan kırkıncı bölümü günümü-

28   thk: Ali Habîbe, Kahire 1967, s. 16, 277-278, 286-287.
29  İbnü’n-Nedîm, s. 112
30  C.C. Torrey tarafından Leiden 1922 yılında” yayımlanmıştır; Müellifin hayatı ve eserinin başka baskı ve 
tercümeleri için bkz. F. Sezgin, 1. 355-6; (arap. ter. 1/2. 233-5)
31  Leiden-London 1912, 1964 yayınlanmıştır.
32  Kahire 1978. 
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ze ulaşmıştır. Kudâî ise (ö. 454/1062) aynı sahada el-Muhtâr fî zikri’I-hıtat ve’l-âsar 
adlı eseri kaleme almıştır. Bu kitap zamanımıza kadar gelmemiş olmakla bir likte 
Kalkaşendî. Makrîzî, İbn Tağrîberdî ve Süyûtî gibi müelliflerin yaptıkları alın tılardan 
tanınmaktadır. Daha sonra Muhammed b. Berekât b. Hilâl en-Nahvî (ö. 520/1126) 
Mısır’ın topografyası hakkında bir hıtat yazmış, ancak bu kitap da günü müze ulaş-
mamıştır; Makrîzî onun bu ese rinden övgüyle bahseder33. Fatımîler döneminin son 
hıtat müellifi Cevvânî’dir(ö. 588/1192). Pek çok eseri bulunan müellifin en-Nukat 
H-rnu’cemi mâ eşkele mine’l-hıtat adlı zamanımı za intikal etmeyen eserinde Kahi-
re’nin ta rihinden ve izi kalmamış ya da harap ol muş yapılarından bahseder.

Fatımî yönetimine son veren Eyyûbîler’in yine Kahire’yi merkez yapmalarına ve bu-
rada meşhur saray kompleksi Kal’atül-cebel ile çok sayıda medrese vb. ya pı inşa 
ettirmelerine rağmen Mısır’da hü küm sürdükleri 1171-1250 yılları arasın da Mısır ve 
Kahire hakkında kitap yazıl mamıştır. Onların yerini alan Memluklar döneminde bu 
konuda temayüz edenle rin ilki, Muhyiddin İbn Abdüz-zâhir (ö 692/1293) tarafın-
dan yazılan er-Ravzatü’I-behiyyetü’z-zâhire fî hitati’t-Mıfizziyyeli’l-Kâhire adlı eserdir. 
Daha sonra yetişen en meşhur üç hıtat müelli finden birincisi İbn Dokmak’tır (o. 809/ 
1407). el-İntişâr li-vâsıtati Hıtati’l-em-şâr34 adını taşıyan kitabının sadece dördüncü 
ve beşinci cüzleri zama nımıza intikal etmiştir. İkinci müellif Evhadî ise (ö. 811/1408) 
Kahire ve buradaki binalar hakkında hacimli bir çalışma ya parak müsveddesini ha-
zırlamış, hatta bir kısmını temize dahi çekmişti, ancak eser daha sonra kaybolmuş-
tur. Bu tarihçilerin üçüncüsü ve en meşhuru olan Makrîzî’nin (ö. 845/1442), Mısır 
ve özellikle Ka hire hakkındaki hıtat yazımında zirveye ulaştığı kabul edilen eseri 
el-Meva’iz ve’l-‘İtibar ala’l-Hıtatu ve’l-Emsar (Hıtatu’l Makriziyye)’dir.35

Müellifin verdiği bil gilerden 820-840 (1417-1437) yılları ara sında kaleme alındığı 
öğrenilmektedir (I, 286; II, 463). Makrîzî, eserini, Mısır tarihiyle ilgili da ğınık bilgileri 
bir araya toplamak, Mısır halkının durumunu anlatmak, halen mev cut olan veya 
kaybolmuş eserlerin bilin mesini sağlamak, Kahire’nin İslâm dün yasının siyasî ve 
kültürel merkezi olduğu dönemde ulaştığı medeniyet seviyesini yansıtmak amacıy-
la yazdığını ve yedi bö lüm halinde (1. Ülkenin coğrafyası, 2. Bazı şehir lerin tasviri ve 
buralarda yaşayan halklar; 3. Fustat’ın tarihi 4. Kahire’nin tarihi, 5. Kendi zamanın-
daki Kahire’nin tasviri, 6. Kat’atül cebel, 7. Mı sır’ın harap olmasının sebepleri) ter-
tip ettiğini belirtmektedir36 Ancak mü ellif, İğâşetü’1-ümme bi-keşii’l-ğumme adlı 
risalesinde yedinci bölümde yaz mayı planladığı konuyu daha geniş biçim de ele 
aldığı için el-Hitat’ta bu bölümü yazmaktan vazgeçmiş olmalıdır.37 Kahire’nin tarihî 
topografyası hakkın da verilen bilgiler çok önemlidir. Şehrin civarı, kapıları, semtleri, 
mahalleleri, so kakları, geçitleri, pazarları, cami, medre se, han, hamam, köşk. saray, 
hazine, ha pishane gibi sivil ve resmî binaları, çarşı, köprü ve önemli evleri ayrı birer 
başlık altında anlatılmaktadır.

33  el-Hıtat, I, 5
34  Mısır 1309.
35  Tıpkı basım , Bağdat  1970. Diğer basım ve yazmaları hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, 
“Hıtatu’l-Makriziyye”, c.XVII, DİA.
36   el-Hıtat , l, 3-4.
37  Müseu-uedetü Kitâbi’l-Meuâz, neşredenin mu kaddimesi, s. 65-66.
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Eserde Nil nehrinin çıkış yeri, özellikle ri, üzerindeki köprüler, oluşturduğu haliç ler, 
ayrıca Piramitler, Fustat, Kahire ve İs kenderiye dışındaki diğer şehirler, dağlar ele 
alınmış; cuma ve bayramlar, hac mevsimi ve hac kafileleri, mezhepler ve akideler, 
ülkede ki Yahudi ve Hristiyan varlığı. Bunların inanç ları, ibadet yerleri hakkında bilgi 
veril miştir. Fatımîler, Eyyûbîler ve Memlükler, bu dönemlerdeki halife ve sultan lar, 
divanlar, daha çok resmî maksatlar için kullanılan çeşitli “kâ’a” ve “durkâalar”38, ka-
sırlar ve bunların İçinde yer alan birimler kendi özel isimleriyle birlikte açıklanmak-
tadır. 

Makrizî kitabını, konunun akışına uy gun ayet ve hadislerle, atasözleri ve deyimlerle 
süslemiştir. Bu atasözü ve deyimlerden Mısır halkını oluşturan Arap, mevâlî ve Kıp-
tîler’le Suriye, Mısır ve Ana dolu insanlarının karakterleri hakkında bir fikir edinmek 
mümkündür39. Müellif mükemmel bir tarih koyma alış kanlığına sahiptir. Çok defa 
sadece yılları değil ayları da kaydetmiş ve hicretin İlk yılından başlayarak binlerce 
olayın mey dana geliş ve yüzlerce binanın yapılış ta rihini vermiştir. Eserin telifinde 
Makrîzî, kendi müşahe de ve tespitleri yanında yazılı ve şifahî ol mak üzere başlıca iki 
tür kaynaktan fay dalanmıştır. Yazılı kaynakları arasında çe şitli sözlükler, seyahatna-
meler ve edebî eserlerle tarih, coğrafya, hadis, tefsir, fı kıh, tasavvuf, akâid, felsefe, 
tıp, eczacılık, botanik ve çiftçilik kitapları yer almakta dır40. A. R. Guest, Makrîzî’nin 
el-Hitat’ta zik rettiği ve faydalandığı eserler konusun da 1902’de etraflı bir çalışma 
yaptığı gi bi Herîdî’nin hazırlamış olduğu üç ciltlik indeksin eser isimleri kısmında 
da bu ko nuya dair sıhhatli bilgiler bulunmaktadır.41 Bunlar dan anlaşıldığına göre 
Makrizî yaklaşık 380 eserden faydalanmış. 180 kadar mü ellifin ismini zikretmiş, elli 
civarında ki tabın müellifini de belirtmemiştir. Makrîzî ayrıca bazı âlimlerle bizzat 
gö rüşerek onların bilgilerinden de fayda lanmıştır. Bazen okuduğu eserlerle ilgili 
önemli notlar düştüğü görülür: Fatımîler dönemi teşrifatı, saray hayatı ve geleneği 
konu sunda İbnü’t-Tuveyr el-Kayserânî’ye sık sık atıflarda bulunur.

F-Anadolu Şehirleri

Şehir Tarihi Literatürü içerisinde Anadolu şehirleri hak ettiği yeri layıkıyla bulama-
mıştır. Konuyla ilgili kitabiyat bilginleri de karamsar bilgiler verirler. Nitekim Kâtip 
Çelebî bu amaçla Abdurrahman bin Hüseyin el-Hibrî el-Edirnevî isimli müderris tara-
fından 1045/1635 tarihinde Türkçe olarak kaleme alınan Enisü’l-Müsâmirîn fi’t-Tarih 
isimli Edirne Tarihi’ni zikreder. Ardından; ‘O, bu konuda ilk eseri kaleme alan zattır. 
Zira onun dışında başka birisinin Bilad-ı Rum ( Anadolu ) şehirlerinden herhangi biri-
nin tarihini kaleme aldığını görmedim.’ der.42 Fakat Kâtip Çelebî’nin bu kaydı muh-
temelen Osmanlı dönemi ve Batı Anadolu şehirleri için geçerli bir tespittir. Kâtip 

38  bk. 
39  I, 50
40  M. Kemâleddin İzzeddin, s. 156-168.
41  Fihristü Hıtati Mısr, II, 67-127.
42  Kâtip Çelebî, a.g.e, c. 1, s.198-199. Bu zatın hayatı ve eserleri hakkında bkz. Bursalı Mehmet Tahir 
Efendi, Osmanlı Müellifleri, terc. İsmail Özen, İstanbul 1975, c.3, s.21-22
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Çelebî’nin Bilad-ı Rûm diye isimlendirdiği coğrafya bugünkü Anadolu topraklarını 
tam olarak karşılamamaktadır. Zira önce Farsça olarak Şehnâme tarzında yazıldığı 
halde, XVI. yüzyılda Larendeli (Karaman) Şikârî Ahmed (ö.992/1584) adlı biri43 ta-
rafından nesre çevrilerek tercüme edilen Karaman Tarihi buna dair en önemli nu-
munedir.44 Bu eserde özellikle Karaman Oğulları ve Türkiye Selçukluları dönemi ele 
alınır.45 Fakat burada bir hususu belirtmeden geçemeyeceğiz. İbn Saîd el-Mağribî 
Anadolu’dan bahsederken buranın yirmi dört tane büyük şehirden oluşan bir coğ-
rafya olduğundan söz eder. Ona göre sınır doğuda Erzincan’a kadar uzanmaktaydı.46 
Fakat Baybars el-Mansurî (ö.725/1325) ise Anadolu’nun sınırlarına dair daha ayrıntılı 
ve ilginç bilgiler verir.47 Biz Baybars’ın verdiği sınırları esas edinerek bu dönemde 
Anadolu’da yazılmış şehir tarihleri ve yazarları hakkında bilgi sunacağız.                                                                  

1- İbnu’l-Ezrak el-Fârikî ve Tarihu Meyyâfârikîn

Biyografi âlimleri, İbnu’l-Ezrak48 hakkında fazla bilgi vermemiştir. Müellifin kaleme 
aldığı Tarihu Meyyâfârikîn’den49 edinilen bilgilere göre İbnu’l-Ezrak (510 Şevval / 
Şubat 1117) yılında Meyyafarikin’de(Silvan) doğdu.50 Çocukluğunu Meyyafarikin’de 
geçirmiş,  erken yaşlardan itibaren hükümet işlerinde çalışmış, devletin önemli 
makamlarında görev almıştır. Daha sonra Bağdad’a giderek tanınmış âlimlerden 
Kur’an, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Sarf ve Nahiv okumuştur.51  İbn Erzak, 543/1148 yılında 
Hüsameddin Timurtaş zamanında Meyyafarikin şehri dışında bulunan vakıfların 
müfettişliğine tayin edilmiştir. Kısa bir süre sonra Dımaşk’ta karşımıza çıkan mü-
ellif, burada Kadı Kemaleddin Şehrazurî tarafından Dımaşk Vakıfları Müfettişliğine 
tayin edilmiştir. İlki 529/1135 yılında Mardin’de, diğeri 568/1172 yılları arasında 
olmak üzere değişik yerlere seyahatler yapmıştır.52 Bu seyahatleri sırasında, 548-
549/1153-1154 yılları arasında Gürcistan’da bulunduğu sırada Kral IV. David’in oğlu 

43  Hayatı hakkında bkz. Süreyya, Mehmed;  Sicill-i Osmanî, İstanbul 1308-1315, c.3, s.154. 
44  Babinger, Franz;  Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, trc. Coşkun Üçok, Ankara 2000, s. 5-6, Köprülü, 
Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1981, s. 205 
45  Eserin bir nüshası Bursalı Mehmet Tahir Bey’in hususi kütüphanesindeydi. Bu nüsha 1946’da Mesut 
Koman tarafından Konya’da yayınlandı.
46  İbn Said el-Mağribî, Kitabu Bast el-Arz fi’t-Tûl ve’l-‘Arz, thk. Vernet Junes, Tıtvan 1958, s. 117-120.
47  Baybars, Anadolu’yu el-Memleketu’r-Rûmiyye adı altında kaydettikten sonra Ahlat, Erzenu’r-Rum, Er-
zincan, Diyarbekir, Sivas, Kayseri ve Konya şehirleri merkez olmak üzere buralara bağlı çok sayıda şehri 
Anadolu şehirlerinden sayar. Bkz. Baybars el-Mansûrî ed-Davadar; Zubdetu’l-Fikre fi Tarihi’l-Hicre, thk. 
D.S.Richards, Beyrut 1998. 
48  Müellifin tam adı, Ahmed bin Yusuf bin Ali bin el-Ezrak el-Fârikî el-Kâdî’dir. Bkz. Sehâvî, a.g.e, s. 133.
49  Bu eserin adı konusunda ihtilaf bulunmakla beraber biz bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Zira eski 
âlimlerden bu eseri mutalaa eden ve ondan nakilde bulunanlar eserin adını ‘Tarihu Meyyâfârikîn’ şeklin-
de kaydederler. Bu âlimler arasında Sıbt İbnu’l-Cevzî, İbnu’l-Adîm, İbnu’l-Fuvatî, Sâfedî, Sehâvî ve Kâtip 
Çelebî’yi kaydedebiliriz. Fakat İbn Şeddâd’a dayanarak eserin adını ‘Tarihu Meyyâfârikîn ve Amid’ şeklin-
de kaydetmek yanlıştır kanısındayız. Zira İbn Şeddâd bu konuda yalnız kalır.  
50  Savran, Ahmet, İbn al-Azrak Hayatı, Eserleri ve Kaynakları, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi sy. 8 
(1978) s. 96
51  Sevim, Ali, Tarihu Meyyafarikin ve Amid’in Yayını Münasebetiyle, TTK Bildiriler VI, Ankara 1968, s. 183-
184
52  Bu seyahatlerin bir listesi için bkz. Sevim a.g.m, s. 184-185
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I. Dimitri’nin hizmetine girmiştir.53  Ölüm tarihi kesin olmamakla birlikte, Cheaster 
Beatty’nin Dublin’de bulunan kitaplığındaki (No. 3376, vrk.233) Gazzali’ye ait İh-
yau’l-Ulûmi’d-Din adlı eserinin son sahifesine bizzat İbnu’l-Ezrak tarafından yazıl-
mış bulunan bir not vasıtasıyla 577/1181 yılında hayatta olduğunu öğrenmekteyiz.54

İbnu’l-Ezrak, yazdığı Tarihu Meyyafarkin adlı eserini “herhangi bir halife veya sultan 
adına yazmadığı gibi herhangi bir dost veya arkadaşının arzusu üzerine de kaleme 
almamış olduğu, ancak sevdiği ve meşgul olduğu tarih ilmi için ve nihayet doğdu-
ğu yurdun (Meyyafarikîn) tarihi olması bakımından” yazdığını söyler. Bundan sonra 
doğum yeri Meyyafarikin’in kuruluşunu ve tarihini ayrı bir başlık altında ele alır. Bu 
arada doğum yeri olan Meyyâfârikin’in kuruluşu ve adının kökenini, oradaki eski 
kraliyet kilisesinde bulunan Süryânîce et-Teş‘is55 adlı bir kitap tan aldığını ve bir Hıris-
tiyanın onu kendisi için Arapça’ya çevirdiğini ifade eder.56 İbnü’l-Ezrak, eserini hazır-
larken Artuklular dönemine kadar olan devre için adlarını saydığı çeşitli eserlerden 
yarar lanmış ve bütün bilgileri mutlaka bir kay nağa dayandırmıştır. Tarih kitapları 
yanında, coğrafya, hadis ve tefsir kitaplarından faydalanırken onları olduğu gibi ik-
tibas etmemiş, aldığı bilgileri kendi üslûbu içerisinde vermiştir. Artuklular dönemini 
ise güncel belgelere, şahsî müşahedelerine ve hadiselere bizzat şa hit olan kişilerin 
ifadelerine dayanarak yazmıştır. İb nü’l-Ezrak, kendisinden önceki yıllara ait olayları 
diğer tarihçilere göre çok kısa an latmıştır. Ancak bu durum kitabın temel kaynak 
olma özelliğini etkilememekte dir; çünkü mufassal tarihlerde bulun mayan ve tarihî 
açıdan büyük önem taşı yan birçok olay yalnız onda yer almakta dır. Bu şekilde İb-
nu’l-Ezrak, kendi zamanından ve kendi şehrinden bakarak tarihe ışık tutmuştur. 

2- İbn İlalmış ed-Düneysirî ve Tarihu Düneysir

Ed-Düneysirî57 574/1178 senesinde yöreye Artukluların hâkim olduğu dönemde 
Düneysir (Mardin-Kızıltepe)de doğdu. Henüz on bir yaşındayken Düneysir’de ya-
şayan veya buraya uğrayan çok sayıda âlimden Kıraat, Hadis ve Feraiz ilimlerini, on 
beş yaşına varınca Fıkıh, Tefsir ve Ahlak’a dair eserler okudu. Şafiî’nin mezhebi üzeri-
ne fıkıh eğitimi aldı. Yirmi bir yaşına varınca Hac farizasını eda için yola çıkarak Mek-
ke ve Medine’de ilim tahsiline devam etti. Hac dönüşü Harran, Musul ve Bağdad’a 
da vardı. Yirmi sekiz yaşına varınca 602/1205 yılında Erbil’e gitti ve İbn Taberzed’den 
hadis dersleri aldı. Âlim ve filozof kişiliğe sahip olan İbn İlalmış’ın babasının tabip 
arkadaşlarından dolayı Tıp alanında da kendini yetiştirdi. Müellifin 607/1210 yılın-
da Düneysir’e döndüğü, kalan ömrünü burada ilim tahsili yaptırarak geçirmiş ve 

53  Savran, a.g.m, s. 98
54  Savran, a.g.m, s. 100
55  Rosenthal bu kelimenin Süryanice’de Taš‘îtâ şeklinde yazıldığını ve öykü yahut tarih anlamlarına gel-
diğini kaydeder. Ona göre bu eser Meyyafarikin’in Hristiyanlık dönemi tarihini içeriyordu.  Bkz. Franz 
Rosenthal, A History of  Muslim Historiography, Leiden 1968, s. 152
56  İbnu’l-Ezrak, Tarihu Meyyafarikin ve Amid, Kısmu’l-Artukiyyin, thk. Ahmet Savran, Erzurum 1994, Na-
şir girişi s. 6
57  Tam adı, Kemaleddin Ebu Hafs Ömer bin Hızır bin İlalmış bin İldüzmüş bin İsrail ed-Düneysirî et-Türkî 
eş-Şâfiî’dir. Bkz. Safedî, el-Vafî bi’l-Vefeyât, thk. Ramzi Baalbaki, Wiesbaden 1983, c.22, s.458
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640/1241 senesinde vefat etmiştir.58

İbn İlalmış’ın bizim bu çalışmada ilgimiz çeken Hilyetu’s-Seriyyîn min Havâssi’d-Dü-
neysiriyyîn’ adı ile yazdığı ve kendisinin doğup büyüdüğü Düneysir (Kızıltepe)in tari-
hidir.59 Kimi yazarlar ise bu eseri Tarihu Düneysir olarak kaydederler.60 . Eser biyografi 
tarzı takip edilerek kaleme alındığı için şehrin siyasî tarihine dair bilgilere hemen 
hiç rastlanmaz. Sekiz bölümden oluşan eser, Düneysirli olan ya da Düneysir’le her-
hangi bir şekilde münasebeti bulunan âlimlerin biyografilerini sekiz bölüm halinde 
yazmıştır. Eserin günümüze ulaşan nüshasında baş taraftan bazı varaklar eksiktir. 
Muhtemelen bu bölümde Düneysir’in kuruluşu ve gelişmesinden bahsetmişti. 
Mevcut kısmın ilk bölümünde Kur’an İlimleri ve Kıraat konusunda öne çıkan Dü-
neysirlı alimleri tanıtır.61 İkinci bölümü Hadis âlimleri ve ravilerine ayırır.62 Bu bölüm 
eserin en büyük bölümüdür. Üçüncü bölümü Fıkıh bilginlerine ayırır.63 Dördüncü 
bölümde Zühd ve Takva ehli zatların biyografilerine yer verir.64 Beşinci bölümde 
Va’z ve Nasihat ehli âlimlerden söz eder.65 Altıncı bölümü edebiyatçılara ayırır. Bu 
bölümü yine kendi arasında üç kısma ayırır. Bu bölümün ilk kısmında Lügat ve İnşa 
ilimlerinde öne çıkanlardan söz eder.66 İkinci kısım yazma nüshada eksik olduğun-
dan kesin bir yargıda bulunmamakla birlikte eserin naşirine uyarak Nahivcilere ait 
olabileceğini varsayıyoruz.67 Üçüncü kısımda ise Şairlerden bahseder.68 Yedinci bö-
lümde Tabiplerden bahseder. Bu bölümü de kendi içerisinde iki kısma ayırır. Birinci 
kısımda Teorik Tıp ile uğraşanları kaydeder.69 İkinci kısımda ise Tecrübî Tıp ile uğra-
şanlardan söz eder.70 Sekizinci bölümde kesin bir şekilde belli bir ilimde öne çıktığı 
söylenemeyen ama bilgi birikimine sahip kimselerden söz eder. 71 

İbn İlalmış biyografilerin yanında şehirdeki cami, medrese, hamam gibi maddi kül-
tür unsurlarını da ihmal etmez. Bu çerçevede Artuklular tarafından Düneysir’de inşa 
ettirilmiş olan Cami-i Cedîd-i Nâsırî, Cami-i Atîk, Cami-i Garbî, Cami-i Garbî-i Nâsırî, 
Mescid-i Reîsî, Mescid-i Gâzî, Mescid-i Nâsır, Mescid-i Nizâmî gibi ibadethanelerin ve 
Meşhed-i Amr bin Handif ve Meşhed-i Ğuzayl gibi sivil-dinî yapıların yanı sıra; Med-
rese-i Harzem, Medrese-i Şihabî, Medrese-i Kutbî gibi eğitim kurumlardan ve Han-ı 
Sebîl-i Şihâbî gibi kervan saraylardan söz eder. Biz bugün şehirde bu tür yapıların 
olduğunu ve bir dönem ne denli büyük bir merkez olduğunu müellifin verdiği bu 
bilgilerden öğrenebilmekteyiz. İbn İlalmış, başka eserlerde bulunmayan birçok bi-

58  Safedî, a.g.e, a.y, İbn İlalmış, Tarihu Düneysir, thk. İbrahim Salih, Dımaşk 1992, naşir girişi s. 10-12
59  Sehâvî, a.g.e, s. 126
60  Safedî, a.g.e, c.1, s. 47
61  İbn İlalmış, a.g.e, s. 27-37
62  a.g.e, s. 39-109
63  a.g.e, s. 111-138
64  a.g.e, 139-142
65  a.g.e, s. 143-147
66  a.g.e, s. 149-153
67  a.g.e, s. 155
68  a.g.e, s.157-178
69  a.g.e, s. 179-185
70  a.g.e, s. 187
71  a.g.e, s.189-202



71

yografiyi eserine almakla önemli bir hizmet üstlenmiştir. Eser bu haliyle Artuklular 
devri ilim ve kültür ortamını yansıtan önemli bir belge niteliğindedir. 

3- İbnu’t-Tîtî el-Amidî ve Tarihu Amid

İbnu’t-Tîtî72 diye tanınan yazar 7 Receb 599 / 23 Mart 1203 Pazar gecesi Amid’de 
doğdu.73. Amid, Mardin, Şam (Dımaşk) ve Mısır (Kahire) da hadis okudu.74 İmam 
Ahmed bin Hanbel’in mezhebi üzerine fıkıh eğitimi aldı. Kahire ve Dımaşk’ta İb-
nu’l-Mukayyir ve İbnu’l-Cümmeyzî’den hadis dinledi.75 Kıraat’ı düzgün olan İb-
nu’t-Tîtî Aruz, Nahiv ve Beyan ilimlerinde de söz sahibiydi.76 Nazım ve nesirde öne 
çıkmış, özellikle şiir ve kitabet sanatlarında meşhur olmuştur. Bu özelliklerinden 
dolayı, önce Artukluların Amid hâkimi Melik Salih Nasıruddin (ö.617/1120)e, on-
dan sonra oğlu Melik Mesud Rükneddin Memdud’un hizmetine girerek hizmetinde 
bulunduğu hükümdarlar adına elçilik yapmıştır.77  Eyyubîler’in Amid’e hâkim ol-
ması zerine Mardin’e giderek Melik Mansur Artuk (ö.636/1239)un hizmetine girer. 
Ardından 637/1239 yılında Eyyubi Meliklerinden Salih Necmeddin Eyyub’un hiz-
metinde. Mısır ordusunun yöneticiliğine getirilir. 647/1249 yılında Melik Salih vefat 
edince Mısır’dan çıktı ve Dımaşk’a giderek bir süre Melik Muazzam’ın yanında kaldı.  
648/1250 yılında Memlük Hükümdarı Melik Muizz İzzeddin Aybek Dımaşk’ı alınca 
İbnu’t-Tîtî’ye şehirden çıkması için izin verdi. O da Mardin’e gitti. Artuklu Hükümdarı 
Melik Saîd İlgazi bin Artuk (ö.658/1260) un kâtipliğini yaptı. Bir süre sonra vezirliğe 
kadar yükseldi. Bağdat ve Dımaşk’a elçi olarak gitti. Gittiği yerlerde çok saygı gör-
dü.78 
     
İbnu’t-Tîtî’nin şehir tarihi le ilgili en öenmi eseri, doğduğu ve büyüdüğü şehir olan 
Amid’in mufassal tarihini ele alan Tarihu Amid adlı kitabıdır. Müellif, bu eserini muh-
temelen kendisinden önce yaşayan İbnu’l-Ezrâk el-Fârikî’nin Tarihu Meyyâfârikîn’ine 
zeyl olarak yazdı.79 Eseri gören İbnu’s-Sabunî ve İbn Şeddâd gayet güzel bir tarzda 
kaleme alındığını ifade ederler.80 Ne var ki bugün elimizde olmayan bu eser Artuk-
lular devrinde ve yine bir Artuklu başkenti üzerine kaleme alındığı için muhteme-
len bu hanedan dönemini anlatmıştı. Bu eserden yapılmış herhangi bir alıntıya da 
rastlamıyoruz. Yetmiş dört yıl gibi çok kısa bir ömür süren İbnu’t-Tîtî, Zehebî’ye göre 

72  Tam adı, Şerafeddin Ebu’l-Fidâ İsmâil bin ebi Sa’d Ahmed bin Ali bin Mansur bin Hüseyin eş-Şeybânî 
el-Âmidî el-Hanbelî’dir. Bkz. İbn Şeddâd, Tarihu Meliki’z-Zâhir, thk. Ahmed Hutayt, Wiesbaden 1983, s. 
111
73  İbnu’s-Sâbunî, Tekmiletu İkmali’l-İkmâl fi’l-Ensâb, thk. Mustafa Cevad, Beyrut 1986, s.60
74  İbnu’s-Sabunî, a.g.e, a.y, İbn Şeddâd, a.g.e, a.y
75  Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, c.9, s.88, Zehebî, Tarihu’l-İslam,thk. Ömer Abdusselam Tedmürî, Beyrut 
1987, sene 677, s.126
76  İbn Şeddâd, a.g.e, a.y
77  İbnu’s-Sabunî, a.g.e, s.61, İbn Şeddâd, a.y
78  a.g.e, s.112
79  Carole Hillenbrand, A Muslim Principality in Crusades Time, Leiden 1990, s. 11, n. 36
80  İbnu’s-Sâbunî, a.g.e, s.60, İbn Şeddâd, a.g.e, s. 111
  Bu eser 20. yüzyılın başında Ali Emirî Efendi tarafından Yemen’de aranmasına rağmen bulunamamıştır. 
Olayın tafsilatı için bkz. Katib Ferdî, Mardin Mulûk-i Artukiyyesi, nşr. Ali Emirî, İstanbul 1331, s.33-34
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673/1275 senesi Receb/Aralık ayında İbn Şeddâd’a göre ise Zilhicce/Haziran ayında 
Mardin’de vefat etti.81 

4- Şeref bin Ebi’l-Mutahhar el-Ensârî ve Tarihu Hilât

Müellif hakkında biyografi âlimleri herhangi bir bilgi vermezler. Ondan ve eserin-
den söz eden ilk yazar Tarihçi Meliku’l-Müeyyed Ebu’l-Fida (ö.732/1331),82 meş-
hur tarihini kaleme alırken yararlandığı eserler içerisinde bu müellif ve eseri Tari-
hu’l-Hilât’tan da söz eder. Ebu’l-Fida’nın eserini incelendiğinde, bu eserden yapıldığı 
muhtemel olan alıntıların Ahlatşâhlar83 ile ilgili olduğu görülecektir. Bu da müelli-
fin Hicrî VI. veya VII. asırda yaşadığı ve eserini yazmış olduğunu gösterir.84 Bu eserin 
varlığı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Şayet eser mevcut olsaydı Ah-
latşâhlar ile ilgili birinci elden bir kaynağa sahip olacaktık.85 

5- Kıvameddîn Hammâd bin Hibetullah el-Harrânî ve Tarihu Harrân

Kendisi aslında bir Hadisçi olan ibn Hammad,86 511/1117 yılında Harrân’da doğdu. 
Tahsilini tamamladıktan sonra ticaret için çeşitli İslam ülkelerini dolaştı. Melek ola-
rak kitap ticareti yaptığından, Mısır, Bağdad ve Herat gibi büyük ilim merkezlerin-
deki âlimler ile tanıştı ve onlardan faydalandı. Kendisinden İbn Kudame el-Makdisî, 
Abdulkadir er-Ruhâvî ve Alemuddîn es-Sehâvî gibi büyük âlimler ders aldılar. Tarihu 
Harrân ve Men İsmuhu Hammâd isimli eserleri kaleme aldı. Yazdığı eserlerini gerek 
kendi şehrinde ve gerekse yolculukları boyunca uğradığı yerlerde okuttu. 598/1202 
yılı Zilhicce/Ağustos ayında vefat etti.87 
Bizim için önemli olan Tarihu Harrân adlı eseri her ne kadar günümüze ulaşmamışsa 
da daha sonraki tarihçilerin yaptığı alıntılar sayesinde hakkında bilgi sahibi olmak-
tayız. Eseri gören İbnu’l-Fuvatî’ye göre, müellifin gezip gördüğü yerlerdeki âlimlerle 
yaptığı sohbetler ve gözlemlerinden bahseder.88 İbnu’l-Adîm’in yaptığı alıntılardan 
ise şehrin siyasi tarihine de yer verdiği anlaşılıyor. 89 Esere daha sonra Ebu’l-Mehâsin 

81  İbn Şeddâd, a.g.e, a.y, Zehebî, a.g.e, s.126
82  Ebu’l-Fida, el-Muhtasar fi Tarihi’l-Beşer, thk. Mahmud Deyyub, Beyrut 1997, c.1, s. 12
83  a.g.e, c.2, s. 29-30, 176, 183 
84 Öte yandan Kâtip Çelebî de eser ve müellifi hakkında aynı bilgiyi tekrarlayarak kaydeder ve herhangi 
bir ilavede bulunmaz. Bkz. Kâtip Çelebî, a.g.e, c.1, s. 293
85 Öte yandan Ahlatşâhlardan II. Sökmen’in eşi ve II. Saltuk’un kızı Melike Şah Bânu’nun hizmetinde bu-
lunan Es’ad bin Ammâr el-Hilâtî er-Rebîb (ö.606/1210) tarafından 563/1167 yılında Ahlat’tan Mekke’ye 
Hacca giderken kaleme alınan ve yol boyunca uğranan yerlerin anlatıldığı Rihletun min Hilât ila Mekke 
isimli eser Ahlatşâhlar dönemi için önemli bir kaynaktır. Günümüze ulaşmayan bu eserin birkaç pasajı 
İbnu’l-Adîm tarafından eserine alınmıştır. Bkz. İbnu’l-Adîm, Buğyetu’t-Taleb fi Tarihi Haleb, yay. Ali Sevim, 
Ankara 1976, s. 296-301.    
86  Tam adı Ebu’s-Senâ Hammâd bin Hibetullah bin Hammâd bin el-Fudayl’dır.
87  Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, thk. Şuayb el-Arnavud ve Hüseyin el-Esed, Beyrut 1983, c. 21, s. 385-
386
88  İbnu’l-Fuvatî, Telhisu Mecmei’l-Elkab, thk. Mustafa Cevad, Dımaşk 1962, c.4, s. 338
89  İbnu’l-Adîm, a.g.e, s. 260-263 ve 268-269
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Seleme el-Harrânî (ö.622/1125) Zeylu Tarihi Harrân isimli bir zeyl yazdı.90

6-Zeyneddîn Süreyca bin Muhammed el-Malatî el-Mardinî, Def‘u Ahbâri’l-Vâ-
ridin fi Cem‘i Ahbâri Mardinî

Mardinî91, Malatya asıllı olup Mardin’e yerleşti ve Mardin Müftülüğü yaptı. Kendi 
döneminde bu yörenin önemli bilginlerinden olup Fıkıh, Kıraat ve Edebiyat gibi bir-
çok ilimde söz sahibiydi. 5 Safer 788/  8 Mart 1386 tarihinde Mardin’de vefat etti.  
Şafiî mezhebine mensup olan yazarın manzum ve mensur çok sayıda eseri vardı. Bu 
eserlerden yaklaşık elli tanesinin ismini Kâtip Çelebî zikreder. Bunlar arasında konu-
muzla ilgili olanları ise Def’u Cehli’l-Cezîre fi Nef’i Ehli’l-Cezîre92 ve Def‘u Ahbâri’l-Vâ-
ridin fi Cem‘i Ahbâri Mardin93 isimli Cezire/Cizre ve Mardin Tarihleridir. Maalesef bu 
iki eser günümüze ulaşmadığı gibi onlardan alıntı yapan herhangi bir müellife de 
rastlanmamıştır. Yazar Artukluların Mardin’e hâkim oldukları bir dönemde yaşadı-
ğına göre bu eserler de muhtemelen bu iki şehrin Artuklular devrindeki tarihini 
içermekteydi.

7-Takvim-i Hall-i Mardin

Müellifi meçhul olan bu eser veya risale Mardin’in Artuklular devri için kaynak va-
zifesi görebilecek eserlerdendi. Bu eserden bahseden tek müellif tarihçi Ebu’l-Fi-
da, Tarih’inde94 638/1240 yılı olaylarından bahsederken eser hakkında şöylece söz 
eder: “Burada sözünü ettiğimiz kimselerin vefat tarihlerini Takvîm-i Hall-i Mardin is-
minde ve Artukluların tarihinin anlatıldığı eserden naklettik. Fakat bu eserin sıhhatini 
tam olarak tespit edemedik…” 95 

Burada ismini kaydettiğimiz eserlerin yanı sıra Sehâvî, Nusaybin şehrine dair müs-
takil bir eserin kaleme alındığını, ancak kendisinin bu eseri görmediğini kaydeder. 
Müellifi hakkında da bilgi vermeyen Sehâvî’nin bu kaydına dayanarak bu eserin 15. 
yüzyıldan önce yazıldığını söyleyebiliriz.96

90  Şeşen, Ramazan, Salahaddin Devrinde Eyyubîler Devleti, İstanbul 1983, s. 349
91  Tam adı Zeyneddîn Ebu Akîl Süreycâ bin Muhammed bin Süreycâ bin Ahmed el-Malatî el-Mardinî’dir
92  Katip Çelebî, a.g.e, c.1, s. 756
93  a.g.e, c. 2, s. 1969
94  Ebu’l-Fidâ, a.g.e, c. 2, s. 270.
95  Bu eserle ilgili Ali Emirî’nin yorumu ise şöyledir: “Meşhur Ebu’l-Fidâ-yı Eyyûbî, Tarih’inde Mardin Ar-
tukî’lerine dair – Hall-i Takvîm-i Mardin – isminde bir şeyden bahsediyor ise de bazı Mardin meliklerinin 
ondan nakleylediği tarih-i vefatlarına bile – zan- işaretini terdîf etmesine nazaran bunun bir tarih olmak-
dan ziyade isminden de anlaşılacağı vechile – takvim- gibi bir şey olması daha ziyade yakışık alır….Bir de 
Ebu’l-Fidâ 693 tarihine kadar bundan bahsetmesine ve halbuki Mardin Artukîleri ondan daha yüz yirmi 
sene sonraya kadar hükümet ettiklerine nazaran. Hall-i Takvîm-i Mardin – elde edilse bile fazla bir şeye 
destres olunamayacağı mahsus oluyor. Bkz. Kâtib Ferdî, a.g.e, naşir mukaddimesi, s. 9
96  Sehâvî, a.g.e, s. 133
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G-İran Bölgesinde Şehir Tarihi Yazıcılığı

İran’da Moğol öncesi ve sonrası yapılan tarih yazım çalışmaları farklılıklar gösterir. 
İran’da Abbasiler devrinde fetihler durduğundan dolayı bilimsel faaliyetler hız ka-
zanmıştır. Bu sebeple tarih yazıcılığı da Abbasi kültürel gelişimi içinde şekillenmiştir.
İran bölgesindeki tarih yazıcılığını Moğol öncesi ve Moğol sonrası olarak ikiye ayır-
mak mümkündür. Moğol öncesi dönemde tarih yazıcılığı Hindistan mektebi ağırlık-
lı ve eski kaynaklardan özetler aktaran, Arapça eserlerden taklit ve kopya şeklinde 
derlemelerden ibarettir. Bu eserler genellikle kritik eksikliği gösterirler. Moğol dö-
nemi sonrası ise bu coğrafyada İlhanlı-Moğol mektebi etkisi görülürken Farsça ön 
plana çıkmaya başlamıştır. X. Asırda başlayan Farsça tarih yazımı, Irak coğrafyasının 
yanı sıra Orta Asya şehirlerine de girmeye başladı. Yazılan ilk Farsça tarih kitapları, 
Arapça tarih kitaplarının tercüme veya muhtasarları şeklindeydi. Bu dönemlerde 
İran tarih yazıcılığının gelişim ve değişim dönemlerini İslamiyet’in Farsça üzerindeki 
etkisi ve İran coğrafyasında kurulan devletlerin kültür anlayışları da etkilemiştir. Bu 
dönemde ilk ciddi tarih çalışmaları Samani vezir ve tarihçisi Belamî’nin Taberî tari-
hinin Farsça tercümesinin ardından Gerdizî, Beyhakî gibi tarihçiler Farsça kaleme 
alınmış orijinal tarih-coğrafya kitaplarıyla ansiklopedik eserler vücuda getirdiler. 
Yine bu dönemde Meliknâme, Siyasetnâme, Mücmelü’t- Tevarih gibi Farsça eserle-
rin yanı sıra Samaniler devrinde bölgede pek çok şehir tarihi yazıldı. Bu dönemde 
yazılan Farsça tarih kitaplarından İbn-i Funduk Beyhakî’nin Târih-i Beyhak adlı eseri, 
bir şehir tarihi olup, Ebu’l Fazl Beyhakî’nin hanedan tarihini daha da ileriye götür-
müştür. Eser, Nişaburi’nin Tarih-i Nişabur örnek alınarak telif edilmiştir97.Bunun ya-
nında Nerşahi’nin, Tarihu Buhara’sı, İlk akla gelen eserlerdendir. Ayrıca İran ve ma-
veraü’n-Nehir tarihleri hakkında en-Nüket fi Ulama-i Semerkand,  Tarihu Hemedan, 
Tarihu Herat, Tarihu Nişabur, Tarihu Belh, Tarihu İsfehan, Tarihu Sistan, Tarihu Kazvin, 
Tarihu Beyhak, Tarihu Meşhed, Tarihu Reyy gibi hemen her şehir hakkında yazılmış 
şehir tarihleri ve değişik zamanlarda bunlar üzerine yapılmış zeyiller uzun bir liste 
oluşturur.

XIII. Yüzyıl Fars tarihiliğinde genel tarih eserlerinin yanında bölgesel tarih eserleri 
de büyük ilerleme kaydetmiştir. Şehirlerin, büyük eyalet ve vilayetlerin tarihinin ya-
zımına büyük önem verilmiştir. İbn İsfendiyâr tarafından 1217 yılında tamamlanan 
Tarih-i Taberistan adlı eseri, bu tarz çalışmalara bir örnek olup, Horasan ve Orta Asya 
ülkelerinin tarihlerine ait bilgiler verilmektedir.98  
Bunların yanında Hıristiyan aziz ve keşişler tarafından, daha çok Hıristiyan nüfu-
sunu temel alan ya da onların yaşadığı şehirleri ve kiliseleri anlatan bölge ve şe-
hir tarihlerinden de bahsedilebilir. Miladı IX. Yüzyılda yaşamış olan Süryani patriği 
Donius Telmehrî (ö. 204/813) ’nin et-Târihu’l- Menhûl adlı eseri,99 el-Cezire bölgesi 
hakkında son derece kıymetli bilgiler vermektedir. Aynı şekilde İbn Bahşel’in (ö.905) 

97  Köprülü, Fuad; ‘‘İbn-i Funduk ’’, İslam Ansiklopedisi, (MEB ), C.II, İstanbul 1970, s.584-586. 15 Ramazan 
Şeşen, a.g.e, s.115
98  Ağacanov, S.G.;  Oğuzlar, ( Türkçe Trc. Ekber N.Necef-Ahmet Annaberdiyev) , İstanbul 2002, s.46
99 Süryânice’den trc: Yunus Metta İshak, Beyrût Amerikan Üniversitesi 1979. Fransızcası: Chronique de 
Denys deTell-Mahré, Süryâniceden çeviren: J. H. Chabot, Paris 1895)
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Tarihu Vasıt’ı bir Hıristiyan tarafından bu maksatla yazılmış bir eserdir. Daha sonraki 
tarihlerde zeyilleri ve başka ilavelerle şehrin tarihinin yazımı devam etmiştir. Mesela 
üzerine XIII. Asrın sonuna kadar altı zeyil yapılmış ve bu zeyil zinciri 1300 yılına ka-
dar kesintisiz devam etmiştir. Bunlar aynı zamanda siyasî tarihlere de yer verdikle-
rinden o şehre ait İslâmî dönemde meydana gelmiş mali ve idârî ıslahatlar hakkında 
önemli bilgiler ihtiva ederler. 

H-Şehir Tarihçiliğinin Zirvesi: Şehirler Ansiklopedisi: Yakut el-Hamevi’nin 
Mu’cemu’l-Buldan’ı

İslam bilimleri literatürünün kendi içindeki gelişim seyrine bakıldığı zaman, XII. 
Asırdan itibaren, o zamana kadar oluşan bilgi birikimini toplayarak dev eserlerin 
vücuda getirilmeye başlandığı görülür. Bu ansiklopedicilik hareketi hemen bütün 
alanlarda kendini gösterdiği gibi şehir tarihi yazımında da göstererek Yakut el-Ha-
mevi (ö.626/1229) nin Mu’cemu’l-Buldan adlı dev ansiklopedik coğrafya sözlüğü 
ortaya çıkar.100

Hamevi’nin eseri şehir ve yer adlarını alfabetik olarak verir ve toplam 12.953 mad-
de açmıştır. Anlattığı şehirlerin önce adının manasını ve etimolojisini yapar, ardın-
dan İslam öncesi tarihini, İslam hakimiyetine girişi ile ilgili ana rivayeti, daha sonra 
şehrin tarihinde belirleyici olmuş siyasî olayları, meşhur olmuş idarecileri verdikten 
sonra bu şehirde yetişmiş önemi alim ve şairlerin listesini verir. Yeri geldikçe tarihi 
yapılardan bahseder. Şayet şehri bizzat görmüş ise kendi gördüklerini aktarır.

Sonuç

İslam’ın ilk dönemlerinde gerek idarî-askerî, gerekse hadis derlemecilerinin cerh 
ve tadil maksatlı değişik şehirlerin fetih şekli ve bu şehirlerde yaşayan âlimlerin bi-
yografilerine yönelik topladıkları malumatlar, zamanla bu şehirlerin tarihini yazmak 
isteyenlere doküman sunmuş ve şehir tarihlerinin yazılacağı zemini hazırlamıştır. İlk 
şehir tarihleri böyle ortaya çıkmıştır. Ancak zamanla her şehir kendi içinde bir kimlik 
ve hatıraya sahip olduğundan, bu şehirlerde yaşayan insanlar tarafından yaşadık-
ları şehirlerin tarihleri yazılmaya başlanmıştır. Böylece İslam kültüründe hemen her 
şehrin tarihi yazılmıştır. Bunlar arasında özellikle İslam devletlerine başkentlik yap-
mış belli başlı büyük merkezler hakkında dev ansiklopedik şehir tarihleri yazılmıştır. 
Bu şehir tarihleri genellikle söz konusu şehirlerde yaşamış önemli şahısların biyog-
rafilerini ele aldığından, büyük çoğunluğu biyografi kitabıdır. Yalnız Hıtat türü eser-
ler, şehirlerin topografyası, maddî kültür yapıları hakkında bilgi vermişlerdir. Yalnız 
bu eserler Mısır dışında yaygınlaşmamıştır. İslam dünyasında XIII. Asırdan sonra İs-
lami literatürün diğer alanlarında olduğu gibi şehir tarihi yazma geleneğinde de 
hissedilir bir azalma gözlenmektedir.      

100  Ebu Abdullah Sihâbüddîn Ebû Abdullah Yâkut el-Hamevi (ö.626/1229), Mu‘cemü’l-Büldân, thk. Ferîd 
Abdülaziz el-Cündî, (I-VII), son iki cilt fihrist, Beyrût 1997.
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Şehir Meydanları ve 
Kayseri Meydanının 
Mekânsal Gelişimi
Prof. Dr. Şükrü Karatepe1

A-Meydan ve Siyaset

Meydan, şehir merkezlerinde toplumun genel kullanımı için ayrılan ve etrafı ge-
nellikle yapılarla çevrili olan açık alandır. Şehrin merkezindeki ana caddeler üzerin-
de veya ana caddelerle büyük sokakların birleştiği kavşaklarda yer alır. İngilizcede 
“squar”, Fransızcada “place”, İtalyancada “plaza” adı verilen meydan, üzerinde yapı 
bulunmayan boş alandan ibaret değildir. Şehri yönetenler, halkın ortak ihtiyacı olan 
kamusal hizmetleri yürüten resmi kuruluşlar, büyük çarşılar ve mabetler meydan 
çevresinde yer alır. Şehirde sürekli yaşayanlar ile değişik yönlerden şehre dışarıdan 
gelenlerin yolu, meydanda kesişir. Yerliler, yabancılar, farklı ülkelerden ve şehirler-
den gelen değişik kültürlere mensup insanlar meydanda karşılaşır, buluşur ve gö-
rüşürler. 

Demokratik toplumlarında meydanlar, isteyen herkesin serbestçe gittiği, kalaba-
lık grupların müşterek düşünce ve hareketleri paylaştığı açık mekânlardır. Şehrin 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında çok yönlü işlevi olan meydanların, siyasi iş-
levleri daha baskındır. Demokratik yönetimlerde, siyasetin nabzı en doğru şekilde 
meydanlarda ölçülür. Demokratik devlet yönetimlerinde meydan, aralarında hiçbir 
ayırım yapılmaksızın, toplumun tüm kesimlerinin ortak buluşma, konuşma, eğlen-
me ve dinlenme yeridir. Muhalif siyasi hareketler, gücünü meydanda göstermeye 

1  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
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başlayınca, iktidar alternatifi haline gelir. İktidar ve muhalefet meydanlarda boy 
ölçüşür. Halk, iktidara karşı desteğini ve tepkisini meydanda gösterir. Bu nedenle, 
iktidarın gözü her zaman meydanın üzerindedir. Seçim mitingleri, devletin resmi 
tören ve kutlamaları meydanda yapılır. 

Otoriter rejimlerde meydanlar iktidarın kontrol ettiği ve yönlendirdiği mekânlardır. 
İktidara, otoritesini kullanma ve rakiplerini sindirme fırsatı sağlayan komplo hare-
ketleri, meydanda düzenlenir.  Halkı korkutmak ve devlete itaat etmesini sağlamak 
amacıyla, meydanlar iktidarın gücünü gösteren sembolik yapılar ve anıtlarla süsle-
nir. Siyasi rejimler demokratikleştikçe, devlet ve resmiyetle ilgili yönü azalan mey-
danın sivil niteliği öne çıkar. Siyasi iktidara baş kaldırmanın bilinen en eski yöntemi, 
meydanda izinsiz gösteri yapmaktır. 
İtalya’da halk hareketlerine “meydan hareketi”, ayaklanmalara ise “meydana çıkma” 
adı verilmektedir. Türkçe, meydan sözcüğünden türetilen ve güç, irade, iktidar ifade 
eden deyimler açısından oldukça zengindir. Zor bir işi başarmak için cesaret gös-
termeye “meydana atılmak”, rakipsiz kalma ya da hesap soracak birinin bulunma-
masına “meydanı boş bulmak”, açıktan güç gösterisi yaparak rakibini hafife almaya 
“meydan okumak”, idam cezalarının uygulandığı alanlara “meydan-ı siyaset”, güçlü 
ordular arasında geçen büyük savaşlara “meydan savaşı” denmesi, bu zenginliğe 
örnek gösterilebilir.

Tarihte insanlığın yönünü değiştiren siyasi ve sosyal hareketlerin çoğu meydanlar-
da başlamıştır. Dünyadaki ünlü meydanlarının çoğu, iktidara karşı yapılan bir ayak-
lanma, isyan veya devrim hareketiyle birlikte anılır. Paris’in Bastil Meydanı Fransız 
İhtilâli’nin, Moskova’nın Kızıl Meydanı Rus İhtilâli’nin, İstanbul’un Sultanahmet 
Meydanı yeniçeri ayaklanmalarının, Prag’ın Wenceslas Meydanı 1968’de komüniz-
me karşı isyanın, Pekin’in Tiananmen Meydanı Çin’de halkın zulme karşı direnişinin, 
Kahire’nin Tahrir Meydanı diktatörlere baş kaldırmasının başlama noktasıdır. Türki-
ye’de Beyazıt, Taksim ve Kızılay meydanları, askeri darbelere gerekçe oluşturan,  hü-
kümet ve rejim değişikliği getiren siyasi komplo, gösteri ve mitinglere ev sahipliği 
yapmıştır.

B-Antik Şehirlerde Meydan

Her medeniyet ve kültürün şehir anlayışında, açık buluşma ve görüşme yeri olarak 
meydan fikri vardır. Fakat bazı kültürlerde özel olarak düzenlenen meydan, şehrin 
temel bir unsuru olarak öne çıkar. Yerleşik hayatın yüksek seviyede kültür üreten 
ilk örnekleri sayılan Mezopotamya, Anadolu ve İndus Vadisi’nde kurulan şehirlerde, 
sınırları özel olarak belirlenen meydan benzeri kamusal alanlar yoktur.

Meydan özelliği taşıyan ilk açık alanlara, Antik Yunan sitelerinde rastlanır.  Eski Yu-
nan sitelerinde halk, yöneticilerini seçmek, yönetimle ilgili kararları almak, spor 
gösterilerini ve şenlikleri izlemek üzere “agora” adı verilen açık alanda toplanırdı. 
Siteler geliştikçe, çevresine meclis binası, tapınak, okul, tiyatro ve çarşı yapılan “ago-
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ra” şehrin merkezinde kalarak meydana dönüştü.  Atına ve Assos gibi en eski Yunan 
sitelerinde, yerleşme geleneği olarak kendiliğinden ortaya çıkan agora, Helenistik 
dönemde kurulan ve “koloni kentler” adı verilen Priene ve Miletos gibi şehirlerde 
planlamayla oluşan geometrik bir düzen kazandı.

Antik Roma şehirlerinde, meydan olarak tanımlanabilecek alanlara “forum” adı ve-
riliyordu. Şehir merkezindeki bazilika, tapınak, çarşı, senato ve diğer resmi yapılar 
“forum” çevresinde konumlanırdı. Plansız gelişen küçük şehirlerde, yerleşme gele-
neğine uygun olarak kendiliğinden oluşan forumun açıkça tanımlanan geometrik 
şekli yoktu. Planlı olarak kurulan şehirlerin forumlar ise, çevresinde sıralanan düzen-
li yapılarla sınırları belirlenen, kare veya dikdörtgen biçimli simetrik alanlardı. 

İlk “forum” Roma’da yapıldı. Diğer şehirler de Roma’yı örnek alarak kendi formunu 
geliştirdi. Erken dönemde, başkent Roma’da bile sadece bir “forum” vardı. İmpara-
torluk döneminde hükümdarlar, kendi adlarına yeni forumlar yaptırdılar. Birden 
fazla form olan şehirlerde en büyük form “hipodrom” olarak kullanıldı. Eski Yunan 
şehirlerinin agoraları, Roma hâkimiyetinde forum olarak işlevini korudu. Roma ör-
nek alınarak kurulan İstanbul’daki Hipodrom (Sultan Ahmet Meydanı) da “forum” 
tarzında düzenlendi. Bizans döneminde Hipodrom’da at yarışı ve spor gösterileri 
yapılırdı. Osmanlı döneminde, At Meydanı adı verilen Hipodrom, yine benzer etkin-
liklere ev sahipliği yaptı. 

Antik Yunan ve Roma şehirlerinin büyük meydanları, yönetim binaları, mabet, ti-
yatro, okul, çarşı gibi toplumun genel ihtiyacını karşılayan yapıların merkezinde 
yer alıyordu.  Toplumsal hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılama ilkesi üzerine kuru-
lan antik şehirlerde meydan, pazaryeri, toplantı, gezi ve gösteri alanı gibi müşterek 
faaliyetlerin buluşma noktasıydı. Halkın site yönetiminde söz sahibi olduğu antik 
şehirlerde, belli dönemlerde meydanlarda toplanan vatandaşlar, sosyal statülerine 
göre değişen ölçülerde, yönetimle ilgili kararların alınmasına katılıyordu. 

Antik şehirlerde, resmi törenler, kutlamalar, siyasi konuşmalar meydanda yapılır, 
halkın katılımıyla siyasi kararlar alınır ve alınan siyasi kararlar meydanda halka du-
yurulurdu. Antik Yunan ve Roma şehirlerinde, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerde çok yönlü olarak kullanılan meydanın siyasi işlevi daha baskındı. Meydanın, 
siyasette en etkili olduğu dönem, halkın yönetime doğrudan katıldığı Yunan ve 
Roma şehirleridir. Antik şehirlerin merkezinde düzenli “agora” ve “forum” yapılması, 
meydanın siyasi hayattaki işleviyle yakından ilgilidir.

C-Klasik Dönemde Meydan  

Merkezî devlet otoritesinin zayıfladığı Feodal Ortaçağ Avrupa’sında şehirler, surla-
rın içine sığınan az sayıda nüfusu ve surların etrafındaki sınırlı topraklarıyla, dünya-
ya kapalı mekânlar haline geldi. Toprak sahibi senyöre bağlı olarak yaşayan halk, 
geçimini ağırlıklı olarak tarımdan sağlıyordu. Sur içine kapanarak küçülen ve gü-
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cünü kaybeden şehirlerin yönetimine halk katılmıyordu. Ticaret zayıfladı, nüfus 
hareketleri yavaşladı. İçe kapanan ve yavaşlayan kontrollü sosyal hayatta, meydan 
fonksiyonunu yitirdi. Eski şehirlerdeki meydanlar varlığını korumakla beraber, Orta-
çağda yeni kurulan şehirlere, meydan planlanmadı. 

Planlanmış düzenli alanlar olmasa bile, meydan fonksiyonunu sınırlı olarak yerine 
getiren mekânlar vardı.  Ortaçağ şehirlerinin meydanları, çoğu zaman kilise ve ka-
tedrallerin önünde kendiliğinden oluşan boş alanlardır. Önemli kilise ve katedral-
lerin önünde oluşan bu alanların orta yerinde, genellikle hayvanların ve insanların 
su ihtiyacını karşılayan bir çeşme bulunurdu. Kentin en önemli ekonomik etkinliği 
olan haftalık pazar ve belli zamanlarda düzenlenen panayır bu meydanda kuru-
lurdu. Ortaçağın sonlarına doğru, dini nitelikli oyunlarla yeniden başlayan tiyatro 
gösterileri de kilise önlerindeki meydanlarda sahnelenirdi.

Ortaçağdan kopuşun habercisi olan Rönesans, doğayı ve dünyayı anlama ve açık-
lama biçimi ile birlikte şehir ve meydan kavramını da değiştirdi. Rönesans mimari-
de olduğu kadar şehir planlaması alanında da yeni bir anlayış getirdi. O dönemde 
planlanan ve geliştirilen “üniform cepheli” meydan modelleri sonraki dönemlerin 
meydan tasarımlarını yakından etkiledi.15.yüzyılın sonlarında, Kuzey İtalya’nın 
Lombardiya Bölgesi’ndeki Vigerano kentinde, ünlü mimar Hardouin Mansart tara-
fından yapılan Düklük Meydanı (Piazza Ducale), Rönesans dönemi meydan özellik-
lerini en iyi yansıtan açık alan düzenlemesidir. 

Vigrano Meydanı, dikdörtgen biçimli, arkadlı ve üniform cepheli yapıyla kuşatılmış-
tır. Dikdörtgenin karşılıklı iki ucundan girilen meydan, sonraki dönemlerde yapılan 
klasik meydanlara esin kaynağı olmuştur.  17.yüzyılın başlarında Paris’te yapılan 
Kraliyet Meydanı (Place Royale) ile Vendome Meydanı’ında (Place Vendome), Vig-
rano Meydanı’nın etkileri açık bir şekilde görülür. Paris’teki bu iki meydan, klasik 
anlayışta düzenlenmiş, barok saçaklı küçük çatı pencereleri bulunan üniform yapı 
cephesiyle çevrilidir. Vigrano Meydanı ile aralarındaki fark biçimleridir. Vigrano 
Meydanı dikdörtgen biçiminde olduğu halde,  Paris Meydanları kare biçimindedir. 

Rönesans öncesi dönemde, ana cadde ve sokakların kesişme noktası olan meydana 
rastlanmaz. Rönesans döneminde, ışınsal yolların birleşme noktası olarak planla-
nan şehir meydanının trafik kavşağı haline gelmesinin de ilk örnekleri verilmiştir. 
Henüz motorlu taşıt trafiğinin şehre yüklediği ağırlık yokken, hayvanla yapılan her 
türlü taşıma ve yaya trafiği ilk olarak Rönesans plancıları tarafından meydana yön-
lendirilmiştir. Önceki dönemlerde, işlevleri bakımından şehrin merkezi konumunda 
olan meydan, Rönesans döneminde, ana cadde ve sokakların kesiştiği fiziki merkez 
ve ana trafik kavşağı haline gelmiştir. 

Brüksel’in merkezindeki Büyük Meydan (Grand Place), tüm yönlerden gelen yedi 
ana yolun birleşme noktasındadır. Meydan, farklı boyut ve karakterde çarşı, iş mer-
kezi, belediye binası ve kral konutu gibi yapılarla çevrilidir. 15.yüzyılın başında yapı-
lan belediye binası, yüksek kulesiyle dikkat çekicidir. Rönesans’ın ideal şehri olarak 
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planlanan Kuzey İtalya’daki Palma Nuova’nın Büyük Meydanı (Piazza Grande) tüm 
ana yolların birleştiği tek merkezdir. Palma Nuova, dokuz köşeli yıldız biçimindeki 
yerleşimiyle, ütopik kent planlamasının da en tipik örneğidir.

İlk örneklerine Rönesans döneminde rastlanan, merkezi trafik kavşağı niteliğinde 
meydan tasarlanması, erken sanayi şehirlerin meydan anlayışları için de geçerlidir. 
16.yüzyılın sonlarında, Papa V. Sixtus tarafından Roma’da yaptırılan planlamada, 
şehrin başlıca semtlerini birbirine bağlayan doğrusal caddeler açılmış ve bu cad-
delerin kesişme noktalarına meydanlar yerleştirilmiştir. 17.yüzyıldan itibaren Batı 
şehirlerinde meydanlar, artık yayaların değil, araç trafiğinin egemenliği altındadır. 
18.yüzyılda planlanan Paris’in ünlü Charles de Gaulle Meydanı ve Kopenhag’ın 
Amalienborg Meydanı, çok yönlü trafiğin buluşma noktasıdır. Bu iki meydan arasın-
daki temel fark, Charles de Gaulle Meydanı’nın dairesel, Amalienborg Meydanı’nın 
çokgen biçimde planlanmış olmasıdır. 

17.yüzyılın sonlarında, İngiliz şehir plancıları, “bahçe meydan” adı verilen yeni bir 
meydan tipi geliştirdi. İlk örnekleri Londra’daki Blumsbury ve Grosvenor meydan-
ları olan “bahçe meydan”, çevresi aynı tarzda ve eşit biçimde binalarla çevrili kare 
veya dikdörtgen biçiminde yeşil alandır. Kırsal bölgelerdeki malikânelerde yaşayan 
aristokrat sınıfı şehir merkezlerine çekme ve üst sınıfların yaşayacağı prestijli semt-
ler kurma düşüncesine dayanan bu uygulama, İngiltere dışındaki ülkelerden ilgi 
görmedi.

D- Modern Şehrin Meydanı

Modern sanayi şehrine geçiş dönemi şehirlerinin meydanları, büyük ölçüde Röne-
sans’la başlayan trafik kavşağı anlayışını yansıtır. Mimarlar teknolojiye karşı besle-
dikleri hayranlık duygusuyla, planlarını hazırlarken, trafik sorununun çözülmesine 
öncelik verdiler. Erken dönem modernist mimarlar arasında, şehirleri planlarken, 
meydana hiç yer vermeyenler vardır. Örneğin, ünlü modernist mimar Le Corbu-
sier’in “ışıyan kent” adını verdiği erken dönem ütopik projesinde, meydan olarak 
tanımlanan bir alan yoktur. 

II. Dünya savaşından sonra mimarlar meydan tasarımıyla daha fazla ilgilenmeye 
başladı. Motorlu araç trafiğinin yükü altında ezilen kalabalık şehirlerde, yayalar için 
rahatlama alanları olarak “yaya meydanı” kavramı gelişti. Bu dönemde özellikle İn-
giliz şehirlerinde, sadece yayalar tarafından kullanılan, araç trafiğinden yalıtılmış 
meydanlar yapıldı. Günümüz şehir plancılığında, mutlak surette yayaların kullanı-
mına tahsis edilen, şehirde imaj zenginliği yaratacak anıtsal yapılar ve sanat eserle-
riyle süslenmiş meydan anlayışı hâkimdir.

Fiziki yapıları, büyüklükleri ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama biçimleri farklı da 
olsa, Batı şehirlerinin her dönemde kendine özgü bir meydanının olduğu söyle-
nebilir. Antik toplumlarda meydanın işlevi politik ağırlıklıydı. Ortaçağda din etkili 
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olduğundan, meydan, ibadethânelerin yakınına kaydı. Prens, kral ve imparatorla-
rın egemen olduğu monarşi çağında meydan, sarayın resmi faaliyetlerini gerçek-
leştirdiği açık alanlardı. Şehirlerin merkezi yönetimler karşısında güçlenerek özerk 
yönetimlere kavuştuğu demokratikleşme döneminde, çevresinde meslek odaları, 
belediye binası, sivil kuruluşlar ve ticarethaneler yoğunlaşan meydanın resmi nite-
liği zayıfladı. Modern otoriter ve totaliter sistemlerde ise meydan, çevresinde mer-
kezi iktidarı temsil eden resmi yapıların ve devletin güvenlik birimlerinin yer aldığı 
kontrollü bir alandır.

Batı tarihi boyunca meydanlar, bazen siyasi iktidarın sıkı kontrolü altında bile olsa, 
müşterek buluşma, konuşma, dolaşma, haberleşme, siyasi karar alma, siyasi karar-
ları halka duyurma ve ticari malları mübadele etmenin merkezi oldu. Siyasi rejimleri 
ve iktidarları değiştiren büyük toplumsal hareketler meydanlarda başladı ve mey-
danlarda başarıya ulaştı. Başarısız olan toplumsal hareketlerin önde gelenleri, halka 
ibret olsun diye meydanda cezalandırıldı. Önemli mabetler her dönemde meydan 
çevresine yapıldı. Reform hareketlerinden sonra ortaya çıkan yeni Hıristiyan mez-
heplerinin meydan çevresinde kilise kurması, büyük prestij sağladı. Meydanda ki-
lise yapamayan mezhepler de, önemli vaazlarını meydana kurdukları geçici kürsü-
lerde verdiler. 

E-İslam-Türk Şehrinde Meydan

Erken dönem geleneksel İslam şehirlerinde, kamunun ekonomik, sosyal, dini ihti-
yaçlarını karşılayan ve iktidarın siyasi gücünü sergilemesine imkân veren meydan-
lar yoktur. Klasik İslam şehirlerinin meydanları, cami, medrese ve çarşıların önlerin-
deki boş alanlardır. Bu anlamda şehirlerin en büyük meydanları Cuma camilerinin 
avlularıdır. Cuma namazı, devlet kararlarının halka iletildiği siyasi nitelikli bir ibadet 
olduğundan, büyük camiler doğal olarak meydan işlevi görmüştür. İlk dönemlerde, 
camiler ve avluları daha canlı ve çok fonksiyonlu mekânlardı. Devletin hazinesi ca-
mide saklanır, kadılar sivil davalara camide bakar, nikâh camide kıyılırdı.  Hükümet 
bildirileri, siyasi yönü olan Cuma namazlarında, camide okunur; resmi tartı ve ölçü 
aletleri camide saklanırdı. 

Dini mekânların, günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik ve sosyal işler-
de kullanılmasına İslam öncesi toplumlarda da rastlanır. Hititlerin başkenti Boğaz-
köy’de tapınağın avlusu pazar yeri ve meydan olarak kullanılmıştır. Hıristiyan dün-
yasında büyük katedraller meydan üzerinde olduğundan, dini faaliyetler çoğu za-
man meydana taşardı. Küçük yerleşimlerde cemaat, kilisede ve bahçesinde şehrin 
ortak işlerini görüşür, düğünler ve kutlama törenleri kilisenin bahçesinde yapılırdı. 

Klasik İslam şehirlerinde, sınırları özel olarak belirtilen ve Batı şehirlerindeki anlam-
da tanımlanan meydan yoktur. Cami avluları, bir bakıma meydanların işlevini de ye-
rine getiriyordu. İslam dünyasında bu uygulamanın tek istisnasının İsfahan’daki Şah 
Meydanı olduğu söylenebilir. 17. Yüzyılın başında Şah Abbas tarafından yaptırılan 
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ve devrimden sonra adı İmam Meydanı olarak değiştirilen Şah Meydanı, 512 metre 
boyu, 163 metre eni olan simetrik bir dikdörtgen alandır. Alanın çevresi, eşit boyut-
larda iki katlı standart yapılarla kuşatılmıştır. Klasik İslam şehirlerinin merkezinde, 
İsfahan’daki anlamda, kamunun kullanımına açık başka bir meydan düzenlemesi 
yoktur.    

Klasik Türk mimarisinde, şehrin çeperinde yer alan ve üzerine yapı bulunmayan açık 
alanlara meydan adı verilmektedir. Günümüz Türkçesinde, batı dillerindeki “squar” 
ve “plaza” anlamında kullanılan meydanın, klasik İslam ve Türk şehirlerindeki anlamı 
bugünkünden oldukça farklıdır. Orta Asya, İran ve Anadolu şehirlerinde meydan, 
yerleşim alanlarının bittiği bölgelerde bulunan, askeri talimlerin ve atlı spor gös-
terilerinin yapıldığı düz alandır. Çevresi doğal engellerle esnek olarak sınırlanan ve 
zemini yapılacak faaliyetlere uygun şekilde düzeltilen bu alanlar, Batı şehirlerindeki 
gibi düzenli bir tasarım ürünü olan meydanlar değildir. 

Spor gösterisi, at yarışı ve kutlamaların yapıldığı, halka açık olarak infaz edilen ce-
zaların da uygulandığı Türk tarzı meydanlara, İstanbul Ok Meydanı, Ankara Hipod-
romu ve Kayseri Hürriyet Meydanı örnek gösterilebilir. Modernleşme dönemine 
kadar, şehrin hemen kıyısında yer alan Ok Meydanı ile Hürriyet Meydanında, askeri 
eğitim, spor gösterisi ve zafer şenliği gibi kutlamalar yapılırdı. Orta Asya, İran ve 
Anadolu’daki meydan geleneği, daha sonra Türk hâkimiyetine giren Irak, Suriye, Mı-
sır ve Balkanlar’a taşındı. Osmanlı yönetimindeki Bağdat, Şam, Halep ve Kahire şe-
hirlerinin hemen sınırında, askeri talim alanı, panayır ve spor gösterileri için ayrılan 
meydanlar vardı. Arapça “mirbad” adı verilen bu meydanlarda, mevsimlik panayırlar 
kurulur, spor gösterileri ve şiirler arasında şiir okuma yarışları yapılırdı.
Osmanlı şehirlerinde, sınırları kesin hatlarla belirtilmiş, merkezi konumda geniş 
meydanlar yoktur. Geleneksel İslam şehirciliğinin temel özelliği olarak, halkın açık 
alan ihtiyacının karşılanmasında, cami avluları öne çıkıyordu. Bunun dışında, çarşı 
ve bedestenlerin girişleri, pazar yerleri gerektiğinde meydan işlevi görüyordu.  Os-
manlı şehirciliğinde meydan fikri, bir bakıma fonksiyonlarına göre bölünerek, kü-
çük birimlere ayrılmıştı. Meydanlarda okçuluk, cirit, güreş ve at yarışı gibi sporlar 
yapıldığından, meydanlara “Ok Meydanı”, “At Meydanı”, “Er Meydanı” gibi en fazla 
yapılan sporla bütünleşen isimler verilmiştir.

Şehir meydanları, zamana karşı binalardan daha fazla dirençlidir. Bir dönemde mey-
dan olarak düzenlenen şehir bölgesi, değişen şartlara göre biçim ve fonksiyonlar 
kazanarak varlığını sürdürmektedir. İslam hâkimiyetine geçen Roma şehirlerinde, 
Cuma camileri şehrin içindeki uygun boşluklar olarak görülen forumlara yapıldı ve 
forumlar meydan işlevini cami avlusu olarak sürdürdü. İstanbul Sultan Ahmet Mey-
danı, Ankara Hacı Bayram Meydanı, Kayseri Cumhuriyet Meydanı, zamana karşı en 
uzun süre direnen meydanlara örnek gösterilebilir.

Bizans’ın forumu olan Hipodrom (Sultan Ahmet Meydanı), Osmanlı mimarlığında 
ortadan kaldırılmadı. Etrafı anıtsal yapılarla kuşatılan forum, her türlü spor gösterisi 
ve kutlamanın yapıldığı At Meydanı olarak varlığını sürdürdü. Roma döneminde 
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Augustus Tapınağı’nın girişinde “forum” olarak kullanılan, Hacı Bayram Camîî önün-
deki alan, bugün de Ankara’nın en geniş ve işlevsel meydanlarından biri olarak 
varlığını sürdürmektedir. Kayseri Cumhuriyet Meydanı da şehrin bilinen en eski ta-
rihinden beri, etrafında resmi yapıların yer aldığı meydan olarak kullanılmaktadır. 

Modernleşme döneminde, gerek eski şehirlerin geleneksel dokularına, ulaşım ka-
nallarını genişletmek için müdahale edilirken, gerekse imara yeni açılan bölgeler 
planlanırken, ana caddelerin kesitçiği noktalara meydan planlanmıştır. Planlanan 
meydanların hepsi, Batı’da Rönesans’tan beri geçerli olan anlayışa uygun olarak, 
trafik kavşağı olarak düşünülmüştür. İstanbul’da Taksim ve Aksaray Meydanı, An-
kara’da Ulus ve Kızılay Meydanı, İzmir’de Basmane ve Lozan Meydanı, Kayseri’de 
Düvenönü ve Kiçikapı Meydanı bu anlayışı en iyi yansıtan örneklerdir.  

F-Kayseri’nin Meydanları 

Kayseri’nin tarihi şehir merkezinde, “meydan” adıyla anılan, Cumhuriyet, Düvenönü, 
Kiçikapı, Kağnı Pazarı ve Kartal olmak üzere beş adet açık alan düzenlemesi bulun-
maktadır. Vakfiyelerde, imar planlarında, tapu ve vergi kayıtlarında bunların beşi de 
“meydan” olarak zikredilen semtlerdir. Meydanlar içerisinde, şehrin kimliğini yansı-
tan ve şehirle bütünleşen ise Cumhuriyet Meydanı’dır. Tarihî Kayseri Meydanı, Dış 
Kale’nin, şehrin kuzey bölgesini kuşatan surları ile İç Kale arasında kalan bölgededir. 
Dış Kale’nin bu bölgeye açılan kapılarından birinin adı eskiden beri Meydan Kapı-
sı’dır. 

Tarihi şehrin kuzeyini kuşatan ve meydanı da içine alan Dış Kale surları bugün mev-
cut değildir. Temel kazılarında rastlanan duvar kalıntılarından hareketle, meydanı 
kuşatan surların yeri tahmin edilmektedir. Albert Gabriel’e göre, İç Kale’nin doğu 
ucundaki Dizdar Kapısı’ndan başlayan surlar kuzey-doğu yönünde uzanarak Ok 
Burcu’na birleşiyordu. Ok Burcu’ndan kuzey-batıya yönelen kale surları, Hükümet 
Konağı’nı içine alacak şekilde bir kavis yaparak batı yönünde uzanıyor; Sahabiye 
Medresesi’nin önüne vardığında güneye dönerek, Jüstinyen Kemerleri’yle birleşi-
yordu.

Selçuklular zamanında, Meydan’ın İç Kale ile Ok Burcu, Hükümet Konağı ve Saat Ku-
lesi arasında kalan bölümünde, At Meydanı yer alıyordu. Paşa Sarayı, Askeri Kışla ve 
diğer resmi daireler, At Meydanı’nın çevresinde sıralanmıştı. Büyük ihtimalle bölge 
Roma ve Bizans dönemlerinde at yarışı ve spor gösterileri yapılan Hipodrom ola-
rak kullanıldığı için, Türk hâkimiyetinde, Sultan Ahmet Meydanı’nda olduğu gibi “At 
Meydanı” isimi verildi. Ancak, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, at yarışı ve spor 
gösterileri burada değil, şehrin çevresindeki Kavak Yazısı, Pervane Yazısı ve Meşet 
Ovası gibi açık alanlarda yapılıyordu. Nitekim 1960’lara kadar at yarışları Pervane 
Yazısında yapılırdı. At yarışlarının yapıldığı alana 1966’da, şimdi Kültür Park olarak 
hizmet veren Anadolu Fuarı kuruldu.   
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Yavuz Sultan Selim zamanında, surların At Meydanı’na yakın bölgesinde, sonradan 
At Pazarı Kapısı adını alan yeni bir kapı açıldı.  Meydan aynı zamanda pazar yeri 
olarak kullanılır, dışarıdan gelen tüccarlar ve mallar şehre bu kapıdan alınırdı. Mey-
danın Sahabiye Medresesi’nin güneyinde kalan bölümünde sivil yapılar ve bostan 
yerleri vardı. Meydan Parkı ile Kurşunlu Cami’nin çevresi ise mezarlıktı. Eski Kayse-
ri’nin merkezinde çok sayıda mezarlık vardı. Kağnı Pazarında, Hunat Camîî ve Med-
resesi ile Orduevi arasında kalan bölge tamamen mezarlıktı.  Meydanın bu özelliği, 
çevresinde Batı tarzı kamu binalarının yapılmaya başlandığı 19.yüzyıla kadar değiş-
medi.

Cumhuriyet döneminde, üzerinde vilayet, belediye ve garnizon komutanlığı gibi 
resmi yapıların bulunduğu cadde ve meydanların tarihi isimleri değiştirilerek, Cum-
huriyet, Atatürk, İstiklal, Ulus gibi yeni adlar verildi. Kayseri At Meydanı’nın ismi de 
ayni dönemde Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirildi. Şehrin bilinen en eski tari-
hinden beri yönetim binaları At Meydanı’nın çevresinde yer almaktadır. Osmanlı 
döneminde, sancak beyinin sarayının burada olması nedeniyle, klasik metinlerde 
Sarayın Önü olarak geçmektedir. Yerli Kayserililer, 1970’lere kadar meydan yerine 
“Sarayın Önü” demeyi tercih ederlerdi. Son zamanlarda halk gündelik konuşmala-
rında O’ndan sadece “meydan” diye söz etmektedir. Esasen en doğru isimlendirme-
nin “meydan” olduğu söylenebilir. Çünkü Kayseri şehir merkezinde, “meydan” diye 
anılmayı hak eden bu kadar geniş başka bir açık alan düzenlemesi yoktur.

İletişim araçlarının henüz insan hayatını yönlendirmediği 1980’lere kadar, şehirle 
ilgili her türlü acı ve tatlı olay bu meydanda yaşandı. Kapadokya Kralı, Roma Valisi 
ile Selçuklu ve Osmanlı Paşaları bölgeyi bu meydandaki sarayından yönetti. Sel-
çuklu fetihlerinden Milli Mücadele’ye kadar kazanılan tüm zaferler bu meydanda 
kutlandı. Yöneticilerin haksızlıklarına, zulüm ve baskılara karşı tepkiler bu meydan-
da dile getirildi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken bu meydanda durdu 
ve o tarihte Dış Kale surlarından At Meydanı’na açılan yeni bir kapı yapıldı. Cihan 
Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Irak Seferi’ne, IV. Murat Revan Seferi’ne giderken 
bu meydanda konakladı.

Modernleşme döneminde, Batı tarzı hizmet yürüten kamu binaları bu meydan 
çevresinde yapıldı. Meydandaki hükümet konaklarını ve belediye binalarını ünlü 
siyasetçi ve devlet adamları ziyaret etti. Dört kez Kayseri’ye gelen Mustafa Kemal, 
Meydandaki hükümet konağını ziyaret etti ve halka önemli açıklamalar yaptı. Cum-
huriyet döneminin ünlü siyasetçileri, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, 
Osman Bölükbaşı, Süleyman Demirel, Alpaslan Türkeş, Bülent Ecevit, Necmettin Er-
bakan, Turgut Özal, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan burada kurulan kürsüden Kayseri 
halkına devlet ve millet için yapacaklarını anlatarak oylarını istedi. Siyaset yaptığım 
dönemde, ben de bu meydanda toplanan hemşerilerime seslenmenin heyecanını 
yaşadım. 



86

G-Meydanın Modernleşmesi

Osmanlı yönetiminde, modern batı tarzı bürokrasi anlayışının gereği olarak yeni 
kamu binaları yapıldıkça, şehir merkezlerinin görünümü değişti. 19.yüzyılın orta-
larından itibaren meydanlara,  hükümet konağı, belediye dairesi, kışla ve hastane 
gibi batı tarzı hizmet veren kamu binaları yapıldı. Kayseri At Meydanı da, yeni kamu 
binaları yapıldıkça genişleyerek, farklı bir görünüm kazanmaya başladı. 

Meydana tarihinin ilk köklü müdahalesi, 1881-1901 arasında yirmi yıl belediye baş-
kanlığı yapan Tavlusunlu Mehmet Ali Efendi zamanında gerçekleşti. Saat Kulesi, Sa-
habiye Medresesi ve Meydan Parkı arasında kalan geniş alan özel kişilerin mülküy-
dü.  Bostan yeri olarak kullanılan bu alanı, valinin yardımı ile kamulaştıran Mehmet 
Ali Efendi,  Sultan Ahmet Meydanı’nı örnek alarak, çok fonksiyonlu bir park olarak 
düzenledi. Millet Bahçesi adı verilen parkın içine, büyük bir havuz, iki katlı bir kıra-
athane ve Hükümet Caddesine bakan kısımda bir otel yapıldı. Otelin zemin katında 
eczane ve lokanta açıldı. Oteli ve lokantayı kiraya veren belediye, eczaneyi bir süre 
kendisi işletti. Bu bina daha sonraki yıllarda Belediye Dairesi olarak hizmet verdi.

II. Abdülhamid valilerine, halkın zamanı düzenli kullanmasını sağlamak için, büyük 
şehirlerde saat kulesi ve muvakkithâne yapma talimatı vermişti. Padişahın talimatı 
üzerine başta Adana, Antalya, Çorum, Halep, Kastamonu, Kayseri, Samsun, Yafa ol-
mak üze, bir kısmı sonradan Türkiye sınırları dışında kalan şehirlerde çok sayıda saat 
kulesi yapıldı.   Mutasarrıf Haydar Bey’in çabalarıyla, 1906’da Hükümet Konağı’nın 
bahçesinde, Kayseri Saat Kulesi’nin temeli atıldı. Tavlusunlu Salih Usta tarafından 
yapılan kule, aynı yıl tamamlanarak hizmete açıldı. Muvakkithânesi ile birlikte 26 
bin liraya mal olan Saat Kulesi’nin bedeli özel idare tarafından karşılandı.

Meydana hâkim bir konumda dimdik ayakta duran İç Kale, Roma, Bizans ve Sel-
çuklu dönemlerinde, şehrin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahipti.  
Osmanlı ordusunun Doğu Anadolu, Suriye, Irak ve Mısır’ı İmparatorluk toprakları-
na katmak için doğuya seferler düzenlediği yükselme döneminde, askerî garnizon 
olarak kullanıldı. Gerileme döneminde içine evler yapılan kale, bir mahalle haline 
gelmişti. Rıfat Çalıka’nın belediye başkanı olduğu 1915’te içindeki evler yıkılarak 
boşaltılan Kale, tekrar askeri garnizon ve hapishaneye dönüştürüldü. Kale Mahal-
lesi’nin sakinlerine, Suriye’ye göç ettirilen Ermenilerin evleri verildi. 1949’da askeri 
garnizon ve hapishane Kale’den çıkarıldı. Surların dibine dükkânlar, orta kısımlara 
sebze ve meyve reyonları yapılarak Kale’nin içi çarşı haline getirildi. 

İç Kale’nin kuzey eteklerinde,  güney cephesinde olduğu gibi moloz taşlardan örülü 
ikinci bir duvar ve bu duvarın etrafında hendekler vardı. Kale Mahallesi’nin boşal-
tıldığı dönemde bu hendekler doldurularak kazanılan alana, “Şule Park” adı verilen 
küçük bir park ile içine mermerden güzel bir çeşme yapıldı. Yapım giderleri Sultan 
Abdülaziz’in oğlu Yüzbaşı Cemaleddin Efendi tarafından karşılanan çeşmeye Şeh-
zade Çeşmesi adı verildi.
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Kalenin etrafındaki moloz duvar ise 1930’da belediye başkanı olan Necmettin Fey-
zioğlu tarafından yıkılarak, Şule Parkı genişletildi. Necmettin Feyzioğlu döneminde, 
İstasyon ve Talas Caddeleri ile meydan çevresini içine alan bölge için kısmi imar 
planı hazırlandı. 1940’lı yıllardan itibaren şehrin tüm cadde ve sokaklarına döşenen, 
ünlü bazalt kesme taş, ilk olarak 1932’de Hükümet Konağı ile kapalı çarşı arasındaki 
yola döşendi. Kağnı Pazarı’nda, Zeynel Abidin Türbesi’nin çevresindeki mezarlar ile 
batısındaki medrese tamamen yıkılarak kaldırıldı. Medresenin yerine 1942’de Tekel 
Binası yapıldı. 

Dr. Hıfzı Nuri’nin 1922’de Kayseri Sancağı için hazırladığı Sağlık Raporu’nda, At Mey-
danı ve Kağnı Pazarı hakkında geniş bilgiler verilmektedir. Hıfzı Nuri’nin belirttiğine 
göre, o dönemde At Meydanı’nda “Hükümet Konağı, Adliye, Jandarma, Matbaa, Be-
lediye Dairesi, Hapishane, Islahhane, Saat Kulesi, Askerlik Dairesi ve Askerî Ambar 
gibi büyük ve yeni tarzda binalar ve Mensucat Fabrikası, Otomobil Garajı ile Bele-
diye Bahçesi vardır. Kayseri’nin Cuma Pazarı bu meydanın bir kısmında kurulur. Bu 
kısımda Kağnı Pazarı denilen, sebze ve her nevi dakik (unlu) ve hububatın toptan 
satıldığı mal ve külliyatlı miktarda at, sığır, merkep alım satımı olan ve Kayseri Pazar-
lığı adı verilen tuhaf bir çeşit alış-verişin yapıldığı Pazar kurulur.” Cumhuriyet kurul-
duğunda, Dr. Hıfzı Nuri Bey’in raporunda isimleri sıralanan mülki, askeri ve mahalli 
nitelikli resmi kuruluşlar, At Meydanı çevresinde yer alıyordu.

Hıfzı Nuri’nin raporunda belirtildiği gibi, Kağnı Pazarı’nda hayvan, hayvan yemi, hu-
bubat, un, sebze ve meyve ticareti yapılıyordu. At Pazarı’nın o bölgesinde Cuma 
günlerinde Pazar kurulduğundan, halk arasında Kağnı Pazarı, Cuma Pazarı olarak 
da bilinirdi. Nitekim eskiden beri sebze ve meyve Kağnı Pazarı’nda satıldığı için şeh-
rin ilk Sebze ve Meyve Hali burada yapıldı. 1950’de belediye başkanı seçilen Osman 
Kavuncu, Hunat Külliyesi’nin kuzeyinde kalan ve eskiden beri askeri hayvan ahırı 
(tavla) olarak kullanılan arsaya, otomobil tamircilerini taşımak için düzenli atölye-
lerden oluşan bir kompleks yaptırdı. Oto tamircileri Yeni Sanayi’ye taşındıktan sonra 
bina sebze ve meyve hali olarak hizmet verdi.

Hal Binasının meydana bakan batı cephesindeki dükkânlar ile Zeynel Abidin Türbe-
si’nin güneyinde yer alan Sait Azmi İş Merkezinin zeminindeki dükkânlarda 1995’e 
kadar hububat un ve hayvan yemi satıldı. Kayseri ve çevresinin önemli bir ihraç 
ürünü ola “cehri” ticareti de burada yapılırdı. Güz günlerinde dükkânların önünde 
cehri yığınları oluşurdu. Tüccarların üreticiden aldığı ürün, boya ve ilaç sanayinde 
kullanılmak üzere ihraç edilirdi.

H- Meydanda Yap-Yık Dönemi 

Modernleşmenin doğal sonucu olarak, araç trafiği yoğunlaşıp, nüfus arttıkça, 
meydan çevresinde imâr faaliyeti hızlandı. 1933-36 yılarında belediye başkanlığı 
görevini de yürüten, tek parti döneminin asker kökenli valilerinden Nazmi Toker 
zamanında, meydan ve çevresinde yeni düzenlemeler yapıldı. Nazmi Toker baston 
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kullandığı için halk arasında Bastonlu Vali olarak bilinirdi. Otoriter bir yönetici olan 
Nazmi Toker’in, bastonu ile işaret ettiği eski yapılar yıkılarak ortadan kaldırılırdı.

Meydan Parkı’nın güney-doğu köşesinde yer alan ve Mimar Sinan’ın eseri olan Paşa 
Hamamı’nın Nazmi Toker’in emriyle yıkılarak yok edildiği söylenir. Valinin emriyle, 
Şule Parkı içindeki Şehzade Çeşmesi kaldırıldı; Kapalı Çarşı’nın üstündeki tol örtü 
açıldı; belediyeye ait otel ve eczane yıkılarak, yerlerine Tan Sineması yapıldı.  Tan 
Sineması, tören alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehri tarihî 
dönemleriyle sembolize eden yeni anıtın güney ucundaki bölgede yer alıyordu. 

Kayseri, ilk heykelle Nazmi Tokerin Vali olduğu 1935 yılında tanıştı. Tavlusunlu hey-
keltıraş Hayriye Hanım tarafından yapılan ayakta duran asker kıyafetli Atatürk hey-
keli, Yeraltı Çarşısı’nın batı girişinin önüne dikildi. Meydana dikilen bu ilk heykel ile 
Kurşunlu Cami arasındaki bölge mezarlıktı. Mezarlar, 1937 yıllarında Vali Mahmut 
Adli Bayman’ın emriyle kaldırıldı. Ortaya çıkan arsa, Cami çevresinde düzeltilen di-
ğer arsalarla birleştirilerek Meydan Parkı yapıldı. Etrafı duvarla çevrilen parkın içine 
bol miktarda top akasya dikildi; bir de fıskiyeli havuz yapıldı. 

1936 Belediye başkanı seçilen Hayrullah Ürkün, Sahabiye Medresesi önündeki böl-
geye, geniş bahçe içinde iki katlı modern bir bina yaptırdı. 1950’ye kadar, binanın 
zemin katı Şehir Kulübü, üst katı Şehir Oteli olarak hizmet verdi. 1950’de otelin yeri 
Demokrat Parti İl Başkanlığı oldu. 1957’de belediye başkanı seçilen Şahap Sicimoğlu 
zamanında, belediye Elektrik Şirket tarafından Kiçikapı Meydanı’nda yaptırılan yeni 
binasına taşındı. Meydandaki Belediye Binası, Hayrullah Ürkün tarafından yaptırı-
lan bina, Tan Sineması ve bölgedeki tüm diğer yapılarla birlikte, 1960 Darbesi’nden 
sonra belediye başkanlığına vekâleten bakan Vali Sedat Tolga zamanında yıkıldı.

Necmettin Feyzioğlu’nun hazırlattığı imar planına uygun olarak 1939’da Saat Ku-
lesi’nin hemen doğu ucundaki Hükümet Konağı yıkıldı ve hemen doğu ucunda 
yenisinin temeli atıldı. Yeni Hükümet Konağı, Tekel Binası ve Postane 1942’de ta-
mamlanarak hizmete girdi. Belediyenin faaliyetleri hakkında İstanbul’da basılan Va-
kit Gazetesi’ne beyanat veren Necmettin Feyzioğlu, “Belediyenin, modern ve kübik 
Postanenin karşısındaki bahçeye bir tenis sahası yapmak ve muhtelif idman aleti 
getirmek niyeti vardır” şeklinde bir açıklama yapmış. Fakat meydan ve çevresine 
hiçbir dönemde tenis sahası yapılmamıştır.

1963 yılında, Ok Burcu’nun doğusu ile Zeynel Abidin Türbesi’nin kuzeyinde kalan 
dar arsa üzerine İl Halk Kütüphanesi yapıldı. Her bakımdan en kalabalık ve gürültü-
lü bölgede, 265 metrekarelik dar bir arsa üzerine üç katlı olarak yapılan Kütüphane 
için, “şehrin tarihinde gördüğü en çirkin yapı” dense abartılı olmaz. Çılgın kalaba-
lığın ortasında zor şartlarda hizmet vermeye çalışan bina, 1997’de Büyükşehir Be-
lediyesi ile Kültür Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle yıkıldı. Arsası yeşil alan 
olarak düzenlenmek suretiyle meydana katılan bu binaya karşılık, Büyükşehir Bele-
diyesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin yanında yeni bir kütüphane binası yaptırdı.
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1940’lardan itibaren, Meydan çevresindeki yapıların yenilenmesi, sürekli olarak 
mevcutların yıkılarak yenilerinin yapılması çılgınlık derecesinde hızlandı. Hükümet 
Konağı’nın arkasındaki İl Özel İdaresi yıkılarak yerine yapılan yonu kaplama yeni 
bina 1965’te hizmete girdi. Aynı yıllarda Belediye Başkanı Mehmet Çalık tarafından 
temeli atılan Yeraltı Çarşısı, 1973’te tamamlanarak hizmete açıldı. Yer altı çarşısı ya-
pılırken, çok yoğun olan temel suyunu kontrol etmekte zorluk çekildi. Bu nedenle 
yeteri kadar derine inilmeden temel atıldı. Çarşı tamamlanınca, Meydan eskisine 
göre 1,5 metre kadar yükseldi. Meydanın yükselmesi, Saat Kulesi’ni ve Sahabiye 
Medresesi’ni olumsuz etkiledi. Daha önce basamakla girilen Saat Kulesi’ne ve Med-
rese’ye bugün artık merdivenle inilir olmuştur. Çukurda kalan yapıların hem boyları 
kısalmış, hem de nemden korunmaları sıkıntılı hale gelmiş durumdadır.

Düvenönü Meydanı’ndan başlayarak Büyük Meydan’a kadar uzanan Dış Kale sur-
larının dibinde boydan boya dükkânlar vardı. 1950’den itibaren Park Caddesi ge-
nişletilerek dükkânlar yıkıldı ve cadde üzerine benzin istasyonları açıldı. İki Kapılı 
Camî’nin yerine yapılan Bürüngüz Camîî 1977’de tamamlanarak hizmete girdi. 
Cami hizmete açıldığında, Park Caddesi yönünden gelerek Meydan tarafından Ka-
palı Çarşı’nın girişi ile Caminin önünü kuşatan iş yerleri ve dükkânlar duruyordu. 
1940’lardan sonra yapıla bu binalarda, Merkez Eczanesi, Merkez Bakkaliyesi, Mer-
kez Lokantası, Foto Venüs, Meydan Manavı gibi kaliteli mal ve hizmet sunan iş yer-
leri faaliyet gösteriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinbulut 1985 
yılında mülk sahipleriyle anlaşarak Cami çevresindeki tüm yapıları yıktı. 

Bu kadar sık aralıklarla yıkılıp yapılan şehir merkezinde, şehrin kimliğini yansıtan 
kültürel birikimin sağlanması mümkün değildir. Modernleşmenin getirdiği hızlı de-
ğişim, tarihi mekânlarda hafıza kaybına sebep olmaktadır. Tarihin izleri hızla silinip 
yok edilirken, gelecek kuşaklara miras bırakılacak yeni değerler ortaya konulama-
maktadır. Cumhuriyet kurulalı henüz yüz yıl olmadan, şehirde üçüncü hükümet, 
belediye ve adliye binasının yapılması, milletten toplanan vergilerin, kültür ve sanat 
değeri olmayan oldukça sıradan binalara harcandığının açık kanıtıdır.

Yık-yapın durması ve sürekli yaşayan kalıcı bir imajın oluşması için, meydanın sı-
nırlarının çevredeki tarihi eserlere kadar genişlemesi zorunlu hale gelmiştir. Anıtlar 
Kurulu tarafından tescillenen bu yapılar yıkılamayacağı için meydanda yık-yap sona 
erecektir. 

Bu yaklaşım doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 1995’te Meydan’da, Ke-
merli Dış Kale Surları, Kapalı Çarşı, Bürüngüz Camîî,  İç Kale, Hunat Külliyesi, Zeynel 
Abidin Türbesi, Ok Burcu, Hükümet Konağı, Sahabiye Medresesi ve Kurşunlu Cami 
ile çevrilen bölgedeki sivil ve ticari yapıların tamamen yıkılmasına ve yerlerine yeni 
bina yapılmamasına karar verdi. Belediye Meclisinin aldığı bu kararla,  Hükümet 
Konağı dışında, etrafı tamamen tarihi yapılarla çevrili olan Büyük Meydan’ın kesin 
ve nihai sınırları belirlenmiş oldu. Büyük Meydan Projesi içinde kalan, Sait Azmi İş 
Merkezi, Tekel Binası, Postane, İl Halk Kütüphanesi, Alemdar Oteli ve Sineması, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, 1995’ten itibaren yıkıldı. Yıkılan bu 
binaların arsaları, yayalar için yürüme alanı ve park olarak düzenlenmek suretiyle 
meydana katıldı.
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Meydanda Hükümet Konağı’ndan başka tarihi değeri olmayan yapı kalmadığı için 
1998’den beri hiç yıkım ve yapım olmadı. Meydan çevresinde hem konumu yanlış, 
hem de mimari değeri düşük olan tek yapı Hükümet Konağı’dır. Belki gelecekte sa-
dece, Hükümet Konağı’nın yıkılması ve otoparkın bulunduğu arka bahçeye, mey-
danın tarihi kimliği ile bütünleşen yeni bir hükümet konağı yapılması söz konusu 
olabilir. Bunun dışında, meydanın, nihai sınırlarına ulaşarak mekânsal gelişmesini 
tamamladığı söylenebilir.

Milet Planı
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Bizans Hipodromu

At Meydanı (Matrakçı)
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Sultanahmet Meydanı

Paris - Vendome Meydanı
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Paris - Kraliyet Meydanı

Venedik - St. Marco Meydanı
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Vigrano - Düklük Meydanı

Kopenhag - Amalienborg Meydanı
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Paris - C.De Gaulle Meydanı

Palma Nuova Planı
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Palma Nuova Meydanı

Şam Emeviye Camii



97

Sokullu M. Paşa Camii

İsfahan - Şah Meydanı
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Taksim Meydanı

Dettman’a göre İslam Şehri
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Kayseri İç Kale ve Meydan

Kayseri Meydandan Kurşunlu Cami’ye Bakış - 1881
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Meydandan Kurşunlu Cami’ye Bakış – 1920

Kayseri Heykel ve Kurşunlu Cami - 1935
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Heykel ve Kurşunlu Cami - 1950

Kayseri Tekel Binası ve Postane - 1990
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Kayseri Sait Azmi İş Merkezi – 1995

Kayseri Meydanda İlk Lale – 1995
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Kayseri Meydanı Düzenlenirken – 1996

Kayseri Meydanı Gece
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Kayseri Meydanı Gündüz

 

.
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Şehir Tasavvurları; 
İstanbul, Ankara, İzmir, 
Diyarbakır ve Tunceli 
Örneği 
Rüstem Budak1 

Giriş

Şehirler; insan, din, ideoloji, devlet ve medeniyet hafızasındaki yerleri ve kurdukları 
ilişkiye göre birbirinden farklı tanımlamalara sahip olurlar. Din-ideoloji ve medeni-
yetler her şeyi tanımlayıp konumlandırdıkları gibi, şehirlere de belli çerçeveler için-
de isim, tarif, misyon ve konum belirlerler. Bir insan için şehir, öncelikle memlekettir, 
anavatandır ve atalarından devraldığı bir mirastır. Dinler ise yeryüzünde toplumu-
nu yeniden inşa ettikleri bu mekânları kutsallaştırmış ve varlıklarıyla kendilerini öz-
deşleştirmişlerdir. Devlet açısından başkent, il ve coğrafik bir unsurdur. Medeniyet-
ler ise kendisine yaptığı katkılara göre şehirleri sınıflandırır.
 
19. yüzyıla gelindiğinde, insanlığın varlık mücadelesi verdiği dinlerle beraber ide-
olojiler de sahne aldı. Türkiye açısından son yüzyılı ideolojiler yüzyılı olarak tanım-
layabiliriz. Bu ideolojilerden bazıları dinlerden beslenmiş, bazıları ise insanlığın 
zamansal yorumu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de varlık imkânı bulan ideolojiler 
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehre ilişkin kendine has özelliklerin-
den, tarihsel geçmişlerinden, şahitlik ettiği olaylardan ve ideolojik beklentilerinden 

1  Değirmen Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
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hareketle şehir tasavvurları oluşturdular. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Tun-
celi örneğinde olduğu gibi Türkiye’de varlık alanı bulmuş Osmanlıcılık, Türkçülük, 
İslamcılık, Batıcılık ve Sol algısında farklı farklı tasavvurlar bulunmaktadır. Bu sunu-
mumuzda ideolojilerin, İstanbul başta olmak üzere, şehirlere ait tasavvurlarına yer 
vereceğiz.

Herkesin Şehri İstanbul

İstanbul, şehirler içerisinde, din-ideoloji ve medeniyetler için önem atfedilen ve ilgi 
gösterilen şehirlerin başında gelmektedir. Coğrafik konumu ve medeniyetlerin ge-
çiş noktasında olması hasebiyle birçok farklı kesim tarafından dikkate alınmakta, 
değer atfedilmekte ve gelecek tasavvuruna anlam katmaktadır. Tarihsel sürecine 
göre din-ideolojiler İstanbul’u kendi inanış, düşünce ve felsefelerine göre konum-
landırmış ve yapılandırmaya çalışmışlardır.

İstanbul, Hıristiyanlık öncesinde Roma hâkimiyetinde yer alan önemli merkezler-
den birisidir. Roma’nın ihtişamlı göstergelerine, muhafazasızlığa rağmen, şehirde 
rastlamak mümkündür. Doğu Roma İmparatorluğu’nun merkezi olarak önemli bir 
konum edindi. Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı kabulü ile birlikte başkent 
olmanın ötesinde dinî bir misyon yüklendi. Katolik ve Ortodoks olarak ayrılan Hıris-
tiyanlık dünyasında, Ortodoks âleminin merkezi olarak ortaya çıktı. Fener Rum Or-
todoks Patrikhanesi özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Akdeniz havzasında 
yer alan Ortodoksların dinî inanç merkezi konumuna geldi. İstanbul’un fethi Avru-
pa ve Hıristiyanlık dünyasında büyük yankılar oluşturdu ve medeniyet dönüşümü-
nü hareketlendirdi. Avrupa’da fetih ile birlikte İslâmlaşan ve Türkleşen şehir olarak 
her daim bir gün bu şehrin tekrar ele geçirileceğine dair inanç korunmaya çalışıldı. 
Hâlen sürdürülen korumacılık ve tehdit algısı bu sürecin ürünüdür. Osmanlı’ya yö-
nelik Avrupa’da aralıklarla yeni haçlı seferlerinin oluşturulması noktasında ortaya 
konan irade başarıya ulaşamamıştır. Osmanlı döneminde İstanbul’un nüfusu içe-
risinde önemli yer tutan ve kabul gören gayr-ı müslimler cumhuriyet döneminde 
ulusçuluk rüzgârıyla, değişik olay (Mübadele-Tehcir) ve vesilelerle (6-7 Eylül Olayları 
gibi) tasfiye edilmişlerdir. Genel olarak Hıristiyanlık, özel olarak da Ortodoks âlemi 
içinde esaret altındaki bu toprakların bir gün kurtuluşuna olan inanç korunmaya 
çalışılmaktadır. Osmanlı dönemindeki kazanımlarını bugün özlemle aramaktadırlar. 
Heybeliada Ruhban Okulu gibi doğal haklar ellerinden alınmıştır, ancak ülke için-
den ve dışından gelen taleplerle açılması gündeme gelmektedir.  

İslâm dininin Arabistan’dan çıkıp yayılma gösterdiği dönemden itibaren İstanbul, 
ele geçirilmesi hedeflenen ana merkezlerden birisi oldu. Dönemin süper güçle-
rinden biri olan Roma-Bizans İmparatorluğu’nun da merkezi olan İstanbul, Müslü-
manlarca ele geçirilmek istenen hem psikolojik hem de stratejik hedeflerden biri 
olmuştu. Doğuda dönemin diğer gücü olan Pers-Sasanileri yenen Müslümanlar, 
batıya doğru ilerleyişlerinde İstanbul’u ilk hedef olarak gözetmişlerdi. Buna sebep 
olarak gösterilen diğer saik ise bazı hadisçiler tarafından şüpheli görülen Peygam-
berimiz’in buyurduğu “Kostantiniyye (İstanbul) elbet fetholunacaktır. Onu fethe-
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den kumandan, ne güzel kumandan; onu fetheden askerler, ne güzel askerlerdir…”  
hadisidir. Müslümanlar bu hadisteki söz konusu komutan ve ordu olmak şerefini 
taşımak istediler. İstanbul’da, bu seferler sırasında şehit olan veya vefat eden birçok 
sahabe mezarı bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Eyüp Sultan, fetihten sonra me-
zarı bulunmuş, türbe yapılmış ve imparatorluk devrinde padişahların başa geçmesi 
ve meşruiyet kazanması için ziyarette bulunmaları gereken mekân olarak kutsallık 
kazanmıştır. İstanbul ele geçirildiğinde batının kapıları açılmış, hâkimiyetleri pekiş-
miş olacaktı. Ancak birçok fetih girişimine rağmen başarılı olunamadı. İstanbul’u 
fethetmek Osmanlı İmparatorluğu padişahı Fatih Sultan Mehmet’e nasip olacaktı.
(29 Mayıs 1453). Bu döneme kadar gerileyen Bizans ve Avrupa, yeni bir medeni-
yetin kurucu iradesi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilerleyişine karşı koyamadı. 
Fetihten sonra şehrin İslâmlaşması ve Türkleşmesi için büyük bir çalışma başlatıldı. 
Hem demografik, hem sosyolojik, hem de mimari olarak Hıristiyanlığın merkezle-
rinden olan şehir, İslâm’ın en önemli merkezlerinden birisi oldu.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun dayandığı algı ve aklın donması, modernleşme süre-
cinin dönüştürücü iradesine karşı gelememesi, batının kaotik yapısıyla mücadele 
edememesi sonucu, kaçınılmaz durulma-gerileme sürecine girildi ve nihayetinde 
Cumhuriyet dönüşümü gerçekleşti. 

Her medeniyetin kriz dönemlerinde ortaya çıkan kurtuluş ideolojileri kendi tasav-
vur ve var oluşlarında İstanbul’a farklı bir yer vermişlerdir.

Osmanlıcılık, dağılmaya yüz tutan imparatorluğu bir arada tutmak için üst kimlik 
olarak Osmanlı’yı kendine öncelikli belirleyen bir ideoloji olacaktı. Osmanlıcılık, 
farklı coğrafya, din, dil ve ırkların bir arada yaşama tecrübesi olan Osmanlı’nın çö-
zülmesine karşı çıktığı iddiasındaydı. Bu iddiada İstanbul hâlihazırda sürdürdüğü 
merkez ve başkent olma konumunu sürdürecek ve birleştirici bir misyon üstelene-
cekti. İmparatorluğun etki ve hâkimiyet alanında olan topraklarda hem hilafet hem 
de saltanatın merkezi olan İstanbul değişimin hareket merkezlerindendi. Ancak bö-
lünmeye giden sürece karşı bu teklif kabul görmedi ve yerini cumhuriyete bıraktı. 

İslâmcılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkıp Cumhuriyet 
süreciyle birlikte yaşadığı devinimle hâlen hayatiyetini sürdürmektedir. İstanbul ilk 
dönemlerde çok ön plana çıkarılamasa da özellikle dağılma döneminde bu şehir 
için gündemde tutulan Hilafet misyonuyla Müslüman coğrafyaların bağlayıcılığı is-
tendi, beklendi. Osmanlı padişahı aynı zamanda halife olarak İstanbul’da ikamet et-
mekteydi. İslâm dünyasında kurtuluş arayanlar İstanbul ve padişah şahsında büyük 
ümitler beslemişlerdir. İmparatorluğun yerini Cumhuriyet’e bırakması ile birlikte 
merkez tartışması kendini gösterecekti. Osmanlı bakiyesinin tasfiye girişimi İstan-
bul’u da kapsamış ve hilafetin ortadan kaldırılması ile de dinî bir merkez olma özel-
liğini kaybetmiştir. Böylece Batıcı değişimin bu girişimlerine karşı İslâmcılar sürekli 
Ankara’ya karşı İstanbul’u merkez kabul eden yaklaşımları ile sembolleştireceklerdi. 

İstanbul fethedildiğinde dinî merkez ve sembol olan Ayasofya, bir hâkimiyet ve fet-
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hin gerçekleştiğine dair gösterge olarak camiye dönüştürüldü. Yaşanan değişimle 
birlikte Cumhuriyet döneminde Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi (24 Kasım 1934)  
İslâmcılar için fethin sembolü olan bir mabedin, mescit fonksiyonundan çıkarılması 
moral değer açısından yenilginin göstergelerinden biri olarak kabullenildi. “Zincir-
ler Kırılsın, Ayasofya Açılsın” sloganı eski canlılığını korumasa da ve talep olarak has-
sasiyetini sürdürmektedir. Özellikle 1970 ile 1980 arasında en çok dillendirilen slo-
ganlardan biri olmuştur. Osman Yüksel Serdengeçti Ayasofya’nın durumunu kendi 
düşünce dünyasında şöyle resmeder:

Ey İslam’ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya! 
Şerefelerinde fethin, Fatih’in şerefi, 
Işıl ışıl yanan muhteşem mabet!.. 
Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun?

Hani minarelerinden göklere yükselen, 
Ta maveradan gelen ezanlar?... 
Hani o ilahî devir, ilahî nizamlar?... 

Ayasofya ses vermiyor, 
Ayasofya bir hoş, 
Ayasofya bomboş!...

İslâmcılar, Cumhuriyet dönüşümü ile birlikte kaybettikleri siyasal, sosyal, kültürel 
konum ve taleplerini fetih ideolojisi üzerinden ifadelendirdiler. İstanbul’un fethinin 
yıldönümü en canlı şekilde ve hassasiyet ile Millî Görüş Hareketi tarafından kut-
lanmaktadır. Bu kutlamalar bir nevi İstanbul’un itildiği ikinci konuma ve yaşanan 
dönüşüme itiraz ile idealleri sembolize eden şehir olduğunun ilanıdır. Buna göre 
İstanbul yeni bir fetih beklemektedir. Bayrağın İstanbul’da indiği, yeniden, düştüğü 
yerde kalkabileceği iddia edilir. İslâm dünyasının kurtuluş olarak geleceğinin İstan-
bul’da aranması gerektiğine inanılır. Bu fethi gerçekleştirecek “Fatihler” yeni nesil 
arasından çıkacaktır. Ârif Nihat Asya’nın Fetih Marşı yeni bir fetih ideolojisine vurgu 
yapmaktadır: 

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek
Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın?

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.!
Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden…

Senin de destanını okuyalım ezberden…
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…
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Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın…
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.! 

1980’lerden sonra İslâmcılar için İstanbul’un Beyazıt Meydanı eylem-pratik yeri 
oldu. Özellikle her cuma namazı sonrası yapılan eylemler ile Türk ve İslâm dünyası-
na yönelik tepkilerle gündeme gelmişlerdir. Anadolu ve İslâm dünyasında dikkatle 
takip edilen eylemler İstanbul’un kalbinde ve tarihî meydanında İstanbul’un tarihî 
misyonunu ele almasını talep ediyordu. Saadet Partisi’nin eylemler yerine ihdas 
ettiği miting geleneği ile birlikte Beyazıt Meydanı bu konumundan uzaklaşacak, 
onun yerine Çağlayan ve Taksim Meydanı ön plana çıkacaktı.

İslâmcı-muhafazakâr çevre yaşanan dönüşüme karşı kendi mahalle ve gettolarını 
oluşturarak varlık sancısını dindirmeye çalışacaktı. Başta Fatih Mahallesi, Üsküdar 
semti olmak üzere yeni oluşturulan mahallelerde korumacılık ile ortamını oluştur-
maya çalışacaktı. Özellikle Fatih Mahallesi bir dönem irtica-mürteci gündemli ara-
yışları için medyanın sürekli objektifini yönelttiği mekânlardan biri olmuştur.

İslâmcılar için İstanbul algısı nostaljik bir Osmanlı hayalinden ibarettir. Bir akşam 
güneşinin Sultanahmet ve Süleymaniye’nin minareleri-kubbeleri arkasındaki batı-
şına bakan gözün hüzünlü, özlem dolu ve yeni doğacak güneşe olan umudu gibidir. 

Batıcılık akımı Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde kurtuluş ideolojilerin-
den biri olmuştur. Batıcılık ile gerileyen ve dağılan imparatorluğun Batı’daki dü-
şünsel ve yapısal dönüşümü yaşamasının kaçınılmazlığına vurgu yapılmaktaydı. 1. 
Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Kurtuluş Savaşı ile birlikte Türkiye’de Ankara’nın 
başkent olduğu (13 Ekim 1923) yeni devlet kuruldu. Geleneksel-muhafazakâr-İs-
lâmcı kanat başkent olarak çoğunlukla İstanbul’un olmasını talep ederken Batıcı ka-
nat Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği merkez olan Ankara’nın olmasını istiyordu. Yeni 
devlet, düşüncede ve pratikte değişimi öngörüyordu. Bu anlamda imparatorluk mi-
rasını reddetme ve çağın hâkim düşüncelerini egemen kılma perspektifiyle hareket 
edilecekti. Bu dönüşümün şehir anlamında İmparatorluğa başkentlik yapmış olan 
İstanbul’dan Anadolu bozkırının ortasında yeni devlete yeni başkentlik yapacak An-
kara’nın seçilmesi, İstanbul’a yönelik algıları da etkilemiştir. Kurtuluş Savaşında İs-
tanbul’daki Padişah ile yaşanan sürtüşmeler, ardından saltanat ve hilafetin tasfiyesi 
ile birlikte İstanbul, tereddütlerin ve geleneğin şehri olarak algılanacaktı. Yeni Cum-
huriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklâl Savaşı’ndan sonra İstanbul’u 
ilk ziyareti 01 Temmuz 1927 yılında olacaktı. İstanbul gibi imparatorluk payitahtını 
Cumhuriyet’in kuruluşundan 4 yıl sonra ziyaret etmesi manidardır. Bu anlamda bu 
süreç yeni devletin imparatorluğun devamı olmadığını zihinlerde pekiştirmek şek-
linde işledi denebilir. Ardından İstanbul’u sık kullanan Atatürk, Osmanlı İmparator-
luğu’nun saltanat mekânlarından olan Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti. 

Cumhuriyet dönemi aydınları Ankara’yı İstanbul’un karşıtı şeklinde konumlandıra-
rak, alternatifi olarak sunarak yorumladılar. Batıcı ideoloji bu anlamda İstanbul’da-
ki kültürel, inançsal, sosyal dokuyu koruyacak ve bu çağ için kalıcı kılacak projeler 
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üretmedi. Bir nevi yıkılan saltanatın geride kalan unsurlarının yağması olacaktı. 
Özellikle koruma, muhafazasında ilgisizlikler ve yanlış kullanımlar nedeniyle birçok 
değerli eser kayboldu veya değerinden çok şey yitirdi. İstanbul’un, Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde yaşadığı dönüşüm ve kimlik aidiyeti çerçevesinde edindiği 
kimlik, Cumhuriyet döneminde hoyrat bir şekilde dezenformasyona tâbi tutulacak-
tı. 

Batıcılık akımı içinde yer alan sol kesim açısından ise İstanbul farklı bir yere sahip 
olacaktı. İstanbul yeni aydınlanmanın düşünsel-eylemlilik, Ankara ise bürokratik 
merkezi olarak algılanır. Bu meyanda sol terminolojide önemli yere sahip olan ey-
lemlilikler çerçevesinde İstanbul önemlidir. Anadolu’dan İstanbul’a göç eden halkın 
ve bu çerçevede oluşan işçi sınıfı, emek gibi olguların en yoğun olarak şekillendiği 
yerdir. Üniversitelerdeki etkinlikler de düşünüldüğünde sol ideolojinin kendini ai-
diyet olarak beslendiği başlıca şehirdir. Taksim Meydanı sol geleneğin 1 Mayıs İşçi 
Bayramı temelinde ortaya koyduğu tavırların 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramında 34 kişi-
nin hayatını kaybettiği 136 kişinin yaralandığı olay nedeniyle her yıl gerginliklerin 
yaşandığı ve kutsallaştırılan mekânlardan biri olmuştur. Aleviler ve sol bağlamında 
İstanbul’un mahallelerinde etkinlik kurulmuş ve ideolojik olarak bu aidiyetler üze-
rinden şehir algısı oluşmuştur. Bu algının İstanbul düşünü Vedat Türkali bir şiirinde 
şöyle belirtir:

Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul  
Bekle bizi  
Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle
Parklarınla köprülerinle kulelerinle meydanlarınla 
Mavi denizlerine yaslanmış
Beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle 
Ve bir kuruşa Yenihayat satan
Tophane’nin karanlık sokaklarında 
Koyun koyuna yatan 
Kirli çocuklarınla bekle bizi
Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi 
Bekle dinamiti tarihin
Bekle yumruklarımız 
Haramilerin saltanatını yıksın
Bekle o günler gelsin İstanbul bekle 
Sen bize layıksın

Milliyetçilik ideolojisi mensupları; İstanbul ile ilgili Fetih ve Ayasofya gibi sembolle-
rin savunusunu İslâmcı-muhafazakâr akıma bıraktılar. Etnik milliyetçilik açısından 
Kürtlere ilişkin varlık tasavvurları ifade edilirken İstanbul’un en büyük Kürt şehir-
lerin birisi olduğu iddiası ulusçuluk sapması içindeki zihinlerin yeni tanımlama im-
kânlarından birisi oldu.
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Anadolu’nun Kalbi Ankara

Ankara tarih boyunca Anadolu’da var olan medeniyetler ve devletlere ev sahipliği 
yapmıştır. Yolların geçiş noktası üzerinde merkez rolü oynamakta ve kontrol gücü-
nü elinde bulundurmaktadır. Ankara’nın tarih sahnesindeki etkin yerini, Kurtuluş 
Savaşı’yla elde ettiği düşünülse de, geçmişte konum itibariyle önemli merkezler-
den birisi olmuştur. Ankara Türklerin Anadolu’ya gelişi ile birlikte özellikle Ahilerin 
şehri imâr ve inşa faaliyetlerindeki öncülüğü ile gelişmeye başlamıştır.

Kentin adı, Hititlerin Ankuva, Frigyalılar döneminde adının Ankyra’dır. Türk-İslâm 
kaynaklarındaysa kentin adının Engürü olduğu rivayet edilir. Yöredeki ilk yerleşme 
merkezinin Anadolu’da ilk siyasal birliği sağlayan Hititler döneminden sonra, Fri-
gyalılar, Lidyalılar, Persler egemenliğinde olan Ankara İ. Ö. II. yy.da Roma İmpara-
torluğu’na katılmış, Bizans döneminde, (395-1073), 1071’de Selçukluların Malazgirt 
zaferini kazanarak Anadolu’ya girmelerinden sonraki yıllarda Ankara, Bizanslılar ve 
Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirdi. 1304 yılında İlhanlıların eline geçen 
Ankara, Osmanlılara ilk olarak Orhan Bey zamanında geçti(1356). Kısa bir süre için 
el değiştirdikten sonra 1. Murat tarafından yeniden (1360) alındı. Kurtuluş Savaşını 
TBMM’nin Ankara’dan yönetilmesi ile birlikte, savaşın en kötü günlerinde kendisine 
destek olan kenti, meclis 13 Ekim 1923’te başkent hâline getirdi. 

Ankara, Kurtuluş Savaşı ile birlikte farklı bir konuma gelmiştir. İşgale karşı Anado-
lu halkının mücadelesine ev sahipliği yapmıştır. Batıdan gelen işgal güçlerine karşı 
savunma hattını kurmak isteyen önder kadro Ankara’yı seçmiştir. Meclis-i Mebu-
san’ın kapatılması ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması savaşın ko-
muta merkezini buraya taşımıştır. TBMM önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı 
Ankara’nın millet için yeni bir merkez olarak değerini artırmıştır. Kurtuluş Savaşı’na 
önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk Yeni Cumhuriyet’in merkezi olarak An-
kara’nın başkent olmasını benimsemiştir. Lozan Barış Antlaşması 23 Ağustos 1923 
tarihinde TBMM’de onaylanmıştır ve Yeni Cumhuriyet uluslararası alanda meşruiyet 
kazanmıştır. Tasavvur edilen Yeni Cumhuriyet’in temellerinin atılması zamanı gel-
miştir. Ankara artık Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonraki yeni inşa hareketinde yeni 
merkez olarak kabul görmeye başlamıştır. Kurucu kadro İstanbul’a taşınmamış ve 
kendine çizdiği yeni yolda hareket etmeyi uygun görmüştür. Nitekim Ankara 13 
Ekim 1923 günlü bir TBMM kararı ile başkent olmuştur.

Ankara’nın başkent olmasını isteyen teklif sahipleri, gerekçelerinde, Ankara’nın baş-
kent olması için şu düşüncelere yer veriyorlar: 1-Lozan tahliye protokolünden son-
ra işgal altında toprak kalmamıştır. Ülkenin bütünlüğü sağlanmıştır. 2- Türkiye’nin 
idare merkezinin seçilmesinin sırası gelmiştir. 3- Lozan’da kabul edilen ahkâm (Bo-
ğazlarla ilgili) nedeniyle ülkenin kuvvet kaynağını ve gelişmesini Anadolu’nun mer-
kezinde, coğrafya ve stratejinin, iç ve dış güvenliğin gereklerini aramak zorundayız. 
4- Ülkenin idare merkezi konusunda iç ve dış tereddütlere son vermek gerekir. 5- 
Bu merkezin Anadolu’da ve Ankara’da olması gereklidir. Tasarı, verilmesinden bir 
gün sonra 10 Ekim’de Anayasa Komisyonu’na (o tarihte adı Kanun-i Esasi Encüme-
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ni’dir) sevk ediliyor. Sonunda tasarı, TBMM’nin 27 numaralı kararı olarak 13 Ekim 
1923 tarihinde kabul edilmiştir. Kararda şöyle deniliyor: “İsmet Paşa hazretlerinin... 
Teklif-i kanunisi üzerine Kanun-i Esasi Encümeni’nce tanzim olunan... Mazbata 13. 
XI. 1923 tarihli otuz beşinci içtimain ikinci celsesinde okunarak aynen kabul edilmiş 
ve Ankara şehrinin Türkiye Devletinin başkenti olması ekseriyet-i azime ile takarrür 
etmiştir.” Cumhuriyet’in ilk yirmi beş yılında kültürel kurumlar ve alt yapı oluşturul-
du. İkinci yirmi beş yılda ise bu kurumlar geliştirildi ve kökleşti.(Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, c. 13, S. 37, Mart 1997).

Ankara başkent olarak belirlendikten sonra Yeni Cumhuriyet’in toplumsal yaşam, 
kurumsal yapılarla model bir şehri olması öngörüldü. Bu kanunî dayanağı itiba-
rıyla Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri arasına konuldu. Cumhuriyetin tehlike 
konsepti içinde Ankara’nın başkentliliğini korumayı hedefleyen açık veya kapalı ka-
rarlar ve algılar her dönem etkisini devam ettirmiştir.  Bunun için ilk olarak yapısal 
değişiklikler gerçekleştirilmeye çalışıldı. Önem ve konum olarak İstanbul’un taşıdığı 
itibarı kazandıracak, siyasî algı ve yapıyı her yönüyle taşıması hedeflendi. Kurulan 
bürokratik yapı Ankara merkezli anlayışın geleneğinin oluşması için hâlen devam 
eden merkezî yapı dayatması sürmektedir. Başkent olarak Ankara’nın seçilmesi 
ile şehirsel kimlik üzerinden tarihsel kopuş gerçekleştirilmeye çalışıldı. Yeni yapı-
lar İstanbul’daki imparatorluk yapıları ile eşdeğerlik taşıyacak şekilde düşünüldü. 
Anıtkabir, TBMM, Çankaya Köşkü ve sonraları yapılan Kocatepe Camii bu eşdeğerlik 
yaratma çabalarının uzantısıdır.

Ankara şehir kimliği olarak sanki Cumhuriyet ile birlikte var olan ve kimliğini bulan 
bir şehir hüviyeti ile yansıtılmak istendi. Tarihsel süreçte görülmeyen ama yeni dev-
let ile birlikte varoluşunu ortaya koyan mitolojik şehir algısı oluşturulmaya çalışıldı. 
Marşların dilinde bu yeni muhayyile yansıtılmaya gayret edildi. 

Ankara Ankara, güzel Ankara!
Seni görmek ister her bahtı kara,
Senden yardım umar her düşen dara. 
Yetersin onlara güzel Ankara.

Yurduma göz diken dik başlar insin.
Türk gücü orada her gücü yensin.
Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin,
Var olsun toprağın taşın Ankara!

Mimari yapı elden geçirilmiş, dönemin hâkim Sovyet etkisi ile yapılaşma çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Toplumsal yapı dönüşümü için müzikten sosyal alanlara kadar 
her yerde modern kimliklerin taklitçiliği temelinde bir benzeşme hedeflenmiştir. 
Bunda öne çıkan unsurlar, balolar ve müzik tarzı olmuştur. Cumhuriyet aydınlan-
ması rol model şehir olarak düşündüğü Ankara’yı yeni dönemin numunesi olarak 
kurgulamak istemiştir. Tarihindeki İslâm geleneğini atlayarak temellendirmesini, 
uzun dönem şehrin sembolü olacak Hitit Güneşi’nin sahibi olan Hititlere dayandır-
mak istedi.
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Yeni devlet bürokrasisi Ankara’da yeni dönem kimliği adı altında kurumsal ve sosyal 
yapılanmayı yeniden kurmak istedi. Sadece siyasî merkez olarak değil ekonomik ve 
kültürel olarak öne çıkarılmaya çalışıldı. İstanbul’dan taşınan aydınlar, edebiyatçılar, 
yazarlar Ankara’da ilk dönem heyecanından sonra kalmadılar. Yaşam mekânı olarak 
seçmediler. Yeni saray sofrasının müdavimleri Ankara’da kaldı. 

Dindarlar ve İslâmcılar için Ankara; ilk dönemde devlet iradesinin Anadolu toprak-
larından yeniden inkişafı olarak ele alınmışsa da çok geçmeden yapılan müdahale 
ile zihinlerde Osmanlı bakiyesine karşı kurulmuş bir şehir olarak algılandı. Halk ira-
desinin meclise yansımasına kadar bağlı bir şehir konumunda olmadı. Yeni Cum-
huriyet iradesinin kimlik inşası çerçevesinde halkın şehre girişini dahi yasaklayacak 
derecede müdahil olması, bu sürecin ertelenmesine yol açtı. Sağ partilerin hem 
hükümet hem de belediye başkanlıklarında aktif hâle gelmesi ile birlikte başta Ko-
catepe Camîî yapımı ve şehrin sembolü Hitit Güneşi’nin değiştirilmesi olmak üzere 
birçok müdahale ile yeni kimliğin şehrin silüetinde görünür kılınmasına çalışıldı. 

Devletin kurumsal yapılarının sembolleştiği şehirde Çankaya gibi bölgeler üzerin-
den “Kale” zihniyeti üzerinden çatışma-kazanım mücadelesi sürmektedir. Anado-
lu’da, devlet eliyle devlet-şehir olarak bürokratik bir yapılanma ile görünümünü sür-
dürmektedir. Şehrin oluşan çekim gücü ile birlikte Orta Anadolu başta olmak üzere 
çevreden yoğun bir şekilde nüfus akımı olmuştur. Şehrin bu yeni sakinleri, Anadolu 
dindarlığının Hacı Bayram Veli’de vücut bulan asli kimliğini yansıtmaya çalıştılar. 

 
Uzak Şehir İzmir

İzmir denilince, artık, ilk akla gelen “Gavur İzmir” ifadesidir. Tarihsel kökeni olan ke-
lime günümüze evrilerek ideolojik duruşun ifadesi olarak kullanılmaya başlandı. 
Umur Bey’in denizlerdeki başarısı Venedikliler ve Cenevizliler arasında panik doğu-
rarak 1345 yılında Fransız Humbert komutasında bir Haçlı donanması oluşturulmuş 
ve bu donanma, İzmir’e baskın yaparak sahilde bulunan Liman Kale’yi zapt etmişti. 
Bundan sonra Kadifekale ve çevresi için “Müslüman İzmir”, Hisarönü Camîî civarında 
bulunan Liman Kale’deki sahil kesim ise ‘‘Gavur İzmir” olarak anılmaya başlandı. “Bu, 
şehrin liman bölgesinin, tıpkı Enverî’nin şiirinde gördüğümüz gibi, Frenklerle dol-
masına yol açacak ve 20. yüzyıl başlarında İzmir’in ‘‘Gâvur’’ imajını kavileştirecekti. 
1900’lü yılların başındaki İzmir’i Çınar Atay şöyle anlatır: “Frenk mahalleleri sanki 
birçok devletin oluşturduğu federatif bir bütün gibiydi… İzmir’de sanki ikili bir yö-
netim vardı.” Nurdoğan Taçalan ise Basmane Garı’ndan denize dik olarak çizilecek 
bir doğrunun kuzeyinde kalan bölümde Rumlar, Levantenler ve diğer azınlıkların, 
güneyinde Müslümanların, Yahudilerin ise ikisinin arasındaki Karataş semtinde 
oturduklarını söylüyor ve ekliyor: “Frenk Mahallesi, öteki adıyla “Gâvur İzmir” ne ka-
dar gösterişliyse, Türk İzmir o ölçüde sönük, karanlık, bakımsız ve içine kapanıktı… 
Gâvur İzmir her yönüyle tam bir sömürge şehriydi. Türkçe ya da Osmanlıca geçerli 
değildi bu kesimde. Sokaklarda, eğlence yerlerinde, evlerde Rumca, İtalyanca ve 
Fransızca konuşulurdu.” (http://www.mustafaarmagan.com.tr/gavur-izmir-ne-de-
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mek.html). “Anadolu köylüsü İzmir’i gâvur diye aşağılıyordu, çünkü İzmir şehrinin 
içindeki Hıristiyan ve Yahudi nüfus, Müslüman nüfustan fazlaydı! Güney Ege böl-
gesinin bütününde (eski Aydın vilayetimiz) Müslüman ahali çoğunluktaydı ama 
merkezdeki, İzmir şehrinin içindeki durum bunun tam tersiydi.(http://www.aksam.
com.tr/yazar.asp?a=77392,10,2).

Türkiye’de modernlik süreci konuşulduğunda ilk akla gelen şehirlerden biri de İz-
mir’dir. Bir taraf, İzmir şehrini örnek alınması gereken bir gelişmişlik, sosyal yapı ve 
modern değerleri içselleştiren bir şehir olduğu olgusuyla değerlendirmektedir. Di-
ğer yandan kendini muhafazakâr olarak tanımlayan halk “Gâvur İzmir” terminoloji-
siyle şehre yaklaşmakta, bu şehrin Türk-İslâm kültür değerlerini taşımadığı inancını 
taşımaktadır. Şehrin ana merkezinin çevresinde klasik Türk şehirlerinin ana öznesi 
olan cami siluetinin olmamasından dolayı, Anadolu’dan gelip çevre kesimlerine 
yerleşen halk tarafından bu tabir kullanılmaya devam edilmiştir. 

Günümüzde artık siyasal duruşun öğesi hâline gelmiş, bir kesim tarafından muhalif 
kimliğin öğesi hâline gelmiştir. Özellikle her seçim döneminde gündeme getirilen 
tartışma ile muhafazakâr kesim ele geçirilecek bir şehir, Batıcı-lâik olduğunu iddia 
eden kesim ise korunması gereken “son kale” algısıyla şehri savunmaya çalışır duru-
ma düşmektedirler. Bu tartışma konusu her iki kesim için malzemesi bol olan süreç 
olarak, daha çok defa gündeme geleceğe benzemektedir. Bu kimlik üzerinden mü-
cadele her iki kesim için kazanımdan çok kayıplar oluşturacaktır.

Ayrılanları Birleştiren Şehir: Diyarbakır

Amedi, Amed, Kara Amed, Diyar-ı Bekr, Diyarbekir adlarıyla anılan şehir, Diyar-ı Bekr 
(Diyarbekir) adı Osmanlı’nın son yıllarına kadar daha çok bir bölge adı olarak kulla-
nılmıştır. Hitit, Asurlular, Urartular, Medler, Partlar, Büyük Tigran, Romalılar, Sasaniler 
ve Bizanslılar egemenliğinde kalmıştır. 639 yılında kent Müslüman Arapların eline 
geçmiş ve Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Safeviler egemenliğinde kalan 
kent, 15 Eylül 1515’te Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından Osmanlı egemenliğine alın-
mıştır.

Diyarbakır, Osmanlılar döneminde önemli eyaletlerden birinin merkezi olmuş, do-
ğuya sefer yapan orduların hareket üssü ve kışlağı görevini görmüştür. Diyarbakır 
ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren her devirde önemini korumuş Anado-
lu ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu, bir köprü göre-
vi yapmış; bu nedenle de çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze 
kadar taşımıştır.

Diyarbakır tarihsel serüveninde geçiş yeri olarak farklı güçlerin egemenliğine gir-
miştir. Kendi özgünlüğünde farklı bir toplumsal yapıya sahiptir. Aşiret merkezli yapı 
zaman içinde hâkim olmuş devletlerle işbirliği yaparak veya kendi özerk imkânları 
içine sığınarak varlığını devam ettirdi. Cumhuriyet sonrası dönemde geç-ulusçuluk 
akımı ve devletin dil başta olmak üzere yasakçı ve yok sayan tutumu nedeniyle böl-
gede Diyarbakır merkezli üst düşünsel-ideolojik yapı oluşmuştur. 
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Belediye olarak genellikle sağ- muhafazakâr çizgideki partilere oy veren halk, bu 
partilerin Kürtlere yönelik bakış açısında devletle bütünleşik hareket etmesi nede-
niyle aralarına mesafe girmiştir. İdeoloji olarak sosyalizme eklemlenen ve sosya-
lizmle örgütlenen yapı 1980 sonrasında eylemlilik hâline geçti. Bazılarının son Kürt 
isyanı olarak nitelendirdiği süreçte Diyarbakır merkezli bir algı oluşmuştur. 1990’lı 
yıllarda güçlenen hareket, 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanmasıyla Diyarbakır 
başkentli bir devlet hayalinden vazgeçildiğini görmekteyiz. 

Diyarbakır bölgede başlayan karışıklık ile hızla göç alarak nüfusu kısa sürede artan 
bir şehiridir. Şehirde orantısız artan nüfus sosyal travmaları ve yoksulluğu besledi. 
Şehir her seçim döneminde “kale” olarak değerlendirilerek buraya bir mevzi özel-
liği kazandırılmıştır. Amed ismi özellikle kamu televizyonları ve özel televizyonlar 
tarafından da kullanılarak örgüt merkezli tekelleştirmenin önüne geçilmiş görün-
mektedir.

Şehirdeki tarihsel doku yeni korunma tedbirleri ile muhafaza edilmeye çalışılmak-
tadır. Ancak hâlen bölgede olan olaylar nedeniyle televizyonlarda hafızalara sürekli 
kargaşanın hâkim olduğu kent imajı verilmektedir. 

Dağların Şehri: Tunceli

Hititler, Huriler, Babil, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve ardından 
Emevilerin egemenliğine girmiştir. Daha sonra ise Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran 
Savaşı’nı kazanması ile tüm Doğu Anadolu Osmanlılara bağlandı. Bugün Tunceli 
iline bağlı Hozat ilçesi Cumhuriyet öncesi mutasarrıflık iken, Cumhuriyet’in ilanı ile 
Dersim vilayeti hâline getirilmiştir. Dersim kelimesi, Gümüşkapı anlamına gelmekte 
olup kök itibari ile Farsçadır. 1935 yılında Tunceli hâline getirilmiştir.

Tunceli (Dersim) yöresinin eskiden beri birçok ayaklanmaya sahne olduğu bilinir. 
Dersim’de Kürt aşiretlerinin 1877, 1885, 1892, 1907, 1911, 1914 ve 1916’da düzen-
lediği ayaklanmalar Osmanlı ordusu tarafından bastırılmıştır. Kurtuluş Savaşı sıra-
sında çıkan Koçgiri Ayaklanması ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında düzenlenen Şeyh 
Said Ayaklanması bu yöreyi önemli ölçüde etkilemiştir. 1930’larda Dersim’de birçok 
ayaklanma patlak verdi. En son Seyit Rıza’nın önderlik ettiği isyan şiddetli bir şekilde 
bastırıldı. 

Şehirde kutsal olduğuna inanılan Munzur Gözeleri’nin halk muhayyilesinde önemli 
yeri vardır. Aynı şekilde Düzgün Baba gibi mezarları türbeleştirilen birçok mekân 
vardır. Bölge olarak Aliboğazı mevkiî, sarp kayalıklar içinde müdahalenin zor olması 
nedeniyle, Tunceli muhayyilesinde dokunulmaz bir yer olarak düşünülmektedir.

Tunceli coğrafik şartlar ve halkın mezhebi olarak kendine has yapısı, etkileşim sı-
nırların dar olması ile yarı kapalı toplum, Tunceli (Dersim) merkezli şehir algısı oluş-
turulmuştur. Özellikle Aleviliğin etkin olduğu bölgede bu anlayışın kendine has 
kurumları ile varlığını yaygın bir şekilde devam ettirmesi şehir kimliğinin bu anlayış 
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üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Aleviliğin sol ideolojiye eklemlenmesi ve baskı 
yapan devlet ile Sünni kesim arasında tercihini devletten yana kullanması, sığın-
macı bir politika ile CHP’ye adapte olması sonucunu doğurdu. Özellikle Tunceli’ye 
has olan şehre farklı kimliklerin yerleşmesi hoş karşılanmamakta, her farklılık Der-
sim kimliğine yönelik bir hareket olarak algılanmaktadır. Diğer ideolojik kimliği ön 
plana çıkan şehirlere nazaran sürekli azalan nüfustan dolayı şehirdeki kimlik ihdası 
zorlaşmıştır.

Ve Diğerleri

Hemen her şehir kendisiyle, imajinatif tanımlamlarla yer edinmeye çalıştı. Buna 
Cumhuriyet’in kuruluşunda resmî anlamda bir sıfatlandırma ile Antep, Maraş ve 
Urfa’ya verilen Gazi, Kahraman ve Şanlı sıfatları şehir kimliğinin tanımlanmasında 
etkili olmuştur. Sağ- sol kutuplaşmasının yaşandığı dönemde bazı iller kendi içinde 
bir ideolojiye atfedilmiştir. İç Anadolu’daki iller sağın kalesi olduğu iddia edilirken 
genel anlamda bazı illerde solun kalesi olarak değerlendirilmiştir. Veya seçimlerde 
partilerin aldıkları oy oranına göre şehirlerin kimlik tanımlamaları yapılmaktadır. 
Doğu ve Güneydoğudaki illerde yaşanan olaylar ve medyatik tanımlama ile birlikte 
kimine göre Ankara’nın ötesi, kimine göre Kayseri’den ötesi bütüncül algı ile bir 
kimliğe atfedilmektedir. Şırnak, Hakkâri, Siirt, Batman gibi bölge şehirleri akla geldi 
mi toptan bir yaklaşımla aynı düşünce veya inanış çizgisinde değerlendirmektedir. 
Lâik-anti lâik kutuplaşmacı zihinler Konya, Urfa gibi şehirleri inanç çizgisinde bir 
yere oturtmakta olup buna karşın İzmir örneğinde olduğu gibi muhafazakâr akıl 
bazı şehirleri kendi dünyasından uzak bir yere konumlandırmaktadır.

Sonuç Bağlamında

İdeolojilerin bazen zorla, bazen de gönüllü olarak şehirlere yükledikleri bu kimlik-
ler şehirlerin inşa çabasında etkili olmamıştır. Hiçbirisi bu şehirlere kendi tasavvu-
rundaki rengi verecek bir maddî üretim gerçekleştiremediler. İdeolojiler şehirleri 
kendi aralarında pay ederken liberalist-piyasacı-tüketici ahlâk var olan maddî veya 
manevî her şeyi dönüştürdü. İdeolojiler kendi köşelerinde devlet düşleri kurarken 
mahalle-sokaklarındaki egemen değişim rüzgârlarını göremediler. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, merkezi hükümete destek verenler-vermeyenler 
olarak ayrılan şehirler, 1950- 1960 yıllarında CHP-Demokrat Parti arasındaki konu-
muna göre tanımlanmış, 1960- 1980 yılları arasında sağ-sol ideolojik kimlikler doğ-
rultusunda ifadelendirilmiş, 1980’li yıllardan sonra ise bazıları ideolojik duruşlarını 
korusalar da, çoğunluğu artık neo-liberal yönetim ve ideolojik anlayışa göre şekil-
lenmeye başlamışlardır. 

Medya çağında yaşayan insanlar olarak kameranın gözü bizim gözümüzmüş gibi 
davranarak gösterilene hemen iman ediveren anlayışla şehirlerden gelen görün-
tülerle hemencecik o şehrin imajının çizilmesi sanal kimlikler oluşmasına neden 
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olmuştur. Bir şehirde olan linç veya maddî zararlı eylemler sanki şehrin tüm sokak-
larında yaşanıyor, halk topyekûn eylem içindeymiş gibi verilmektedir. Bu medya dili 
zihinsel kirlenmeyi doğurmakta, şehir imajlarının oluşmasına önemli derecede etki 
etmektedir. 

İdeolojilerin şehirler üzerinden hayalini kurdukları ülke değişimine giden yolu iz-
leme çabaları ve bu tanımlamaların dönemsel değişim geçirmesi, aynı zamanda 
mevcut bulunan kaotik durumun ifadesi olmuştur. Bu aynı zamanda ideolojik ta-
savvurların süreklilik ve yenilik bağlamındaki tutarsızlıklarını da ifade etmektedir.

İdeolojiler dönemsel nostaljik muhayyilelerini “Kale Şehir” formunda muhafaza 
etmeye çalışmaktadır. Öteki olarak tanımladığı yapı ve kurumlara karşı korunma-
sı gereken mevzi olarak değerlendirilmektedir. Soğuk Savaş artığı bu “Kale Şehir” 
anlayışının şehrin gerçek kimliği ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu anlayışlar kültürel 
aidiyetleri barındırmadığı gibi anlayışlarla yeni sanal kavga etrafında zihinler meş-
gul edilmektedir. Devletin kimlik dayatması kadar ideolojik kimlik arkasından şehir 
kimliği dayaması o derece absürttür.

İdeolojiler şehirler hakkında çeşitli isimler yakıştırırken, şehirler onlardan habersiz 
dönüşümlerini gerçekleştirmeye devam ettiler. Sanki aynı evde yaşayan birer ya-
bancı gibi durdular. İdeoloji mensupları gâh sokak duvarlarına yazdıkları sloganlar-
la, gâh astıkları afişlerle, gâh meydanlardaki mitingleriyle aidiyetlerini pekiştirmeye 
çalışırken şehirler onlara hep yabancı kaldı. Onların sesleri, yazıları ve afişleri hemen 
buharlaşıverip uçuyordu. Şehir, onları kendi hatırası edinmekten bile kaçınıyordu.  

Şehirler neo-liberal ideolojinin egemenliğinde turizm ve marka şehir anlayışı ile ta-
nımlanmaya başladılar. Bu anlayışta şehirler artık sınıfsal uçurumların arttığı, insani 
yaşam standartlarının aşağılara çekildiği, rant merkezli yönetim anlayışının serma-
yeyi ellerinde bulunduran kesimlere has kılınması, kentsel dönüşüm adıyla şehri in-
sanlardan arındırıp sermaye kesimine peşkeş çekilmesi, yönetimdeki etkinin halk-
tan çok güç merkezlerinin belirlediği düzey üzerinden devam etmesi neo-liberal 
ideolojilerin anlayış egemenliğini pekiştirmeye devam etmiştir. 

Cumhuriyet ideolojisinin batıcılık merkezli dayattığı şehir kimliği anlayışı şehirlere 
yön vermiştir. Şehirlerin mimarisinden, konut ve sanayi yerleşimine kadar, tarihsel 
mirasa yönelik sahiplenme çabalarından, geleceği kurma iradesine kadar kayıp bir 
kimliğin işaret ettiği kayıp şehirler ortaya çıkmıştır. Özgünlüğü ve özelliğinden her 
şeyini yitirmiş şehirler batıcılığı tek gelişme refleksi kabul eden akademilerden si-
yasetçilere, aydınlardan mühendislere kadar bu ideolojinin müntesiplerinin taklitçi, 
bayağı örneklikleri ile doludur.

Günümüzde sol kesim gecekondu, sağ-muhafazakâr kesim ise Osmanlı nostaljisi 
üzerinden şehir kimliği teklifi ve direnişi yapılmaktadır. Her iki tutumda doğru taraf-
lar olduğu gibi gelinen ve gidilen süreci iyi okuyamayan zihinler ile teklifsiz anla-
yışlar bocalama yaşamaya devam etmektedirler. 
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İdeolojik kimliğin şehirler üzerindeki ihdası için tarihsel kişilikler üzerinden kimlik 
ibrazı ve dayatması yapılmıştır. İstanbul’da Eyüp Sultan, Konya’da Mevlana, Bursa’da 
Emir Sultan, Ankara’da Hacı Bayram Veli, Tunceli’de Düzgün Baba, Diyarbakır’da Sa-
habeler, Urfa’da Hz. İbrahim vb. kişiler üzerinden ideolojik arka plan doldurulmaya 
çalışılmıştır. Hali hazırda bu kişilikler düşünce-inanç yönünden bir var oluş alanına 
tekabül etseler de, pratikte daha çok turistik öğenin aksesuarı haline gelmişlerdir.

Türkiye’de her şehir kendini bir üst kimlik ile tanımlama çabasındadır. Bu bazen eko-
nomik faaliyetlere, üretimlere, çıkardığı kişilere, toplumsal yapısına, ideolojik duru-
şuna göre değişmektedir. Şehirlerden önemli bir kısmı bazen devlete karşı ortaya 
koydukları tavırlar ile birlikte kimlikler edinmeye çalışmıştır. Bu kimliğin öncülleri, 
o bölgede çoğunluk taşıdıkları için değil örgütlü olarak yerelde edindikleri destek 
ile birlikte konum elde ettiler. Her şehir kendi içinde mikro milliyetçi söylemler ba-
rındırır. Bunu da en çok yakın komşu illerle kıyaslayarak yapar. İlginçtir başta spor 
müsabakaları olmak üzere komşu iller birbirini desteklemek yerine en büyük rakip 
konumunda olmuşlardır. 1980 öncesi erken ideolojiler döneminde, her şehrin nere-
deyse kurtarılmış şehir kapsamında bir ideoloji ile ilintisi kurulmaktaydı. Bu ideolo-
jik kalıplar şehirlere giydirilmeye çalışılmaktadır. Bu giydirilen elbisenin uyup uyma-
dığı değil yakıştırılıp yakıştırılmadığı öne çıkmaktadır. Dönemsel kimlik denemeleri 
şehirlerin üzerinden ifadelendirilmiştir. Soğuk savaş döneminde sağ-sol, 1980 son-
rası Türk-Kürt, lâik-antilâik kamplaşma denemeleri şehirlere atfedilerek kurtarılmış 
bölge sendromları oluşturulmaya çalışılmıştır. Hâlbuki gerçeklikte, tüm kimlik ihdas 
denemeleri çok az karşılık içinde zorlama kimlikler olarak iğreti durmuşlardır.
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Anadolu Selçuklu 
Şehirlerindeki 
Benzerlikler 
İbrahim Terzioğlu1

Şehirleri yapanların insanlar olması gibi insanların da yetişmesi, gelişmesi ve bir 
kimlik sahibi olması da yaşadıkları çevre ile doğrudan ilgilidir. Bu yaşam süreci ba-
zen köylerde, bazen kasabalarda, bazen de şehirlerde geçmektedir. Tarihin hemen 
her döneminde olduğu gibi günümüzde de insan nüfusunun çoğunluğu şehirlerde 
yaşamaktadır.

İnsan toplulukları dil, din, ırk gibi bağlarla bir milleti oluştururlar. Milletleri millet 
yapan ise yazılı olmayan fakat kanun gibi toplum hayatında işlev gören gelenek ve 
göreneklerdir. Bu gelenek ve görenekler de o toplumun inandığı dinin mayası ile 
mayalanmıştır.

Hindistan’da Hinduizm, Çin ve Japonya’da Budizm, Batıda Hıristiyanlık, İsrail’de ise 
Yahudilik toplumun genel karakterine etki etmiştir. Bunun gibi biz İslam ülkelerinin 
genel karakteri de İslam dininden etkilenmiştir.

Her ne kadar mezhep farklarından dolayı bir çatışma varmış gibi görünse de, bu, gerçeği 
yansıtmamaktadır. Bunun en iyi görüntüsü bu toplumların kurmuş oldukları şehirlerdir.

Kaşgar’dan Endülüs’e kadar Türk-İslam şehirleri aynı karakteri taşımaktadır. Bu ka-
rakterin ortak adı İslam’dır. Kaşgar, Buhara, Tebriz, Bakü, Merv, Bağdat, Şam, Kahire, 

1  Dr., Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
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Konya, Üsküp, Bahçesaray, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, Granada şehirleri 
plan ve yapı olarak aynada birbirlerinin yansımaları gibidir.

Semerkant’a ayna tutarsanız, Şah-i Zinde’deki çinilerde Bursa’daki Yeşil Türbenin 
renk ve ahengini görürsünüz. Buhara kalesine ayna tutarsanız, Halep kalesinin ihti-
şamını ve zarafetini görürsünüz.

Buhara

Halep 
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Semerkant 

                              

Bursa 
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Bütün bu şehirler, ortak karakterin içerisinde doğup büyüyen insanın, karak-
terini yansıtırlar. Genel anlamda bu şehirler birbirlerine benzeseler de, Anado-
lu’daki yani bugün ki Türkiye sınırlarındaki Türkiye Selçuklularının kurmuş ol-
dukları şehirlere dikkatle bakıldığı zaman, kendine özgü karakterler taşırlar. 

Bana göre; en önemli karakteristiği, yapılan eserlerde görkemi ve sanatsal zengin-
liği toplumun genelinin kullandığı Cami, Han, Kervansaray, Şifahane, Hamam gibi 
eserlerde görürüz. Sultanların kullandıkları saraylar, mütevazi yapılardır ve özellikle 
de görkemden uzaktır. Bu karakteri bugün Özbekistan Hiva’da İç Kale’deki yapılar-
da görürüz. Toplumun genelinin kullandığı Cami, Medrese türü eserlerde ahşap ve 
çini işçiliği son derece ince işçilikle bezenmesine rağmen, hansarayların da özellikle 
ahşap taşıyıcı sütunlarında hiçbir süsleme sanatı kullanılmamıştır.

Özbekistan/ Hiva 
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İşte bu karakter doğu ile batıyı keskin çizgilerle birbirinden ayırmaktadır. Batıda-
ki görkemli saraylar ve şatolar bizim kültürümüzde ve özellikle de şehirlerimizde 
Osmanlının son dönemlerine kadar yoktur. Selçukluda ise çok mütevâzi seviyede 
kalmıştır. Bunun en güzel örnekleri olan Anadolu Selçukluları döneminde yapılan 
camiler, kervansaraylar, şifahaneler bütün ihtişamlarıyla ayaktadırlar.
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Ama Beyşehir Gölü kenarındaki Kubadabad Sarayından böyle bir ihtişamı göreme-
mekteyiz. Daha sonra Beylikler döneminde de aynı mantığı ve şehir yapılanmasını 
görüyoruz.

Dünyanın şaheserlerinden Sivas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesinin bulunduğu bir 
yerde sadece kendine has karakteri ile Divriği evlerini görebiliyoruz. Asla görkemli 
bir sarayın izini göremiyoruz.

Anadolu Selçuklu şehirlerinde liman şehirleri olan Sinop, Alanya gibi şehirler göz 
ardı edilirse şehirlerin merkezinde mutlaka bir ulu cami, mütevâzi bir Saray, Han, 
Hamam, Çarşı-Pazardan oluşan çekirdeğin etrafında sosyal, siyasal, askeri yapıya 
göre oluşturulmuş mahalleler bulunur. Bu mahalleler içerisinde sosyal statüsü üs-
tün ailelerinin yaptırdığı Şifahane, Medrese, Cami vs. eserler boy göstermektedir. 
Fakat hiçbir özel yapı, kamu yapıları diyeceğimiz abide binaları aşamazlar.
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Anadolu Selçuklu şehirlerindeki mimari benzerlikler, bunu, hiç kuşkusuz Tarihi 
İpekyolu’nun getirdiği zenginlik ve güvenli ticarete borçludur. Tarihi İpekyolu’nun 
Pekin’den çıkıp Avrupa’ya ulaşma serüveninde en fazla dağıldığı, bir örümcek ağı 
gibi yaygınlaştığı bölge Anadolu olmuştur. Bu İpekyolu’nun ticari mallarının sigor-
tası, adeta Selçuklu Sultanları olmuşlardır. Şimdilerde kuş uçmaz kervan geçmez bir 
yerde görkemli bir han görürseniz peşinen Selçuklu eseri olduğunu söyleyebilirsi-
niz. Mesela Sivas Alacalı Han,  Antalya-Burdur arasındaki İncir Hanın olduğu gibi.

Anadolu Selçuklu şehirlerinde Başkent 
Konya ve adeta ikinci başkent görevi ya-
pan Kayseri, Sultanların ikametgâhlarını 
da içlerinde barındırdıkları için ayrı bir 
önem arz ederken, özellikle birden fazla 
olan cuma mescitleri ve diğer eserlerin 
yoğunluğu ile tanınmaktadırlar.
Saltukluların hüküm sürdüğü Erzurum, 
Mengüceklilerin hüküm sürdüğü Erzin-
can, Divriği gibi şehirlerde İlhanlı eserle-
rine de rastlarız. Bu eserler siyasal olarak 

İlhanlı eseri olsalar da mimari üslup olarak Selçuklu eseridirler. Erzurum Yakutiye 
Medresesinin Minaresi, Çifte Minareli Medrese, Sivas Gök Medrese, Konya İnce Mi-
nareli Medrese, Antalya Yivli Minare sanki aynı ustanın elinden çıkmışçasına, birbiri 
ile aynı yapı malzemesi ve tekniğinde inşa edilmişlerdir.

Sivas/ Gök Medrese     Antalya / Yivli Minare 
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Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün himayelerinde  “Anadolu Selçuklu Uy-
garlığı ve Büyük Selçuklu Mirası” projesi ile başta Konya Selçuklu Belediyesi, Büyük-
şehir Belediyesi, birçok kurum ve kuruluşların destekleri ile çok kapsamlı bir çalışma 
yapılarak, ülkemizdeki 49  il ve 110 ilçe merkezinde hanlar, kervansaraylar, hasta-
neler, medreseler, camiler, kümbetler, türbeler, saray ve köşklerin tespitleri yapıldı.  
Bu değerli çalışmalar, Prof. Dr. Haşim Karpuz ve kıymetli bilim adamları tarafından 
yayın haline getirilmiştir.

Anadolu’daki tarihi şehirlerin çekirdeğini oluşturan kent merkezlerinde, Osmanlı-
dan ziyade Selçuklu eserlerini görürüz. Özellikle Ulu Camiler, Medreseler, Şifahane-
ler ve Kümbet mezarlar aynı elden çıkan birer imza, birer tuğra gibi bizlere eserin 
sahibini haykırmaktadırlar. Selçuklu kümbetlerinin en bilineni Kayseri, Konya, Si-
vas ve Erzurum’dadır. Bütün bunların yanında Ahlât Mezar Taşları Selçuklu eserleri 
içerisinde en göze çarpandır. Bu abidedeki mükemmel eserler Orta-Asya özellikle 
Orhun bölgesindeki balbalları hatırlatır. Uçsuz bucaksız steplerde dikilen bu taşlar 
sanki anlaşmışçasına toplanıp yürümüş İslami karakterleriyle tarifi imkansız hat ya-
zıları ile Ahlat’da yeniden ayağa kalkmışlardır. 
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Selçuklu Mimari yapılarının her şehirde ortak olan yanlarından biride özellikle Med-
rese ve Şifahanelerin taç kapılarında kullandıkları yarı hayvan yarı insan rölyefleridir.

Selçuklu şehirlerindeki Mimarlık abidelerinde tüm süsleme eserlerin taç kapısında 
toplanmış iç mekânda eser oldukça sade şekillendirilirken Cami, minber ve mih-
rapları insan zekâsını ve hayalini zorlayacak ahşap eserler meydana getirmişlerdir. 
Camiler hemen hepsi tonozlu, ahşap örtülü yapılırken ahşap boyamalarda insanı 
kendine hayran bırakmaktadır.
Orta Asya’da pişmiş toprak çini yapı malzemeleri olarak kullanılırken taşıyıcı unsur 
hep ahşap direkler olmuştur. Anadolu’da tuğla tamamen terk edilmemiş taş taç ka-
pıların yanında yükselen minareler pişmiş tuğlar ve turkuvaz sırlı tuğlalarla gözleri 
kamaştırmaktadır. Medrese ve şifahanelerin bir bölümünde iç avlunun tavan ve du-
varları muhteşem çinilerle kaplanmıştır.
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yüklerini indirdiler ve o çadırı ordugâhlarının merkezi yaptılar. Bu yere o zamandan 
Fustat (otağ) adını vermişlerdi. Bunun üzerine Amr b. el-As Babil kulesinin kuzeyin-
de kalan şehrin plan ve projesini yapıp ona Fustat adını verdi. Bu plana göre şehir 
yirmi mahalleye ayrılmıştı. Mahallelere hıtat adı verilmişti. Amr halkı gruplarına ve 
kabilelerine göre bu mahallelere yerleştirmek için emrinde bulunan ileri gelen dört 
kişiyi görevlendirmişti. Bundan sonra Müslümanların Mısır’daki güçleri arttıkça Fus-
tat’ın bayındırlığı da o ölçüde arttı. Birçok yönden Basra ve Küfe’yi geçecek hale 
geldi. 

Fustat halkının nüfus oranının çok yükselmesi nedeniyle, konut sıkıntısı başgöster-
miş ve sorunu çözebilmek için binalar iki, üç hattâ bazıları yedi kat olarak inşa edil-
mişlerdi. Bazen bir binada ikiyüz kişi yaşardı. Bu binalardan biriinin yapım giderleri 
700.000 dinara ulaşabiliyordu. Bu bina Ahmed b. Tulun’un oğlunun harem konağıy-
dı. Bazı tarihçilerin anlattığına göre; Nil kenarında bulunan evlerin pencerelerinden 
Nil’in üzerine makara ve iple uzatılmış kovaların sayısı onaltı bine ulaşıyordu. Mila-
di 9. yy sonlarında Ahmed b. Tulun’un oğlu Humâruye zamanında Fustat’ı ziyaret 
eden bir adam şehrin mamuriyet ve zenginliğinden bahsederken diyor ki: “Hizmeti-
me bakmak için bir uşak aradım ama bulamadım. ‘Bu şehirde o kadar çok hizmetçi kul-
lanılır ki bir uşak iki-üç kişiye birden hizmet eder’ dediler. Makrîzî, gibi tarihçiler Fustat  
halkının debdebe ve refahı hakkında çok detaylı bilgiler vermektedirler.

Bağdat

İslam dünyasının oluşturduğu en tipik şehirlerden biridir. O günün dünyasında tam 
bir dünya şehri, bir metropolitan şehirdir.

İkinci Abbasi halifesi Mansur tarafından (h.145/m.762) yılında kurulan bu şehir 
uzun bir dönem Abbasilere başkentlik yapmıştır. Yeri birçok kez değişmiş olmakla 
birlikte varlığını günümüze kadar gelişerek sürdürmüştür.  Birinci Abbasi halifesi 
Saffah, hilâfet makamına geçince Irak ve Fars’ta kendisini destekleyenlerin sayısının 
her geçen gün artması üzerine, kardeşi Mansur’la beraber Kûfe’ye yerleşmeye karar 
vermişti. Daha sonra Saffah Ambar’ın yakınında bir şehir kurarak bu şehre Abbâsî-
ler ile Aleviler arasındaki bağlantıya işaret olmak üzere Haşimiyye adını vermiştir. 
Kardeşi ile beraber buraya taşınmıştır. Saffah ölünceye kadar burada yaşamıştır. On-
dan sonra halife olan kardeşi Mansur burada birkaç yıl oturduktan sonra Ravendiye 
halkının saldırısı üzerine, şehirden nefret etmeye başlamış ve yeni bir şehir kurmak 
düşüncesiyle uygun bir yer aramaya başlamıştır. Kendisine bugünkü Bağdat’ın ye-
rini göstererek en uygun yerin burası olduğunu söylemişlerdir. Abbasi halifesi Man-
sur, burada bir şehir kurarak ona Bağdat adını vermiştir. Burası ‘Medinet’ül Mansur’ 
(Mansur’un şehri) adı ile bilinir olmuştur. 

Mansur Bağdat şehrini Dicle ırmağının batı tarafında daire biçiminde kurdurmuş ve 
çevresini saray halkına, mevâlîsine ve yakınlarına mukataa olarak vermişti. Üçüncü 
halife Mehdi asker ordugâhını Dicle’nin doğusuna taşıyarak buraya Mehdi ordugâhı 



139

adını verdi. Bundan sonra güç ve kuvvet sahibi insanlar ve devlet adamları bu tarafa 
geçmeye başladılar ve burada birçok bina yaptılar. Daha sonra halife de aynı böl-
geye taşındı. Halifelerin sarayları, bahçeleri nehir boyunca uzanmaktaydı. Bağdat’ın 
sözü edilen doğu tarafına Rasâfe ve batı tarafına Kerh adını vermişlerdi.

Bağdat Me’mun devrinde en mâmur devrine ulaşmıştı. Rivayete göre o sırada Bağ-
dat’ın bina ve bahçeleri 56.750 cerib (60 x 60 arşın. 1 arşın = 68 cm.) alanı işgal edi-
yordu. Bu alanın 26.750 ceribi doğuda, 27.000 ceribi de batı bölgesindeydi . Bilindiği 
gibi bir cerib 3.600 ziradır. Fidana oranı 100 / 333, 5 dur. Buna göre bütün Bağdat’ın 
yüzölçümü 16.000 fidan demektir. (Her fidan 4.200 metrekaredir.) Hatib-i Bağdadî 
Bağdat’ın kırk mahalleden oluştuğunu ve Me’mun zamanında Bağdat’ta bulunan 
hamamların 65.000 aded olduğunu söylüyor.  Seyrü’l-Mülûk adlı kitabın yazarı da 
Bağdat’ın ulaştığı mamuriyeti gösterirken şu bilgileri veriyor: “O sırada Bağdat’ta 
60.000 hamam vardı. Her hamamda en az bir hamamcı, bir kalfa, bir çöpçü, bir ateş-
çi ve bir saka olma üzere beş kişi bulunurdu. Her hamamın çevresinde beş mescit 
bulunuyordu.” Bu hesaba göre Bağdat’ta 300.000 mescit vardı. Her mescitte beşer 
memurdan aşağı bulunmayacağına göre sözü edilen mescitlerde 1.500.000 kişinin 
görevli olduğu anlaşılır.  

Bağdat’ın çevresinde, Fırat ile Dicle arasında bulunan yerlerin o dönemlerdeki ma-
muriyeti de unutulmamalıdır. Hicri 4.yy.’da o yerleri bizzat gören İbn Havkal: “Bağ-
dat’la Kûfe arası birbirine bitişik ve sınırları ayırt edilmez mâmur arazilerden oluş-
muştur. Bu yerler genellikle Fırat’tan açılmış olan kanallarla sulanır....” diyor. Yukarı-
da sözü geçen kentlerden başka batıda, Tunus’ta Kayrevan, Irak’ta Vâsıt; Mısır, Şam 
ve Fars kıtalarında diğer şehirler gibi müslümanların kurmuş olduğu bazı önemli şe-
hirler daha vardır. Bir de daha önce kurulmuş olan Şam, Kurtuba, Gırnata, Tulaytule, 
İskenderiye gibi şehirler müslümanlar zamanında daha fazla büyümüş, eskisinden 
daha büyük mamuriyete kavuşmuştur. 

Vaktimizin darlığı sebebi ile biz bu tebliğde Emevi ve Abbasi devrinde kurulmuş ve 
geliştirilmiş Basra, Kufe, Fustat ve Bağdat örnekleri üzerinde durduk.  Bunlar daha 
sonra kurulan İslam şehirleri için de örnek model olarak karşımıza çıkmaktadır.
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İslam Şehrinde Bir Sosyo-
Kültürel Merkez: Mirbad*
Abdullah Ekinci1

Şehir; dinî, toplumsal ve politik sistemi sembolize eden bir mekândır. “İslam şehri” 
anlayışı, İslam düşünce sistemi ile hayat felsefesinden ayrı düşünülemez. İslam şe-
hirleriyle ilgilenen kimi araştırmacılar, bu nedenle yanılgıya düşmektedirler. Şehri 
İslam düşünce sisteminden soyutlayarak “İslam Şehri” kavramına karşı çıkmaktadır-
lar. E. Wirth, a. H. Hourani ve G. E. Von Grunebaum, Weber bunlardandır. Wirth İslam 
şehirlerinde görülen fizikî yapının eski doğu şehirlerinde de mevcut olduğunu be-
lirtmektedir. O, İslam şehrinin karakteristik tek özelliği olarak çarşıyı kabul etmekte-
dir.2 Hourani ve Grunebaum da, İslam şehirleri arasında ortak bir plan tipinden söz 
edilemeyeceğini ve İslam şehirlerinin pek çok bakımından diğer ortaçağ şehirle-
rine benzerlik arz ettiğini belirtmektedirler. Onlar “İslam şehri” kavramı yerine dâ-
rü’l-İslam (İslam dünyası) şehirleri ifadesini daha tutarlı, daha doğru olacağını söy-
lemektedir.3 G. Ve W. Marçais kardeşler ise, İslamiyet’in tam olarak ancak şehirlerde 
yaşanabileceğini, İslam şehrinin Müslümanların hayat anlayışıyla şekillendiğini ve 
karakteristik özellikleriyle belirli bir İslam şehri tipinin mevcut olduğunu kabul et-
mektedirler.4

İslamiyet esas itibariyle mevcut olan bir şehirsel yapının üzerine kurulmuş bir ya-
pıdır. Fakat bu şehirsel yapı gelişmemiş olduğundan dinin birleştirici rolü burada 
1 *Kelime Mirbed olarak tercüme edilmesi gerekir. Fakat Türkçe’de kullanımını kolaylaştırmak için “Mir-
bad” olarak telaffuzunu tercih ettik. 
 Prof. Dr., Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
2 Wirth, “Villes Islamiques, Viles Arabes, Villes Orientales Une Problematique Face au Changement”, s. 
193–194, 197–198 aktaran Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fizikî Yapısı, Ankara 1995, s. 30.
3 Hourani, “The Islamic City in the Lihgt of Recent Research” The Islamic City,ed. A. H. Hourani-S. M. Stern, 
Oxford 1970, s. 11–14; Grunebaum, G. E. Von, “The Structure of the Muslim Town”, Islam, Essays in the 
Nature and Growth of a Cultural Tradition Vol. 5s. 14, No 2, 1955, s. 2–146; Can, s. 30.
4  W. Marçais, “L’İslamisme et la Vie Urbanie” s. 61–67 ve G. Marçais, “La Conception…”, s. 520-532’den akta-
ran Can, s. 30
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her zamankinden kuvvetli olmuştur.5 Aslında Mekke, Medine, Hayber, Taif, Basra ve 
Sana gibi Arap yarımadasındaki yerleşim merkezleri Arap şehirciliği hakkında biz-
lere 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.6 Muhtemelen İslam öncesi Mekke şehir 
planı da buna benzemekteydi. Hayber ve Taif’e gelince, bu kentlerin sakinleri daha 
çok Yahudilerdi. Bu kentler müstahkem kalelerle donatılmış şehirlerdi.7 Sana şehri 
ise Güney Arabistan’da yer almakta olup daha çok antik Roma şehri tarzına benze-
mektedir. Büyük bir cadde şehri ikiye bölmekte ve bütün sokaklar, bu iki ana cadde-
ye açılmaktadır.8Aslında İslam şehrinin fizikî yapısıyla ilgili değerlendirmelerin baş-
langıç noktası Mekke ve Medine olmalıdır. Bu iki şehir İslam toplumunun gelişimi-
ne beşiklik etmiş olması açısından da önemlidir. Bu iki şehirde fizikî plan açısından 
değerlendirilebilecek olan yapılar Kâbe, Mescidü’l-Haram ve Mescidü’n-Nebevi’dir. 
Bu dönemde fizikî yapıdan ziyade bilinçlenmenin ön planda olduğu görülmektedir.  
Mekke, el-Erzakî’nin ifadesine göre, milattan 1892 yıl önce yaşamış Hz. İbrahim ile 
oğlu İsmail zamanında kurulmuştur.9 Şehrin ve aynı zamanda vadinin tam ortasın-
da, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tarafından inşa edildiği bilinen Kâbe yer almaktadır. 
İslam öncesinde de kutsal sayılan Kâbe, İslam sonrası dönemde saha mescit ola-
rak 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; siyasî ve idarî işlerin görüşül-
düğü bir yapı idi. Emeviler döneminde de idarecilerin ikamet ettiği bir mekân idi. 
Abbasiler döneminde ise bu kurum terk edilerek yerine dârü’l-İmare ismiyle, idarî 
hüviyetiyle yeni bir konut inşa edilmiştir.10 Medine’de ise “utum” ismiyle bilinen, hal-
kın savaş ve saldırı sırasında sığındığı küçük kalecikler bulunmaktaydı.11  Bir kentin 
İslam şehrine dönüşmesinin ilk örneği Medine’dir. Şehrin adı olan Yesrib İslam ön-
cesini temsil ederken Medine İslamî dönemi temsil etmektedir. Medine Mekke’nin 
aksine bir tarım şehridir. Peygamberin hicretiyle gelişen şehir, Hz. Muhammed ve 
Dört halife devrinde İslam devletine başkentlik yapmıştır.12 Hz. Muhammed’in Me-
dine’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 çevrilmiş-
tir. Hz. Muhammed’in beraberinde gelen Müslümanların, 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 idarî ve siyasî işlerini mescidin doğu kısmında bulunan 

5  Mardin, Din ve İdeoloji, İstanbul 1983, s. 70
6  Can, a.g.e., s. 19.
7 Belazuri, Fütû’l-Buldan, çev. M. Fayda, Ankara 1987, s. 35,79-80; A. Grohmann, “Hayber”, İA., c. V/1, İs-
tanbul 1977, s. 384.
8  Can, a.g.e.,  s. 19. 
9   El-Erzakî, Kâbe ve Mekke Tarihi, çev. Y. V. Yavuz, İstanbul 1980, s. 8.
10  El-Ezraki, a.g.e., s. 358,366; İbnü’l Esir, İslam Tarihi, c. I, s. 101; Hasan İbrahim Hasan, Siyasi-Dinî-Kültü-
rel-Sosyal İslam Tarihi, çev. İ. Yiğit-S. Gümüş, c.I, s.66.
11  Fr. Buhl, “Medine” İA., C. VII, İstanbul 1977, s. 459-471. 
12  W. M. Watt, “al-Madina”, EI, V, Paris 1986, s. 989-993.
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evinde yürütmüştür. Hz. Ömer döneminde, idarî ve siyasî işlerin yürütüldüğü özel 
bir yapı inşa edilmiş ve dârü’l-İmare ismiyle anılmıştır.13 Mescidü’n-Nebevî içinde, 
bir nevi beytü’l mâl (hazine) fonksiyonu gören özel bir oda da mevcuttur. Şehir-
de Mescidü’n-Nebevî’den başka kabilelere ait mescitlerden ve bir de musalladan 
söz edilmektedir. Cuma namazı sadece Mescidü’n-Nebevî’de kılınmaktadır.14 Hz. 
Muhammed’in şehirde bir takım düzenlemeler yaptığını görmekteyiz. Öncelikle 
sokaklara, iki yüklü devenin çarpışmadan geçebileceği kadar bir genişlik verilme-
sini emrettiği ve bu genişliğin 7 zirâ’ (3.5 m.) olduğu bildirilmektedir.15 Hz. Muham-
med’in şehirde var olan çarşılara ilaveten bazı yeni çarşılar inşa etmiştir.16 Medine’de 
İslam öncesinde saldırı anında sığınma amacıyla kullanılan toplamda 200’u bulan 
“Utum” adı verilen küçük hisarlar, İslamî dönemde barış zamanında ticarî ambar 
olarak kullanılmış ve önünde küçük pazarlar kurulmuştur.17Abbasiler zamanında, 
Şam’da Darü’l-Hayl isimli elçilerin evi bulunmaktadır.18

İslam’la birlikte Arap toplumunun yapısında önemli değişiklikler olmuştur. İslam’ın 
getirdiği prensiplerle Arap toplumu yeni bir çehre, yeni bir kimlik kazanmıştır. İslam 
sadece toplumsal yapıyı değiştirmekle kalmamış aynı zamanda yaşanılan mekânın 
da dinle ete kemiğe bürünmesini mümkün kılmıştır. 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.19

İslam öncesi ve sonrasında Basra’yı temsil eden sembol hiç şüphesiz ki Mirbad’dir. 
MedineleşenYesrip gibi İslam öncesi panayırların, göçebe yaşam şartlarının mekânı 
olan Mirbad İslam sonrasında İslamileşmiş muhaddislerin, dilbilimcilerin ve kıraat 
âlimlerinin uğrak yeri olmuştur. 

İslam Şehri ve kurumlarıyla ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Şehirle ilgili bazı kavram ve 
kurumlar insanlık tarihi kadar eskidir. Bu kavramlardan biri Agora (Yunanca: �γορά, 
Agorá)’dır. Agora Antik Yunan kentlerinde, şehirle ilgili politik, dinî, ticarî her türlü 
faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu binalarının etrafında sıralandığı, halka ait geniş 
açık alan olarak tarif eldir. Bu yapı Helenistik dönemde şekillenip Roma İmparator-
luğu’nda ortaya çıkan forumların öncülüdür. İlk agoralar şekil olarak son derece 
basit olup, bir kürsü ve oturma yerleri bulunan mekânlar olarak coşkulu konuşma-
lara sahne olmaktaydı. Dinî içerikli şenlikler ve tiyatro gösterileri de ilk zamanlar 
agorada düzenleniyordu. Benzer bir yapıyı İslam öncesi ve sonrası Arap kentlerinde 
de görmek mümkündür. Basra’nın üç mil dışında bir semtte yer alan, kamusal mer-
kez olan Mirbad, bu tür bir yapıdır. “Rbd” kökünden durdurmak, durmak anlamına 

13  Hamidullah, Muhammed;  İslam Müesseselerine Giriş, İstanbul 1992, s. 57-58.
14  Hamidullah, İslam Peygamberi, c. II, s. 1148; a. mlf., İslam Müesseseleri, s. 52. 
15  Ez-Zebîdi, Sahîh-i Buhârî Muhtasar Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, c.VII, s. 413; Hamidullah, İslam 
Peygamberi, c. II, s.1141.
16  Hamidullah, a.g.e., c. II, s. 1140. 
17  Can, a.g.e s. 42. 
18 Elisseeff, “Dımashk”, s. 288; Can, a.g.e. s. 45.
19  Bkz. Bilmen, Ö. N. ; Büyük İslam İlmihali, İstanbul 1975, s. 161–164.
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gelen Mirbad, Irak’ta Arap kültürünün şekillenmesinin yanı sıra şehrin ekonomik 
hayatında da olağanüstü bir rol oynamıştır.  Burada deve kervanlarının yükleme 
ve boşaltma işi bu özel meydanda yapılmakta idi.20 Göçebeler ve kervanlar için bir 
tür kamp yeri idi. Makdisi, boyutu değişen düz bir alan olarak tasvir eder Mirbad’ı.
21Basra’da geniş bir meydandan ibaret olan Mirbad’da, suyu Şattü’l-Arap’tan getiril-
miş bir havuz mevcuttur.22 Basra’da şehrin dışında, çöle doğru uzanan, başlangıçta 
boş bir alan olan en eski pazar yeri olan ticaret merkezine 155/771-2’de Ebu Cafer 
el-Mansur bir sur inşa ettirir.23 133-9/781-6’da Basra’nın ilk Abbasi valisi olan Süley-
man b. Ali Mirbad’dabir konak yaptırmıştır.24 Meşhur yedi kraatâlimindenüçüncü-
sü, dil bilimci ve Basra dil okulunun kurucusu Ebu Amr b. A’lâ’nın (154/770) evi de 
Mirbad’ın arkasında idi. Basra Okulunun mensupları, Mirbad’a gelen Bedevilerden 
kelimelerin tespiti, gramer kaidelerin formüle edilmesinde ve sair alanlarda Basra 
Okulunun çalışmalarına ciddi kakı sağlamışlardır. Şiir yarışmaları yapılıyordu. Bede-
vilerin tarihsel gelenekleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili bilgiler buradan toplatılmıştır.25 
Cahız “Bayan” eserinin önemli bölümlerini buradan toplandığı kaydedilir. Cahız “Ha-
yavan”ında ünlü arap şairi Ebu Nuvas el Hasan, Binel Haniel Hakem’in yazı aletlerini 
alarak sabahın erken saatlerinde Mirbad’a geldiğini ve burada notlar aldığını ifade 
eder. Aynı şekilde şair Ferazdak’ın da uğrak yeri idi. Resmi eğitim kurumlarının yok-
luğunda bir okul görevi üstlenmiştir. Aynı zamanda Mirbad dilbilimcilerin, şairlerin, 
hadis toplayıcıların uğrak yeri olmuştur. Mirbad’da Bedevilerin, kentlilerin rengâ-
renk bir kalabalık tarafından sorgulanılması da öğretici bir yönünü göstermektedir. 
Mirbad aynı zamanda bir tiyatro sahnesidir. Mirbad aynı zamanda bazı geleneksel 
oyunların sergilendiği, farklı kabilelerin veya Basralı grupların kavgalarının sergilen-
diği sahne idi. Bazı kaynaklarda kan davalarının barış akdinin burada yapıldığı ifade 
edilir. Aynı zaman da Mirbad bir eğlence alanıdır. Çünkü burada insanları eğlendir-
mek için yılanların oynatıldığından da bahsedilmektedir.26

Basra’ya gelen ticaret kervanlarının yükleme-boşaltma işi burada yapılmaktadır. 
Mirbad aynı zamanda, şairlerin, ediplerin ve Arap dilcilerin buluştukları bir kültür 
merkezi ve önemli siyasi toplantıların yapıldığı forum yeridir.27 Massignon, Mir-
bad’ın Ukkâz Panayırı geleneğini devam ettirildiğini belirtmektedir.28 Ukâz veya Uk-
kâz, Taif’e 15 km. kadar uzaklıkta, Mekke civarında bir yerdir. Burada eski dönemler-
den beri, yılın belirli bir zamanında umumî bir Pazar kurulur ve her taraftan insanlar 
buraya akın ederlerdi. Söz konusu bu yerde, ayrıca şiir ve hitabet gibi konularda ya-
rışmalar yapılır; kişi ve gruplar arasındaki dava ve şikâyetler de görüşülürdü.29 El-Alî 

20  Hamidullah, İslam Peygamberi, c. II, 1141–1142.
21  Makdisi, el-Bad’ wa’l-ta’rih, tr Huart, iv, 80.
22  Nâsır-ı Hüsrev, a.g.e  s. 254.
23 Taberi, III, 473-4.
24  Belazuri, Futuh, 349; Yakut, i, 643-4.
25 Ch. Pellat, “al-Mirbad”,  Encyclopaedia of Islam.
26 Ch. Pellat, “al-Mirbad”,  Encyclopaedia of Islam.
27 Massignon, “…Basra”, s. 66;Can, s. 53.
28 Massignon, “…Basra”, s. 66; Ukazz Panayırı için bkz. N. Çağatay, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye 
Çağı, Ankara 1982, s. 113.
29  Çağatay, s. 113.
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ise, Mirbad’ın antik şehirlerdeki agora ile fonksiyon bakımından kısmî bir benzerlik 
arz ettiğini belirtmektedir.

Basra’yı ziyaret eden bedeviler kentin üç mil uzağındaki bir dış semtte konaklar. Bu 
aynı zamanda, bütün bölgenin alışveriş merkezi olan Mirbad’dır.30 Dilbilimciler de 
orayı mesken edinir. Çünkü İslam öncesi Arap panayırları, Fars çarşıları gibi Mirbad 
basit bir ticarî alışveriş yerinden öte, bir iletişim mekânı ve şairlerle, gezgin ozan-
ların eserlerini seslendirmeye geldiği gerçek bir kültür kurumudur. Basralı filolog 
Ru’be (ö. 145/762) Mirbad’da Bedevi Temim kabilesinin üyelerinden oluşan dinleyi-
ci kitleleri önünde şiirlerini söylemiştir. Ferezdak ve Cerir, orada kabile reisi ve şairi 
Ra’î (ö. 90?/709) gibi uzmanların hakemliğinde, amansız şiir atışmalarına girmiştir.31 
Asma’î de (ö. 213/828), garîbü’l-lûgat’ı, Bedevilerin kullandıkları “nadir ve anlamı 
karanlık sözcükleri” aramak için buraya gelir. Öykülerinden birinde, çarşıdaki bir ge-
zintisini hocasına anlatırken görürüz onu: Bir gün, diye anlatır, EbûAmr bin el-Alâ’yı 
görmeye gittim. Beni görünce sordu: “Nerden geliyorsun” Asma’î Mirbad’dan diye 
cevap verdi. “Göster bakalım neler getirdin” dedi. O zaman yazı tahtalarımın üzerine 
kaydettiklerimi ona okudum. Anlamını bilmediği altı nadir sözcük üzerinde bir süre 
düşündükten sonra, bana “sen bir garib (az rastlanan ve anlamı bilinmeyen kelime) 
uzmanı oldun, ey Asma’î” dedi.”32

Mirbad’a gelenler sadece dilbilimciler değildir. Kentli nesir ve şiir yazarları da, Arap 
dili konusundaki ustalıklarını tamamlamak üzere oraya gelmektedir. Asma’î’nin ve 
onun başka devre arkadaşlarının öğrencisi olan Basra doğumlu meşhur Câhız (ö. 
255/868), “dilin arılığını” bu bölgede yaşayan ve o arılığa sahip oldukları varsayılan-
ların ağzından öğrenmiştir. Hatta İbn Nedim’in Fihrist’inde Mirbad’a gidip gelen ve 
bilgi kaynağı işlevi gören bazı Bedevilerin uzun bir listesini verir.33 Massignon tıpkı 
Basra’nın Mirbad’ı gibi, Kûfe’nin de Kunnâsa’sı vardı. Oda deve kervanlarının yük in-
dirme bindirme yeriydi. Kentlilerle göçebeler arasında bir alışveriş mekânı olan bu 
yerleşim alanı, “Basra’nın Mirbad’ı gibi, ama daha küçük bir ölçekte bedevi şiirinin 
merkezlerinden biri idi.34

Asma’î’nin ve onun başka devre arkadaşlarının öğrencisi olan Basra doğumlu meş-
hur Câhız (ö. 255/868), “dilin arılığını” bu bölgede yaşayan ve o arılığa sahip olduk-
ları varsayılanların dilinden ağzından öğrenmiştir.35Asma’î’nin bir devre arkadaşının 
yönetiminde öğrenim gören şair Ebû Nuvâs da (ö. 200/815) aynı şeyi yapmıştır. Bi-
rincisi Arap nesrinin başlıca kurucularından birinin izinden gitmiş, ikincisiyse Arap 

30  Kervanların “konak yeri” ve kültürel rolü hakkında bkz. Ch. Pellat, Le Milieubasrien et la formation de 
Gâhiz, Paris,1952; R. Blachere, Histoire de la litteraturearabe, III, s. 540-541. 
31 Şelkânî, Rivâyetü’l-Lügat, 69; R. Blachere, Histoire de la litteraturearabe, III, s. 479-482; Houarı Touatı, 
Ortaçağda İslam ve Seyahat, Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropoloji, çev. Ali Berktay, İstanbul 2004, s.52, 
74
32  Yakut, Mu’cemü’l-Buldân, II, s. 202.
33  Houarı Touatı, a.g.e. s. 52
34  H. Djait, Al-Koufa, s. 278; HouarıTouatı, a.g.e., 75-76.
35  Bkz. Ch. Pellat, Le Milieubasrien et la formation de Gâhiz, Paris 1954; HouarıTouatı, a.g.e., 52.
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şiirinde devrim yaratan adamı, Beşşâr bin Burd’u izlemişti.36 Mirbad’a gidip gelen ve 
bilgi kaynağı işlevi gören bazı Bedeviler şöhret sahibi olmuştur. İbn en-Nedim’in 
Fihrist’inde bunların uzun bir listesi verilmektedir. Bu kişiler hiç çekinmeden dilbi-
limcilerin okullarına da gidip gelmektedir. Örneğin Yunus bin Habib’in (ö. 183/799) 
okulunun “dil öğrencilerini, Bedevi ve Çöl arı dilcilerini çektiği bilinmektedir.37 Bilgiye 
kaynaklık edenlere kucak açan Mirbad, ne gariptir ki belleklerde kendisine yer bu-
lamamıştır.  

Şehirlerle kurumlar beden ile ruh gibidir. Şehrin gerilemesi ve ölmesi kurumların-
da gerilmesi ölmesi demektir. Basra’nın 9. Yüzyılın başlarından itibaren gerilemeye 
başlaması ardından 871’de Zenci isyanın Basra’yı tekrar zirveye tırmanmasına fırsat 
vermemiş olması, İslam dünyasının belleğinden Mirbad’ı silmiştir. Bugün de Mir-
bad’ın geçmişteki gibi şairlere, ediplere ve dilbilimcilere kucak açan bir merkeze ih-
tiyacı vardır. Aynı zamanda siyasî toplantıların yapıldığı bir foruma, panayıra ihtiyaç 
vardır. Uzmanların hakemliğinde şiir ve hitabet yarışmalarının yürütüldüğü Mirbad 
gibi merkezlere ihtiyaç vardır. Mirbad sadece ticari ve kültürel işlevi olan bir merkez 
değildi. O aynı zamanda yerleşik kentlilerle kırsal göçebeler arasında bir alışveriş 
mekânı olması açısından da bir sosyalleşme merkezi işlevi görmekteydi

36  Nesir yazarı, İbn el-Mukaffa’dır (ö. 762 veya 772); şairse onun çağdaşı Beşşar b. Burd’dur. Her ikisi de 
Basra’da yetişmiştir. Bkz. HouarıTouatı, a.g.e., 75.
37 Enbâri, Nüzhet, a.g.e., 49; HouarıTouatı, a.g.e., 75.
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New Urban Narratıve: 
Graffıtı Ethno-
Natıonalısm In Skopje  

Ali Pajaziti1 

                                   “It’s worthless to whitewash it, we are determined to do it again” 
                                                                                                           (A Skopian graffiti)                                                   

1. Introduction

The remarkable Australian philosopher and thinker Ivan Illich with regard to his 
controversial discourse, among others says: “You can wipe out a whole city from 
the earth if you take out its breath.”2 The hermeneutic of this sentence makes us 
understand that cities are living organisms, with a body and soul, with “cells and tis-
sues”, creatures that breathe and even rebel when someone takes their power, they 
are entities that will never forget (M. Armağan) but they can even cease to exist if 
we don’t cultivate or culturalise them. From the ancient cities (Byblos, Damascus, 
Jericho) up to now, together with cities that have brought the civilization, a special 
culture has been developing that distinguishes it from rural geist, the rural way of 
living. This culture is overlabeled as city culture or urban culture, that in up-to-date 
form would result as urban life. This way of living in the postmodern time, when 
1  Güney Doğu Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi, Makedonya.
2  Mustafa Armağan, Şehir Asla Unutmaz, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, p. 15. 
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everything passes away, has generated even an interesting artistic, challenging 
way, a sub-artistic form or alter-artistic form that carries its exhortation in public 
places like walls, buildings, bridges, in objects like old cars, sign posts etc., commu-
nicating with the recipient sometimes in a verbal way (words, letters) and someti-
mes in a non-verbal way (pictures, paintings, drawings) out of the mainstream of 
the social life. In times of turbulent conditions graffiti has been used as a mean of 
expressing oneself, communicating, and identifying with groups and ideals, and 
to divide territory among antagonists. This article aims to unfold the trends of graf-
fiti (sub)culture in Skopje, as a mural literature of hatred and to detect the ratio 
between alternative art and ethnocentrism and the impact of this discourse in the 
everyday life. 

2. (Alter)urban art or graffiti (sub)culture

The urban way of living has generated an artistic alternative form: the urban art, 
the graffiti (from Latin graphire, to write with a stylus; from Greek grapheion, to wri-
te), which is a mainly juvenile subculture that breaks the rules of the tradition and 
shows a completely new way of art making, that according to Ilse Scheepers is an 
expression of the need of communication dating back since pre-historical times.3 
The theory and observations says that urban art makes up a style of art intercon-
nected to the city and city life, performed by artists living in the city or whose pas-
sion is the city life. This form of art specified as drawing with letters, symbols and 
black images in undergrounds and private properties of New York in the 1960s,4 
the next decade turned up as part of the hip-hop movement matching with bre-
ak-dance, DJ-ism and MC-ing. In the 1980s all these shapes began performing on 
a simultaneous way as a form of hip-hop culture. The graffiti movement genera-
ting from the Afro-American youth and Afro-Caribbean culture became part of the 
ghettos in America and Hispanic slums, mixed up with jazz and blues, becoming 
widespread in the urban and suburban areas of the middle classes.5 

Graffiti combines street art with spray painting, used to summarize all shapes of 
visual art shown in the urban parts, inspired by urban architecture or city way of 
life. Due to the non-natural presence in public places it is considered as vandalism 
(punished by law) and an attack to private property, but according to some others 
it is a genre of artistic expression that deserves to be shown in art galleries and 
exhibitions. Although it can be seen in neighborhoods, where representatives of 
different cultures live together, today it consists of an international artistic form 
used in different ways, so that different urban artists travel from city to city and 
have social contacts with people all over the world. This kind of culture is called 
other graffiti culture, that marks a kind of public writing that might seem as simp-

3  Ilse Scheepers, Grafitti and Urban Space, University of Sidney, 2004.
4  Nancy MacDonald, The Graffiti Subculture: Youth, Masculinity and Identity in London and New York, 
Palgrave, New York, 2001, p. 2.
5  J. Rahn, Painting Without Permission: Hip-Hop Grafitti Subculture, Bergin & Garvey, London 2002, p. 2.
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le written words, dating back to the antique Rome and Greece. In modern times 
mural writing and paintings, especially those made with spray and markers, are 
most popular among teenagers. Graffiti culture and urban art are interlinked with 
hip-hop music, anarcho-punk, antiwar clichés, anarchic, feminist and anti-globalist 
ones, etc. Other people think that the urban art can be alternatively called counter-
culture or culture jamming, or deculturization, because it violates the framework 
accordance of every society, it tends to bring forward slogans like Lisez moins, vivez 
plus (Read less live long!), it shows fascist symbols as swastikas... Some others have 
even specified it as underground press, as a figurative art and form of calligraphy.  

This kind of subculture, whose performers have been considered as space invaders 
& hijackers, sometimes conveys political messages (Skopje: Forever Macedonia!; 
Tetovo: 1 language, 1 state, 1 nation!; Prishtina: 12:44 Time is up, UNMIK go home!; 
New York: Broken promises/Falsa Promesas; Cairo: Antique dictators for sale!; Ams-
terdam: Freedom lives when the state dies!), and sometimes have connotation of 
sport, humor, stylistic figures (No teeth, no moustache, smell like a... Bosnian girl!; I 
don’t want chewing gum, I want my change!; Keep guard on the Yugoslavia!; What 
a good hotel it was!; I will never forget you, just go away!; Aids, Aids, but what isn’t 
cancer!; Tallava6 20 years!; Error 404: Peace not found! Graffiti is a fun crime!; No 
vote neither for the Batman nor for the Superman, only for the Sefa Sirmen!; Ultras 
Forever!) 

Some authors assume that graffiti culture is an oxymoron, since speaking about it 
is like speaking for dead life, for dark light... It is important to emphasize the est-
hetic or non-aesthetic dimension of urban culture, how much it has to do with 
the beauty as a category and with values as an axiological concept and with their 
antipode? In spite of denying the positive reflection of the graffiti, it can still be said 
that this kind of urban modus vivendi constitutes a sociological phenomenon that 
is a reflection of social trends and can even be considered as a corrector of many 
negative social consequences, like an alternative rebellion. Graffiti is an expression 
of a world view, philosophy, of a perspective for human being, society and life in 
general, either in the form of drawings or writings. The symbolism of this avant-gar-
de subculture is a breath of knowledge archaeology (Foucault) and of deconstruc-
tion (Derrida), a social network that joins together social groups as in national level 
(“Bad Blue Boys”), at the same time in the global level  (the antiglobalists: Bread, not 
guns!).7 The elements of this culture are found in every corner of our city.

The city of the future, expressed by the words of Jonathan Raban, seems like a 
soft city,8 part of postmodern urbanism, where different cultural elements stay 
together as encyclopedic articles, that is, in full harmony and order with each other. 
Anarchic city even in the aspect of giving orders is not a healthy place to live in, but 
even the absolute “No” about the alternative culture is not a solution. Ethics and 

6  A type of Balkan music mixed with Greek, Turkish, Albanian and Slavic undertones. 
7  See, A. Pajaziti, “(Alter)arti urban ose grafitti (sub)kultura”, Shenja, 00, march 2011.
8  See, Jonathan Raban, Soft City, The Harvill Press, 1974. 
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moral values are distinctive signs of social health and public order, necessary to 
be kept with vigilance. This is the reason why there are anti-spray corpses, workers 
that wipe out ugly and tendentious writings. On the other hand, there are those 
who paint the peace symbols, hearts and Linux as liberators of the future and me-
ans of coexistence in the information society.9

3. Bi-national polarization of the two-decade transition in Republic of Mace-
donia

Nationalism is closely related to the term of nation, contemporaneous understan-
ding of which doesn’t goes behind the 18th century. It started and rose up in Euro-
pe, together with the modern state. It is defined as the totality of symbols and be-
liefs that create the feeling of being part of a single political community. As cultural 
ideal, nationalism relies on the statement that the nation provides an essential form 
of belonging to the people. On the other hand, as a moral ideal, nationalism is the 
ethics of heroic sacrifice, that justifies the use of violence to protect one’s country 
from enemies, internal or external. Like a universal phenomenon, it is a product of 
modern civilization that has effects upon social developments of many countries, 
very often having heavy consequences to the extent that a thinker once said: “Up 
to now it hasn’t been invented a more destructive weapon as nationalism.”10 

The ethno-nationalism phenomenon is present even in Republic of Macedonia in 
the form of a state-national nationalism and of a sub-national Albanian nationalism. 
(Engström 2002: 3-17, cited in Atanasov 203:304). This is best seen in the two deca-
des of transition, where there has been continual confronting in national-ethnical 
sizes between two subjects in this country, the Albanians and the Macedonians. A 
chapter that was thought to be over with the interethnic conflict of 2001 and the 
Framework Agreement which implied constitutional changes in favor of non-Ma-
cedonian ethnic groups and communities has however failed to bring conclusive 
peace. From 2006 and on the country has been living under the turbulences of 
permanent provocations by Macedonian state nationalism which showed itself in 
the most refulgent way in the case of the Macedonian Encyclopedia, that of the fer-
tility law, in the case of the castle church in Skopje, antiurban project “Skopje 2014”, 
handball fans in Nish or anywhere else throwing offending anti-Albanian slogans, 
the troubles in spring 2012 when two Albanians were executed in Gostivar, child-
ren beaten in Skopje buses etc. These are only some of the “products” of policies of 
new millennium’s excommunicating Macedonian ethno-revivalism, of nationalist 
hysteria, of momentum hypnosis, of strongest paradigm in the Balkans from the fall 
of communism.11 The last cases with the concert of the 21-st anniversary of the In-
dependence Day where three Albanian singers were offended in public in the pre-

9  Pajaziti, 2011. 
10  Ali Pajaziti, Fjalor i sociologjisë, Logos-A&SEEU, Shkup, 2009.
11  Denko Maleski, “Koengzistencija ili neegzistencija”, http://www.eurozine.com/artic-
les/2005-10-17-maleski-mk.html/11.12.2012
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sence of highest state dignitaries (among them President), the discriminating law 
for the members of military forces of RM by the 2001 conflict, and the Mass during 
the beginning of 2012-2013 academic year in the state university where members 
of other religions are studying as well are cases that tell about the social route of 
this country that is rapidly going towards the social dichotomy, towards creation 
of two opponent realities, with the potential to break violently apart this society.12 

4. Content analysis: Graffiti and nationalism in the capital (Skopje)

In the methodological aspect it must be underlined that graffiti were gathered by 
us, photographed in different locations of the capital, by our students and by sur-
fing on the internet. Visual notes are from different parts of Skopje, from its urban 
and rural areas. In the linguistic aspect graffiti is three-lingual: Macedonian, Alba-
nian and English. In the ethnic Macedonian dominant space of the capital prevails 
Macedonian language with its Cyrillic alphabet (accompanied sometimes by Ser-
bian language), while in Albanian ones we find the English alongside the Albanian 
language. 

We have followed a selective method with graffiti, so we have selected only those 
that have to do with perception of national and religious otherness in a time of 
continuous unrest, whether nationally or globally, when each identity feels at risk, 
has the fear of destruction or disappearance and, therefore, reinforces its particu-
larity, close to make its distinctiveness a primitive absolute, an idol - and like every 
idol it easily generates violence.13

The phenomenon of tension with ethnocentric dimensions in Macedonia is mani-
fested in different ways, among others through different graffiti that we find abun-
dantly in the space of this society, from one side to another, especially in the capital 
which non-officially is being transformed into a city with one million inhabitants. 
These writings which are of youthful nature and perceived as a spectrum of alter-
native culture, give in fact the real message of communities about themselves, the 
other and otherness, about nation, religion...  

There have been a lot of tension scenes, conflictuality and exclusivist identities in 
the past 20 years all around the Balkans which is a notable region where natio-
nalism is a dominant political ideology,14 and also in the Republic of Macedonia. 
Examples of interethnic and interreligious clashes that keep going on in other for-
ms are Bosnia 1992-1995, Kosovo 1997-1999, Macedonia 2001. In the narrow pers-
pective, this year (2012) has been very turbulent for our country (Vevčani, Gostivar, 
Nish, Smilkovce).    

12  Loring M. Danforth, “Nationalism and Pluralism in the Heart of the Balkans: The Republic of Macedo-
nia”, Cultural Survival Quarterly, No. 18. 2 (Summer 1994).
13  Claudio Magris, Panairi i tolerancës, IShM & IDK, Tiranë, p. 13. 
14  Danforth, ibid.



153

Besides other fields the climate of animosity and nationalism is reflected in alterna-
tive art as well. Concerning this there are a lot of examples speaking about the spi-
rit of chauvinism that has engaged the social organism. In Kriva Palanka, on a sign-
post that shows the name of the settlement are drawn crosses and added words 
“A city without Albanians”. Thus, the aim is to show that we have to do here with a 
one-national, one-religious, Macedonian and Christian milieu, with a monolithism 
to be notified as an element of pride.  
Illustration No. 1. A modified sign-post according to ethnocentric course at 
Kriva Palanka (Kriva Palanka: City without Albanians)

Such an intolerant climate is even met in the capital, in the multicultural Skopje, in 
the city of seven gates, in the second Bosphorus, that lately is being differentiated 
into two different units, in the Macedonian and Albanian ones, in the right side 
Skopje and left side Albanian one, with two diametrical faces, urban and quasi-ur-
ban, with a modern infrastructure and shanty Skopje. This feeling of division, or 
Beirutisation (Deutche Welle), is reflected even in the mural messages registered 
with colors that transmit hatred, phobia, ethnocentrism and even racism.
 

Illustration No. 2. The mono-
ethnicism as passion: “Ma-
cedonia for the Macedoni-
ans” and “Clean Macedonia” 
(i.e. without Albanians; Th-
rowing Albanian traditional 
hat in the waste bin)

Among exhortations of this gang or illegal subculture that we encounter in the 
Macedonian language in the capital are those that express a pathological hatred 
against Albanians, which encompass threats about the existence of the Albanian 
element, and even those with religious connotation, namely, religious hatred. In 
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the course of the investigation made in the second half of 2012 we found graffiti of 
the type: “Death to Albanians” (Смрт за шиптари!), calls for violent conversion from 
Islam to Christianity: “We will crucify you!” (Ќе ве покрстиме), for genocide, “Clean 
Macedonia” (Чиста Македонија), “Macedonia for the Macedonians” (Македонија 
на Македонците), nay, and Nazi swastikas, demonstrating a fascist spirit in Skopje 
and evidencing “anarchic  forms of everyday criminality”.15 In a place we registered 
graffiti where a well-known  Macedonian journalist is labeled as Albanian, in the 
pejorative sense (“Чомовски шиптар! - Chomovski Alabanian!). A graffiti speaks 
about the name issue of the state (contest with Greece), presenting it as vital for 
Macedonian identity (“It’s about the name” - За името се работи), another about 
the ideal of United Macedonia, where we find the name of Thessaloniki, showing 
the expansionist spirit of the authors of these “sub-cultural icons”.  
Illustration No. 3. Fascistic (Death for Albanians!) and expansionistic graffiti in 
the capital of RM (Thesaloniki-United Macedonia)

As far as graffiti is concerned, in the Albanian part of the city those have mostly 
the character of a reply to challenge the “other” through contesting the statehood 
of Republic of Macedonia, of defending Islamic-religious identity which time after 
time is a target of Macedonian chauvinism, like in Smilkovci during 2012. In one of 
graffiti in Cvetan Dimov street is written that “Çair is not Macedonia”, and in ano-
ther “How good is to be Albanian!”, while in another “Don’t panic, we’re Muslims!”, 
associated with the drawing of three women with headscarves. From the rural are-
as of the capital we have registered a note with a call, “Wake up UÇK (Albanian 
Liberation Army)” and another with classical insults, but in English language, ”F...k 
Macedonians!”. 

15  Jeff Ferrel, “Freight Train Grafitti: Subculture, Crime, Dislocation”, Justice Quarterly, Vol. 15, No. 4 
(1998), p. 587-608. 
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4. Extraterritoriality calls and religious apology at an Albanian neighborhood 
of Skopje

In this way, the sentences or the words used in graffiti of Skopje are in agreement 
with definitions of the ethnocentrism: “thinking one’s own group’s ways are supe-
rior to others”, “judging other groups inferior to one’s own”, “making false assump-
tions about others’ ways based on our own limited experience”. The question that 
poses in this aspect is what is the source of these negative messages, this mindless, 
senseless vandalism?16 The answer can be multidirectional: the prevailing climate 
in the country in general, in antagonistic policies and discourse, in leaders presen-
ted as macho-men, in aggressive media... According to a local communicologist 
(S.T.), graffiti with this content are “an open expression of ethno-nationalism”, ref-
lection of inadequate education, of politicians’ discourse, of mass-media, are an 
instrument through which young population express its frustration and revolt, are 
narrations that produce two parallel worlds, that Macedonian and Albanian.17  

5. Conclusions

Analyzing the content of the graffiti that among others threat the aesthetical sensi-
tivity of people” (City, 2010) in the capital of Macedonia, shows that we have to do 
with a ethnocentric vandalism, even in the fascistic size, with a psychology of ext-
reme hatred, with artistic, anomic actions, generally youthful. The excommunica-
tive messages present on each corner of the city about the “other” create a mental 
construct of the intolerant juvenile culture. In a society with a such gap there are 
many reasons for sociological intervention in order to change the (self )perception 
of its citizens. Not only so, but one should realize perception management. The 
famous American newspaper New York Times in its pages has put the symptomatic 
title: “Nationalism Still a Threat in Macedonia”. The alternative art of graffiti, socially 
caused even though it is not considered a big deal in reality, expresses in reality 

16  MacDonald, ibid. 
17  Interview given on November  7, 2012. 
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the general climate of the time (Zeitgeist), the real feeling and state of youth ca-
tegory that is the future of society. Serious treatment and interpretation of these 
exhortations can help us to avoid interethnic and interreligious contradictions. To 
conclude, we suggest that the competent institutions, even each citizen, to react 
against ethnocentric, fascistic and racist messages that pollute the public space 
and people’s minds and could have catastrophic impact on our future.  
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Muslim Holy Cities: A 
Comprehensive Analysis 
of Their Economy and 
Infrastructure

Shahrokh Waleck Dalpour1

Analysis

For the purposes of this paper, only the top four holiest cities in Islam will be anal-
yzed in terms of their global significance, economic structure, unique characteristi-
cs, and strategic recommendations. Those four cities are Mecca, Medina, Jerusalem, 
and Harar. A country summary will first be included in order to paint a full picture 
of the economic and cultural situation within each, which will then be followed by 
a city analysis and recommendation.

Saudi Arabia Profile
Saudi Arabia 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDP Growth (%) 7.659 5.268 5.553 3.026 3.522 5.853
GDP Per Capita Int'l $ 18,457.07 19,487.14 21,236.35 22,033.02 22,851.77 24,119.99
Inflation (%) 0.587 0.355 0.632 2.31 4.107 11.451
Population (millions) 22.019 22.529 23.119 23.697 24.289 24.897
(IMF country data, 2011)

1  Prof. Dr., ABD Farmington Maine Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İşletme ve Küresel Çalışmalar Bölümü 
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Mecca is located in the Kingdom of Saudi Arabia, the center of the Arabian Penin-
sula. It is the 17th largest world exporter and the world’s largest exporter of oil (2). 
The government is currently seeking to diversify their economic offerings, given 
that 90% of the country’s exports are petroleum. This presents a significant hurdle 
for the country, as there is reportedly a massive shortage of sufficiently educated 
workers able to handle high-tech tasks, making the change-over to a service based 
economy all the more difficult. This is reflected by the literacy rate for the entire 
population over the age of 15 currently measuring only at 78.8% (2). Exacerbating 
this issue is the large percentage of the population aged fourteen years or younger: 
38.8% of the population fits that description, meaning a massive influx of jobs will 
be needed in the near future in order to accommodate not only them, but also to 
alleviate the already high unemployment rate of 11.8% among Saudi males (2). 
However, the revenue created from oil exports, especially during the summer of 
2008, allowed for the Kingdom to amass a significant amount of cash reserves whi-
ch are now being utilized for investment in education, infrastructure and the crea-
tion of the so-called “Knowledge Economic Cities” to create a significant amount of 
new jobs, which will be described in greater detail later on. 

The potential for Saudi growth is exemplified by the increase in profits for the ban-
king sector in the forth quarter of 2008, growth measuring approximately 17.3% 
for Saudi banks from the same quarter in 2007 (5). Growth in profits for banks all 
over the world has shrunk drastically almost everywhere else, showing that the 
Saudi economy is durable even in the face of severe economic crisis. A profitable 
and stable banking sector is vital to the increased development of the economy 
because it allows for improved and consistent access to credit for business to open 
and expand, and also encourages further foreign direct investment. Foreign direct 
investment, however, does not exactly apply to the cities of Mecca and Medina 
due to the law that forbids foreign ownership of property in either city (6). The goal 
appears to be to attract foreign investors to all other parts of Saudi Arabia except 
the two holy cities, and by promoting that type of growth the government would 
then be able to divert some of that revenue towards the holy cities and grow them 
in a way that does not require foreigners to enter. Foreign ownership of property 
has only been allowed since 2000, and there are several stipulations for foreign 
owners, among them being that any commercial development project must be 
valued at least $8 million, and no property purchased can be sold in fewer than 
five years (7). The limit on holding time is to help avoid over speculation, certainly 
a logical goal given the real estate meltdown in the US which was partially caused 
by over speculation. 

Saudi Arabia’s top five countries for exporting are the US 17.1%, Japan 16.3%, 
South Korea 9.7%, China 8.1%, and Taiwan 4.7% (2). The US is the country’s largest 
purchaser of oil, which accounts for the top rank as destination for exports. The top 
five importers are the US 12.6%, China 9.4%, Germany 8.8%, Japan 8.1%, Italy 5% 
(2). China is quickly becoming an incredibly important trading partner for Saudi 
Arabia, not only with petroleum and other products but for labor as well. In fact, Sa-
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udi Arabia currently has over 5.5 million non-nationals residing and working there. 
This reflects both the great amount of trade that the country engages in but also 
the strong need for sufficiently educated labor. One of the major global criticisms 
facing the country in terms of foreigners is the human trafficking abuse which is 
being almost completely ignored by the government: according to the CIA World 
Fact Book in 2008 “the government continues to lack adequate anti-trafficking laws 
and, despite evidence of widespread trafficking abuses, did not report any crimi-
nal prosecutions, convictions, or prison sentences for trafficking crimes committed 
against foreign domestic workers.” The majority of people trafficked in Saudi Arabia 
are from South and Southeast Asia, and are often victims of house confinement, 
physical abuse and sexual exploitation (2). This kind of illegal activity will become a 
central problem as economic cooperation increases with countries such as China, 
which has also been under pressure from the US and Europe to clean up its human 
rights violations. If foreign investment is to continue, investors must be confident 
that their employees sent over to work in newly-opened locations will be safe from 
crime. China has been investing in Saudi Arabia at an increasing rate, and Chinese 
officials claim that 62 Chinese-owned companies are located in the Kingdom (2). 
The Chinese in particular have been making infrastructure deals in order to impro-
ve the economies of Mecca and Medina, which will be explained shortly. 

Mecca
(cia.gov, 2009)

The city of Mecca, the most important 
city in regards to Islam, has begun to 
develop in incredible ways. While it has 
been the destination for the Hajj since 
630 AD (1) when Muhammad dedicated 
the Kaaba as the center of worship for Is-
lam, it has recently started to undergo a 
significant transformation.

As mentioned earlier, some of the reve-
nue earned from global petroleum sales 
is, of course, being used to develop the 
holy city of Mecca. Mecca has always 
been the one of the places in the world 
where only Muslims could set foot (the 

other being Medina); a sort of refuge, a place just for them. The current law, in fact, 
forbids anyone other than Muslims from entering the city. This being the case, the 
economy of Mecca has been almost entirely based on businesses in relation to the 
pilgrims arriving for their hajj. The main competitive advantage held by Mecca is 
that there are over 1 billion Muslims in the world, meaning there should always 
be a large and constant influx of pilgrims and their spending money coming into 
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Mecca at all times. However, the Saudi government must realize that the potential 
for increased tourism is limited with this restriction, and thus the industry can only 
grow so much. It may be worth considering reversing the law which forbids fore-
igners from entering the city, as this will not only result in a far greater increase in 
tourism revenue, but would also increase global awareness of the majesty of the 
city and the richness of the local culture. Additionally, allowing non-Muslim tourists 
to enter would likely lead to an increase in respect that other nations would have 
for the Kingdom. Perhaps a compromise could be found in the legislation which 
could set conditions on specific locations within the holy cities (such as the Kaaba) 
by forbidding non-Muslims from entering those parts of the cities, which could 
increase tourism while still maintaining isolation of the most treasured spots. Re-
cent policy changes in countries such as China and Russia have shown us that no 
country can stay isolated from the world forever, and the only way they can truly 
thrive is by opening their borders and working with other nations. 

A recent deal confirmed this February reveals that the Saudi and Chinese govern-
ments agreed upon a high-speed train construction project to connect the city of 
Mecca with Medina. The 444 km track will carry a high-speed train to Mecca from 
Medina in only half an hour, and the project will cost $1.8 billion over the next four 
years (3). Completion of this project is expected in 2013, and the designers estima-
te that over five million passengers will be able to ride it every year upon comp-
letion. There are many goals for this project, the main one being to increase the 
number of those able to embark on their hajj. The potential for business growth is 
very significant for this deal as it will greatly increase travel between the two holiest 
cities and thus create greater potential for all types of businesses. At full capacity 
the train is designed to be able to handle 20,000 riders per hour (3). Increasing the 
number of pilgrims and travelers is not the only goal of this project; included in the 
deal is an arrangement for a monorail to be built in Mecca by the Chinese as well. A 
monorail would significantly help alleviate the high traffic of both cars and pedest-
rians throughout the city. Making the city more easily navigable will greatly incre-
ase the number of visitors that the city can handle, thus boosting business growth 
and improving the global image of the city. This railway project is just a small piece 
of the $120 billion that the Saudi government has allotted towards infrastructure, 
new cities, and education projects to be undertaken over the next five years (3). 

Another project also currently under way is the construction of the Abraj Al Bait 
Towers in Mecca adjacent to the Kaaba. These towers will contain a five-star hotel, a 
convention center, six different apartment buildings, and a four-floor shopping mall 
designed with a traditional Arab market theme (4). This complex will cost around 
$1.6 billion and will be completed by the Bin Laden Group in 2014. The main tower 
is located in plain view from the Kaaba, which makes this a prime location to do 
business. Final plans for the structure show that it will dominate much of the view 
of the sky from the point of view of anyone near the Kaaba (as seen below in an 
artists’ rendition of what the final design will look like to scale). It will no doubt be a 
main destination for most travelers heading to Mecca, continuing the Saudi focus 
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on increasing business revenue 
from the incoming pilgrims and 
building on the amount of con-
sumer goods available to the 
people. 

(skyscrapercity.com, 2008)

Medina

Medina, the second holiest city in Islam, has also been experience tremendous 
economic growth and expansion of infrastructure. As the location of the Prophet’s 
Mosque, it attracts an incredible amount of Muslim tourists each year. This city has 
restricted access in the same way that Mecca does; no one but Muslims are allowed 
to enter the city. Medina’s economy is also largely based on Muslim tourists, thou-
gh not always specifically for the hajj. Also similar to Mecca is the Kingdom’s desire 
to build on the global competitiveness of the city by way of an ambitious project 
currently underway to create a so-called “Knowledge Economic City” in Medina 
(7). As previously described, Saudi Arabia suffers a massive shortage of sufficiently 
educated labor, which is why 5.5 million of the country’s residents are foreign nati-
onals. It would bring more sustainable growth if the country did not have to import 
so much labor by ensuring that more Saudi’s become educated and remain in the 

(Saudi Arabia General Investment Authority, 2009)
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country after doing so. Almost 75% of Saudi professionals employed in knowled-
ge-based industries end up leaving the country to live and work in the US, the UK 
or Canada (7). The Kingdom had to come up with incentives for the educated to 
remain inside the country, and the Knowledge Economic Cities could be a major 
one. Medina will be one of six KEC’s planned for the country. The actual location of 
the project is technically planned for just outside of the city due to the law forbid-
ding both foreigners and foreign-owned property in Medina. A piece of the nearly 
$7 billion project will be for the major highway connecting the KEC to the center 
of Medina. 

The idea of the Knowledge Economic City is to essentially develop a new business 
district for Medina, one that focuses on knowledge-based industries (high tech 
hardware and software development, health care, biotech, etc…) by putting them 
all close together along with universities and residences in one easily navigable lo-
cation (8). The Medina KEC, when completed, will immediately create 20,000 jobs, 
allow approximately 150,000 people to fit in 30,000 housing unites, and create ext-
ra space for at least 10,000 visitors (7). The entire facility will be 4.8 square kilome-
ters and will be located 5 kilometers from the Prophet’s Mosque in Medina. There 
will be several main facilities within the complex, including a science and health 
research and education center, an IT center, and a theme park. The science center 
will engage in genetic engineering research in addition to focusing on solving en-
vironmental problems such as water use and waste disposal (7). For the IT facility, 
the focus will mainly be on telecommunications by providing “entrepreneurs with 
a supportive and competitive environment to develop and grow burgeoning bu-
sinesses (7).” The infrastructure will apparently provide excellent resources for bu-
sinesses and students to best use their expertise, such as ‘smart’ buildings, remote 
conference halls, libraries and recruitment services (9). In between the buildings 
and streets will be numerous grassy and park-like areas for the purpose of making 
this city extremely comfortable for pedestrians, further demonstrating the under-
lying theme of accessibility and cooperation. The Seerah Land Theme Park will be 
a park for all ages and will incorporate cutting edge technology into presenting 
an entire historical perspective on Islam by highlighting important cultural achie-
vements, demonstrating the history of both Muhammad and other prophets, and 
analyzing various Islamic dynasties (7).  The details on what exact characteristics 
the infrastructure will possess, however, are still quite vague at this point. An addi-
tional component to the plan is for a transportation center which will apparently 
allow access by train to Mecca, Jeddah and the center of Medina, though specifics 
are currently sparse.

Plans for Mecca and Medina are part of a larger vision for the entire Kingdom, a 
vision of keeping skilled labor inside the country and promoting entrepreneurship, 
strategic alliances and technological innovation through key investments in lar-
ge-scale infrastructure. The two holy cities are unique in their strategies due to the 
ban of foreigners within the city limits, meaning investment in the whole country, 
often through foreign companies, is needed to bring capital into the country and 
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thus give the chance to continue the tradition of keeping the two cities accessible 
only to Muslims while still making them more competitive globally. Developing Sa-
udi Arabia’s knowledge based industries will make the economy more competitive 
in the future by diversifying their industry offerings from more than just oil. 

So far we have analyzed the oil rich country of Saudi Arabia and its goal to expand 
their economy to embrace knowledge-based industries by increasing their spen-
ding on infrastructure and promoting their image worldwide. In contrast to this 
nation full of natural resources we will now move over to one which severely lacks 
natural resources and land: Israel. It is also in contrast to the vastly under-develo-
ped Ethiopia, which will be discussed later. 

Israel Profile

Israel 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDP Growth (%) 1.785 5.026 5.133 5.183 5.369 4.323
GDP Per Capita Int'l $ 21,241.81 22,517.72 24,032.16 25,640.05 27,146.76 28,245.08
Inflation (%) 0.67 -0.414 1.329 2.107 0.516 4.82
Population (millions) 6.455 6.574 6.692 6.81 6.96 7.113

(IMF Country Data 2011)

Israel, with a population of only 7.1 million and roughly 1.2 times the size of Mary-
land, has a surprisingly strong and advanced economy (14). The country expe

(destination360.com, 2008)
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rienced approximately 4.2% growth in GDP in 2008, has a per capita (PPP) GDP of 
$28,900, and had a relatively low inflation rate of 4.1% in 2008 in comparison to Sa-
udi Arabia’s 10.3% and Ethiopia’s 41%(14). One of the amazing statistics is the fact 
that there are about 140 cell phones per 100 people in Israel, an incredible level of 
mobile phone penetration. That amount of communication has likely assisted with 
the advancement of the country’s economy, as the speed of information transfer 
becomes higher with the more cell phones there are among the population. Not 
surprisingly, Israel’s high-tech industries have been flourishing in areas such as te-
lecommunications, aviation, fiber optics, computer-aided design and manufactu-
res, and software development (14). This focus on technology and services aided 
by technology is reflected by the vast proportion of the work force employed in the 
service sector, measuring at 82% in 2008. Major backing by the US in terms of mili-
tary support and the lending of capital has also significantly (and understandably) 
helped with the growth of Israel. This growth can easily be seen by the increased 
amount of venture capital flowing into the country; in 2007 high-tech Israeli com-
panies received $1.75 billion in venture capital funds, 8% above what was received 
in 2006 and 31% above 2005 (16). The majority of venture capital in 2007 went 
towards communications firms (21%), life science firms (20%) and semiconductor 
manufacturers (19%). 

The Israeli government has been interested in boosting more than just its high-te-
ch sector but the tourism sector as well. In March 2009 the country opened a new 
tourism office in Beijing to help increase the number of Chinese tourists traveling 
to Israel, as there is believed to be substantial growth in Chinese tourism still to 
continue (17). Between January and August 2008 there was a 39% increase in Chi-
nese tourists from the same period in the previous year, and this new office will fo-
cus on expanding the number of group tours that Chinese take to Israel to attempt 
to reach the goal of 100,000 more visitors in the next five years. 

Considering all these competitive advantages, there are still major lingering issues 
involved with increasing tourism to Israel, and more specifically to Jerusalem. The 
location of Israel makes it extremely vulnerable to attacks from its enemies, which 
it is essentially surrounded by on all sides but the Mediterranean. Being home to 
the holiest city in Christianity, Islam and Judaism because of the common root of 
Abraham makes it an extremely desirable place to posses by any country with a 
power system filled with followers of any of those religions. In addition, the very 
existence of the state of Israel has been a contentious debate ever since its incepti-
on after WWII. The occupation of Palestine has drawn many lines of disagreement 
across the entire globe, especially since the Israeli invasion of the Gaza Strip at the 
end of 2008. The threat of attacks from Gaza and earlier threatening words from the 
president of Iran has created fear among tourists (ascribing to any religion) who 
would otherwise plan to visit Israel were it not for that deterrence. Certainly, if issu-
es escalate, Muslims wishing to visit the Dome of the Rock or the Al-Aqsa Mosque 
may not be able to someday. Thus, the issues facing Jerusalem are not economic in 
nature but rather political. 
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(geology.com, 2007)

Jerusalem 

In 2007 the city had a population of 746,300, 66% being Jewish and other groups, 
while Arabs made up 34% of the population (18). While Arabs make up a large por-
tion of the population, they possess far less wealth as a whole compared to other 
groups living there. In 2006 the number of Jewish people living below the poverty 
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line was 28% while the number of Arab people below the poverty line was 68%, a 
stark difference. The work force participation is also lower in Jerusalem than in the 
rest of the country; only 45% of people were working in the city, while 56% were 
working in the country as a whole (18). The mayor of Jerusalem, Nir Barkat, has 
seen the need for the city to move quickly and match the capabilities of the rest of 
the country and get the city to better compete globally; in fact, on March 27th of 
2009 the major met with the infamous theorist on competitiveness from Harvard 
University Michael E. Porter to discuss ways to do that (19). Porter explains that “Je-
rusalem’s never had an economic strategy…It’s never had a systematic economic 
development campaign that’s strategic (19).” The city only receives approximately 2 
million visitors per year, far below the 40-50 million many other large cities receive. 
Porter explained to Barkat that Jerusalem should utilize its competitive edge with 
high-quality and affordable medical care by promoting more of the so-called ‘me-
dical tourism,’ specifically where is has the greatest strength such as with cancer, 
cardiology, and stem-cell research (19). This kind of tourism is vastly different from 
the kind that is desired by Saudi Arabia and Ethiopia, and is well suited for a place 
like Jerusalem. Bring in visitors looking for the top-tier health care would bring in 
significant money from each person for the medical care alone, and then further 
money for food, gifts, and the inevitable sigh-seeing most would engage in. If the 
city can provide excellent service for medical tourists, they would likely tell other 
they know that Jerusalem is a great place to visit. 

The major hurdle holding back a vast expansion of tourism is the fear in the min-
ds of most on the dangers of terrorism in Jerusalem. As one can see on the map 
shown previously, the city is split between Israel and Palestine, and historically if a 
city is not unified it can never fully prosper; Berlin being a perfect example. In Bar-
kat’s discussion with Porter he explained that “The facts on the ground are if you 
take terrorism and crime together, we’re one of the safest cities in the world (19).” 
Numbers aside, the strongest factor in what motivates people are feelings and not 
always facts. The attitude many people have is that the city could be dangerous to 
visit, and addressing that attitude is likely the only way tourism will substantially 
increase.

It would be no easy feat to sift through and resolve all the political and ideologi-
cal issues facing Jerusalem and the state of Israel. To encourage Muslim tourists, it 
would most likely make sense for the Israeli government not to anger the Palesti-
nians too much, as they have the full support of the Muslim world. On the other 
hand, if the Muslim world calls for the death of all Jewish people, the Israeli gover-
nment may not want to let Muslims into Jerusalem anymore. Unfortunately, the 
prospects of what would essentially be world peace occurring are extremely small. 
That being said, the possibility of Jerusalem being open to every type of tourist and 
developing a global image as a perfectly safe place to visit is not particularly high 
unless new boundary lines are drawn, combat ceases, and these developments are 
conveyed to the world in order to build a reputation of safety, not danger. 
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Ethiopia Profile

Ethiopia 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDP Growth (%) -3.509 9.803 12.644 11.564 11.425 8.416
GDP Per Capita Int'l $ 479.309 573.809 646.85 724.61 806.553 871.077
Inflation (%) 15.061 8.616 6.842 12.255 15.838 25.316
Population (millions) 69.102 71.037 73.026 75.071 77.173 79.179

(IMF Country Data, 2011)

The city of Harar in Eastern Ethiopia garners far less attention than the previous 
three cities in the minds of most people around the world. It hardly comes up as a 
blip on the scale in terms of its global competitiveness for tourism, ranking on the 
Travel and Competitiveness Report 2008 by the World Economic Forum as the 121st 
out of 130 countries. However, most experts believe there is tremendous potential 
for growth of tourism to Ethiopia. 

(cia.gov, 2009)

Ethiopia has many 
interesting features 
and possesses great 
potential for tou-
rism growth if it re-
ceived more gover-
nment support for 
private investment. 
However, as part of 
sub-Saharan Africa, 
it shares many of 
the issues plaguing 
the region as a who-
le and these issues 
need to be addres-
sed as well. Notably, 
the high prevalence 
of HIV in the popu-
lation, at 4.4% by 
a CIA estimate in 
2004, can have dras-
tic effects on major 

health indicators such as life expectancy and infant/mother mortality rates, and 
can often lead to significant impacts on the economy such as loss of productivity, 
absenteeism, and increased spending on health care (10). Illiteracy is rampant in 
the sub-Saharan region, and Ethiopia is no exception: with a literacy rate of only 
50.3% for males and a paltry 35.1% for females, Ethiopia has a long way to go in 
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building a globally competitive and educated work force. Environmental issues are 
also significant in the country, including deforestation, desertification, and water 
shortages (10). The improper use of agricultural methods, or use of archaic met-
hods, has contributed to lower yields for crops all over the region, which can still 
be attributed to colonialism which spanned into the late 1900’s for many of these 
countries. The foreign powers often controlled the farms and equipment, but when 
they were eventually removed from power and largely expelled from the region 
they took their equipment with them. While they had been in control they did not 
educate the local people on modern farming methods nor put many local people 
in government positions, thus leaving the region with large amounts of land the 
people did not know how to properly maintain or govern. 

One problem in Ethiopia specifically, which is not always a problem in the surroun-
ding region in Africa, is the sever lack of telecommunications: there are only ap-
proximately 2 million combined cell phone and land line users, meaning 1 phone 
for around 42 people (10). This is the polar opposite to Israel, which has more cell 
phones than there are people. The market for cell phones in many parts of Africa 
has done very well, mostly because land lines had simply never been built; Afri-
ca never exactly had an industrial revolution. Cell phone towers are much easier 
and cheaper to build than installing new land lines, so the industry has grown tre-
mendously. This phenomenon appears to have skipped Ethiopia for the most part, 
though there are still slightly more cell phone users than land lines. Internet access 
is extremely limited with only 291,000 internet users in the country, meaning only 

(transitionsabroad.com, 2002)
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0.35% of the population has internet access (10). This problem cannot be solved 
easily, as possessing fast and dependable internet access requires underground 
lines to be built, the cost of which has already deterred the building of phone lines. 
Satellite internet is still not nearly as dependable as broadband, and satellites are 
also very expensive. The government of Ethiopia also does not have a high budget 
to work with: spending was $5.73 billion in 2008, meaning it is unlikely the govern-
ment would be able to pick up the tab for bringing internet access to the majority 
of the population, especially due to the fact that the country’s balance of payments 
is currently in the negative (10). Hence the need to attract more private investment 
(or major assistance from NGO’s such as the IMF or World Bank), since the govern-
ment could not afford a project of that magnitude by itself. 

One of the other problems with the sub-Saharan region is the fact that the vast 
majority of people work only in agriculture, which generally means very low per 
capita income. The region contains an average of 60% of the population employed 
in agriculture but who only create 20% of the GDP (11), and Ethiopia has 80.2% of 
its work force employed in agriculture which only produces 45.9% of GDP (10). Not 
surprisingly, the per capita GDP in Ethiopia was only $800 PPP in 2008. 

There are a several advantages, however, that Ethiopia possesses, advantages 
which many believe are strong enough to boost the country out of its current po-
verty level and make the economy flourish. The country has been enjoying high 
GDP growth around 8% for several years and their tourism sector has been rapidly 
growing, having increased the number of visitors from 2001 to 2005 from 148,438 
to 227,298 or approximately 35% (11). There are a number of reasons why tourism 
has boomed in Ethiopia, one of them being that UNESCO added the Obelisks of 
Axum onto the list of World Heritage Sites, helping to bring international awareness 
to the culture of the country. The Obelisks of Axum are the largest single pieces of 
stone standing in the world. Their history is shrouded in mystery similar to that of 
Stonehenge and Easter Island- they are thought to have been built between 300 
and 500 AD but their exact purpose is unknown. The tallest of the obelisks that is 
still standing is 82 feet high out of a single slab of granite, and the tallest but fallen 
obelisk measures in at 108 feet (15). When Mussolini invaded Ethiopia in 1937 he 
stole the second tallest obelisk, and it remained in Italy until it was finally returned 
in August 2005 (15). According to the United Nations World Tourism Organization 
some of Ethiopia’s competitive advantages also include very low prices in terms of 
PPP, the number of culture and heritage sites, the extremely low carbon emissions, 
and a short average time period needed to start a business (12). 

Despite these advantages, though, researchers believe that the country is not ac-
hieving the tourism rates it could be when considering the affordability and culture 
that it has to offer. The country lacks quality infrastructure which foreign tourists 
are accustomed to having in their own countries, making it more inconvenient to 
visit there. Network linkages are also severely lacking, meaning that most people 
simply do not know anything about Ethiopia or why it would be a great place to 
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visit (11). In fact, of the 500 or so travel organizations which do business out of 
Europe, only 10 of them offer complete packages to Ethiopia. One can easily notice 
the neglect the government has given towards building the global image of the 
country just by visiting the country’s website- it is rarely updated, lacks large and 
interesting images, and gives uninspired and vague descriptions of what Ethiopia 
has to offer the world. The fantastic cultural sites the country has to offer must be 
demonstrated to the world in order to increase global awareness, and thus tourism. 

Harar

Harar is one of the shining examples of the great potential that exists in the country 
of Ethiopia. It is the fourth holiest city in Islam, with over 150 mosques within its 
walled boundaries, and dates back to the 1st century AD. The 15-foot walls surroun-
ding the city, in addition to the very narrow and winding streets within it, imme-
diately give Harar a very old-world ambiance. The city is well known for its charm 
and antiquity and this must be tapped into in order to develop tourism and thus 
increase revenue for the city. Tourism would be one of the industries best suited 
to develop in such a location, as long as the development of hotels, restaurants 
and tour guide services can be done in a way which does not subtract from the 
cultural offerings. Building the economy by way of manufacturing or mining, for 
example, could not only put cultural locations at risk but also damage the integrity 
of the natural environment. Given the extremely low carbon emissions currently 
produced by the country it would be wise to keep it that way and potentially pro-
mote Ethiopia as a destination for those who want to escape the strip-malls and 
smog invested sprawls of the rest of the world. The ‘green’ movement should not be 
underestimated; people today are increasingly demanding services to have a smal-
ler destructive impact on the environment, and promoting cities such as Harar as 
tranquil, beautiful, and untouched destinations could significantly help with diffe-
rentiating the country from its more popular neighbors. Not only could this attract 
more tourists, but also the right type of tourists; these would not be self-serving 
and rowdy tourists that would take advantage of the local people and resources 
and produce large amounts of waste, but rather they would be careful with their 
activities and likely be more compassionate towards the local residents. 

A key concern among locals in regards to building tourism is whether it will actu-
ally contribute to decreasing poverty rates (11). Locals do not want hotels to move 
into the city if only the wealthy owners will profit from the move. Any new busi-
nesses involved in tourism must bring in a high amount of employment that pays 
at an above average level; otherwise, the local people would be no better off. This 
concern is especially strong in a place like Harar due to the fact that so much deve-
lopment would need to take place in order to simply fit more tourists, let alone give 
them all the amenities they would expect. “Abdulnasser Idriss, who heads Harar’s 
tourism department, acknowledges the city faces a big problem in accommoda-
ting any more than the 4,500 tourists who come here each year (13).” If facilities will 
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be developed outside of the city, since they certainly cannot fit inside the tight-
ly-packed city proper, then there must be sufficient transportation and communi-
cation infrastructure to ensure that tourists can easily travel to and from the city. In 
order to fully develop the economic potential of Harar and the whole of Ethiopia 
in terms of infrastructure for increased tourism, it could be done with significant 
government assistance with a coordinated promotion of its rich cultural offerings, 
an influx of service and telecommunication firms, improved access to water, and 
a greater number of transportation channels to other nearby tourist destinations

Strategic Recommendation

The four holiest cities are located in countries each possessing their own high-
ly unique set of resources, advantages, areas for improvement, and reputations. 
Saudi Arabia and Ethiopia have great potential for encouraging tourism to their 
countries, and Israel possesses significant infrastructure and has a thriving high-te-
ch business environment. In order to build upon these advantages these things 
must be done:

• Saudi Arabia must continue undertaking sophisticated projects to develop thri-
ving business environments in Mecca and Medina to help retain an educated work 
force and encourage further foreign investment. 
• The culture and history of Mecca and Medina give the Kingdom a strong advan-
tage in further increasing Muslim and non-Muslim tourism alike.
• The Kingdom should consider its global reputation in terms of prosecuting cer-
tain crimes and especially in allowing non-Muslim tourists to enter the holy cities. 
• Israel requires coordination of efforts between government and private industry 
to improve its battered reputation with both the Muslim and non-Muslim world in 
order to hoist up its weak tourism industry. 
• Ethiopia must have multilateral cooperation between its own government and 
private investors around the world in order to develop and promote its global cul-
tural image and awareness, potentially into a ‘green’ destination.
• Basic infrastructure needs to be established in places such as Harar to be fit to 
handle the desired level of increased tourism. 
The challenges and opportunities facing each city and country are substantial, but 
with strong and deliberate action on these fronts the countries could achieve the 
growth they desire. 
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XIX. Yüzyılda Osmanlı 
Devletinde Şehir Hayatı: 
Antakya Ve Kıbrıs 
Örnekleri 

Adem Kara1

Giriş

XIX. yüzyılda, Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu duruma paralel olarak, pek çok 
standardın değişmiş olduğu görülmektedir. Özellikle XVIII. yüzyılın sonlarından iti-
baren görülen değişim ve batı tarzı reformist çabaların da etkisi ile bu değişimlerin 
daha da belirginleştiğini görmek mümkündür.

Çalışmamızda bu asırda Antakya ve Kıbrıs’ta şehir hayatını sosyal açıdan irdeleme-
ye çalışılacaktır. Her iki şehrin benzeşen ortak noktaları, insanların paylaşımları ve 
ilişkileri ifade edilecektir. 

Antakya ve Kıbrıs’ın demografik yapıları itibariyle ilginç olduğu kadar çok güzel ör-
nekler teşkil eden sosyal yapıları ve bu yapı içerisinde yer alan değişik etnik kimlik-
lere mensup insanların birbirleri ile olan ilişkileri dikkat çekicidir.

1  Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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1- Antakya

Osmanlı Devletinde, topluma baktığımızda, halkın sosyal yönden, temelde Müslîm 
ve Gayrimüslîm olarak ayrıldığını görmekteyiz. Bu ayrım hâkim olan coğrafyada 
esas teşkil ettiği gibi, Antakya şer’iyye sicil defterlerinde de açık bir surette görül-
mektedir.

Antakya şehrinde sosyal grup olarak Müslüman, Hristiyan ve Musevîlerden söz 
edilmektedir. İşlemlerde ve çeşitli yazışmalarda kişiler bu kimlikleriyle tanınıyordu. 
İslam cemaati dışındaki cemaatlerin dinî, sosyal ve kültürel yaşayışları konusunda 
kanunname ve fermanlarla düzenlenmiş esaslar uygulanıyordu.2 Şehirde, Müslü-
man Türkler, Hristiyan Araplar, Hristiyan Rum ve Ermeniler ile Musevî Yahudiler bir 
arada yaşamakta idi. Kısacası Antakya 5 etnik unsur ile 3 semavî dinin unsurlarının 
bir arada yaşadığı bir Osmanlı şehri idi.
Antakya’da gayrimüslimler bazı mahallelerde yoğun olarak ikamet etmekle birlikte, 
Müslüman halk ile iç içe yaşamaktaydı. Rum- Ermeni ve Yahudilerin hep beraber ya-
şadığı bir mahalle bulunmamakla birlikte; Muhsin, Şenbek, Kantara ve Günlük ma-
hallelerinde Rumlar- Yahudiler ve Müslümanlar beraber yaşamaktaydılar. Dutdibi 
ve Kapı bölüğü mahallelerinde ise Yahudi-Ermeni ve Müslümanlar yaşarken burada 
da Rum bulunmamaktaydı. Ermenilerle Rumların beraber yaşadığı bir mahalle ise 
kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bulunmamaktadır. Şehrin diğer mahallerinde ise 
Müslüman Türkler ikamet etmekteydiler. 

Antakya bölgesinde oldukça fazla aşirete rastlamaktayız. Osmanlı döneminde An-
takya kazasında yaşayan 21 aşiret, 3 oymak ve 73 cemaat bağlı oldukları taifelerde 
ifade edilerek bir tablo halinde ekte sunulmuştur.3 

Şehirleri fizikî olarak meydana getiren birimlerin başında mahalleler gelir. Zira ya 
dinî bir yapının etrafında toplanma, ya da aynı din, mezhep ve ırktan olanların bir 
arada yaşama arzusu sonucunda teşekkül eden mahalleler, şehrin fizikî yapılarını 
belirleyen unsurlardır. Bunun yanı sıra mahalle, şehrin sadece fizikî olarak tanımla-
nabilecek bir ünitesi olmaktan çok daha fazla bir değer ifade eder.

Osmanlı döneminde Antakya’nın mahalle sayısının yıllara göre değişliği gö-
rülmektedir. Örnek olarak 1709 yılında 23 mahalle mevcutken 1736 da bu sayı 37’ye 
yükselmiştir. 1823 -18294 yılları arasında mahalle sayısı 29’dur. Burada en dikkat 

2  Tekin, Mehmet;  Hatay Tarihi, s. 158.
3 Yılmaz, Mehmet,  “Hatay’da Yerleşmiş Aşiret, Oymak ve Cemaatler”, Güneyde Kültür, Antak-
ya, Tem.l992,c.IV,sa:41,s.22-27; Reyhanlı Aşireti ile ilgili bakılabilecek diğer kaynaklar, Sahillioğlu, Halil 
“Reyhanlı Aşiretini Amık’ta İskan”, Güneyde Kültür, Antakya, Şubat 1995, c.VII, sa: 72; Sahillioğlu, 
Halil “Reyhanlı Aşireti ‘nde Adlar”, Güneyde Kültür, Antakya, Temmuz-Ağustos-Eylül 1997, c.IX, sa: 
101-102-103; Sahillioğlu, Halil, “Bakras, Reyhani Köyü, Reyhanlı Cemaatı”, Güneyde Kültür, Antak-
ya, Temmuz-Ağustos 1998,c.: X, sa: 113-114, tablo için bkz. Tablolar Ek.l.
4  Kara, Adem, XIX. Yü z y ı l ı n  İlk Yarısında Antakya (1800-1850), Basılmamış Doktora Tezi. 
Ankara Üni. Sos. Bil. Ens.. Ankaıa2004., s. 16.
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çeken hususiyet, mahallelerden 7’sinde Müslim ve Zımmi halkın birlikte yaşamakta 
olduğudur.5

Antakya’da Müslümanlar dışında Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamakladır-
lar. Belirttiğimiz dinlerin mensupları olan topluluklar şehir içinde bazı mahallelerde 
ayrı bazı mahallelerde ise karışık olarak yaşıyorlardı. Şehirdeki, bu değişik gruplar, 
gerek ehli şer’ gerekse ehl-i örf önünde aynı haklara sahip idiler. Birbirlerine komşu 
evlerde oturuyor, karşılıklı olarak emlâk alım satımında bulunabiliyor ve birbirleri-
ne şahit olabiliyorlardı. Mahalle halkının huzurunu bozan bir olayda Müslümanlarla 
zımmîler beraberce mahkeme-i şer’e müracaat edebiliyorlardı. Siciller incelendiğin-
de, bu değişik dinî ve etnik grupların ayrı ayrı yaşamalarından ziyade, tamamen bir-
birleriyle kaynaşmış vaziyette yaşadıklarını gösteren örnekleri bulmak mümkündür.

Rumların, Antakya’da dokuz mahallede ikamet ettiği 1842 yılına ait cizye defleri 
kayıtlarından anlaşılmakladır. Rumlar; Kantara, Kastel, Sarı Mahmud, Sarı, Mukbil, 
Şenbek, Muhsin, Günlük ve Cenine mahallelerinde ikamet etmektedirler. Cenine’de 
Müslüman nüfus bulunmamakta, diğer mahallelerde Müslümanlarla beraber yaşa-
makladırlar. Rum nüfus Cenine, Kastel, Sarı Mahmud ve Muhsin’de daha yoğundur. 
Mukbil ve Şenbek’de ise yoğunluk çok azdır.6 

Yahudi nüfus: Dutdibi, Kocaabdi, Kantara. Kapı Bölüğü, Muhsin, Günlük ve Şenbek 
mahallelerinde ikamet etmektedir. Cizye mükellefi olarak 1842’de 1’i alâ, 24’ü evsat 
ve 18’i edna olmak üzere toplam 43 Yahudi, özellikle Kantara mahallesinde yoğun 
olarak yaşamakladır.7 1848’de cizye mükellefi Yahudi sayısı 34’ü edna ve 14’ü evsat 
olmak üzere 48 olmuştur.8

Antakya’da yaşayan Ermeniler ise, 1842’de Sofular ve Dörtayak mahallesinde yoğun 
olmak üzere Kapı Bölüğü, Dutdibi ve Rikabiye mahallelerinde yaşamaktadırlar. 16’sı 
edna ve 19’u evsat sınıfından toplam 35 Ermeni cizye mükellef kayda geçmiştir.9 
1848’de bu sayı 32’si edna ve 20’si evsat olmak üzere 52’ye çıkmıştır. 1848’e gelindi-
ğinde mükellef sayısında artış görülmekle birlikte, Ermeni nüfusunun yoğun olarak 
Sofular ve Dörtayak mahallesine toplanmış olduğu, Kapı Bölüğü mahallesinde ise 
kayıtlı mükellefin bulunmadığı gö rülmektedir.10

Görüleceği üzere, Antakya’da gayrimüslîmler bazı mahallelerde yoğun olarak ikâ-
met etmekle birlikte Müslüman halk ile iç içe yaşamaktadır. Rum, Ermeni ve Yahu-
dilerin hep beraber yaşadığı bir mahalle bulunmamakla birlikte; Muhsin, Şenbek, 
Kantara ve Günlük mahallelerinde Rumlar-Yahudiler ve Müslümanlar beraber ya-
şamaktadırlar. Dutdibi ve Kapı bölüğü mahallelerinde ise Yahudi-Ermeni ve Müslü-
5  Kara Adem,  XIX. Yü z y ı l ı n  İlk Yarısında Antakya (1800-1850), Basılmamış Doktora Tezi. 
Ankara Üni. Sos. Bil. Ens.. Ankaıa2004., s. 16.
6  BOA. ML.VRD.CMH.. Defler No: 138, Tarih: 1258, s. 5-6.
7  BOA. ML.VRD.CMH.. Defter No: 1025, Tarih: 1265,  s.38.
8  BOA. ML.VRD.CMH.. Defler No: 138, Tarih: 1258, s. 5-6.
9  BOA. ML.VRD.CMH.. Defler No: 138, Tarih: 1258, s.6-7.
10  BOA. ML.VRD.CMH.. Defter No: 1025, Tarih: 1265,  s.38.
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manlar yaşarken burada da Rum bulunmamaktadır. Ermenilerle Rumların beraber 
yaşadığı bir mahalle ise kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bulunmamaktadır.

Antakya kazasında yaşayan gayrimüslîmlerin aile yapıları, evlilik durumları, çocuk 
sayıları, komşuluk ilişkileri, eğitim durumları, dini hayatları, hukukî ve idarî durum-
ları ile halkın birbirleri ile olan ilişkilerini elde etliğimiz belgelerden yola çıkarak de-
ğerlendirmeye çalıştık.

Antakya sicillerine geçen belgelerden yola çıkarak gayrimüslimlerin anne, baba ve 
çocuklardan oluşan çekirdek aile şeklinde olduklarını söyleyebiliriz. Terekelerde ge-
nelde iki çocuk mirasçı olarak görülmekledir. Dini yaşamlarında da gerekli özgür-
lüklere sahiptirler.

Osmanlı toplumunda giyim ve kuşam ise zaman, mekân, sosyal statü ve sınıflara 
göre çeşitlilik göstermiştir. Kılık-kıyafet sosyal farklılıkların kolayca anlaşılmasını 
sağlayan somut örneklerdir. Aile üyelerinin kültürel ortamları, mensup oldukları 
dinler, yaşadıkları coğrafya ve iklim, kullanılan kıyafetler üzerinde etkilidir. Kültürel 
değerlerin tespiti açısından çok önemli bir yere sahip olan terekeler incelendiğinde 
gayrimüslimlerle Müslüman ailelerin günlük yaşamlarında hemen hemen etnogra-
fik yönden aynı eşyaları kullandıkları görülmektedir11

Komşuluk ilişkilerine verilen önem ve ilişkilerin düzenlenmesi hususundaki bilgi-
leri de Şer’iyye sicillerinde bulmak mümkündür. Bu bilgilere göre komşuluk sade-
ce evlerin bitişik ve yakın olması ile ortaya çıkan durum değildir. Aynı mahalle de 
oturuyor olmak da bir nevi komşuluk olarak adlandırılmaktadır. Sicillerde bu farklı 
unsurların borç alışverişi ve kendi aralarındaki alım- satım işlemlerinin yoğun oldu-
ğu görülmektedir.12

Aynı mahallede, sokakta yaşamak veya aynı çarşıda, pazarda esnaflık etmek insan-
ları birtakım sosyal ilişkiler kurmaya sevk etmiştir. Müslüman birinin gayrimüslîm 
birine ev ya da dükkân satması bu ilişkinin bir sonucudur. Yine etrafında Müslü-
manlara ait evler bulunan mülkler gayrimüslîmlere satılmıştır. Bu satışlara hiçbir iti-
raz yapılmaması ayrıca önemlidir. Şer’îyye sicillerinde bu tür ihtilafların ve davaların 
eksikliği Müslümanlar ile gayrimüslîmler arasında dine dayalı bir ayrımın yapılma-
dığını göstermektedir.13

Antakya’da Müslim ve gayrimüslim halk aynı tarla ve bağı ortak hisse ile beraber 
elde bulundurabilmekte, ortaklık kurabilmekte idi. Bu, bölgede yaşayan insanların 
ilişkilerinin ne kadar iç içe olduğunu da göstermekledir.

11  Antakya Şer’iyye Sicilleri muhtelif  belgeler, Daha geniş bilgi için bkz. Kara, Adem, XIX. Yüzyılda bir 
Osmanlı Şehri Antakya, IQ Yay., İstanbul 2005
12  Antakya Şer’iyye Sicilleri muhtelif  belgeler, Daha geniş bilgi için bkz. Kara, Adem,  XIX. Yüzyılda bir 
Osmanlı Şehri Antakya, IQ Yay., İstanbul 2005.
13  Antakya Şer’iyye Sicilleri muhtelif  belgeler, Daha geniş bilgi için bkz. Kara, Adem,  XIX. Yüzyılda bir 
Osmanlı Şehri Antakya, IQ Yay., İstanbul 2005.
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Haklaştırma işlemlerinde, tam bir eşitlik ve tarafsızlık içinde hukukun üstünlüğü 
prensibi herkese aynı oranda tatbik edilmiştir. Dinî yaşantı yönünden ise, Müslü-
manlar gibi, zimmîlerin de ibadet yerlerinde tam bir özgürlük ve güvenlik içinde 
ayinlerini yaptıklarını, buraları gerektiği zaman tamir ettirdiklerini görmekteyiz. 
Müslüman aile üyeleri nasıl mescit ve camilerde ibadet edebilmişlerse, gayrimüslîm 
aile üyeleri de kiliselerinde, havralarında ibadet edebilmişlerdir. Bu toplulukların 
başında metropolitler ve piskopos denen din adamları bulunuyordu. Devlet, bu din 
adamlarını kendi cemaatleri ile ilgili olarak bazı yetkilerle donatmış; evlenme, bo-
şanma, miras, vekâlet ve vesayet gibi sosyal ve hukukî iş lemleri yine bu din adam-
ları vasıtası ile yürütmüştür. Öncelikle bu ruhbanlar, Müslüman din adamlarında ol-
duğu gibi kişisel vergilerden ve cizyeden muaf tutulmuşlardır. Yine ibadethânelerin 
vakıfları da, Fatih döneminden devletin yıkıldığı tarihe kadar yaşamış ve müdaha-
leden uzak kalmıştır.14

XIX. yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru bölgede yaşayan Rum Ortodokslar ve 
özellikle Gregoryan Ermenilerin, Katolik ve Protestan mezheplerine girdiklerini 
görüyoruz. Bu yeni mezheplerin teşekkülü, bölgede faaliyet gösteren Amerikalı ve 
Avrupalı misyonerlerinin etkisiyle olmuştur. Yıllarca Müslüman, Hıristiyan ve Yahu-
diler hiç bir dinî etnik çatışmaya yer vermeksizin bir arada yaşarken bölgede yapılan 
misyoner faaliyetleri meyvesini vermiş ve gayrimüslîmler özellikle de Ermenilerin 
büyük bir kısmı Müslüman Türklerle düşman haline getirilmiştir.15

2- Kıbrıs

Kıbrıs ve Antakya’yı benzer kılan hususiyetlerin başında çok uluslu yapıları dikkat 
çeker. Kıbrıs’ta toplum yapısı söz konusu olduğunda sıklıkla belirtilen şey, genellikle 
iki toplumluluğa yapılan vurgudur. Bu söylem Ada’da yaşayan ya da bu coğrafya 
üzerinde emelleri olan iç ve dış güçlerin kendi varlığını meşrulaştırmak adına kul-
landığı cümle olmuştur. İngilizlerin Adaya yerleşmesi sonrasında toplumlarının ka-
musal alanının, bu ayrım üzerine inşa edildiği görülmüştür. Aslında Kıbrıs’ın kamu-
sal alanındaki bu ayrım, zamanla siyasallaşmış olduğundan ‘toplumsallaşamadan’ 
uluslaşmaya16 dönüştüğünden, birtakım sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. 

Kıbrıs, coğrafî konumu sebebiyle tarihi boyunca pek çok kavmin ilgisini çek miştir. 
Tanzimat devrinde adada Türkler ve Rumlardan oluşan hâkim iki etnik unsur vardır. 
Tarihî mirasın birer parçası olarak, az sayıda Maronit, Ermeni ve Yahudilerin Ada’da 
yaşadıkları, belgelerden anlaşılmaktadır. 

14  Antakya Şer’iyye Sicilleri muhtelif  belgeler, Daha geniş bilgi için bkz. Kara, Adem,  XIX. Yüzyılda bir 
Osmanlı Şehri Antakya, IQ Yay., İstanbul 2005.
15   Antakya Şer’iyye Sicilleri muhtelif  belgeler, Daha geniş bilgi için bkz. Kara, Adem,  XIX. Yüzyılda bir 
Osmanlı Şehri Antakya, IQ Yay., İstanbul 2005.
16  Egemen, Salih; Kıbrıslı Türkler Arasında Siyasal Liderlik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1996, s.44.
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Müslüman ahalî, Klasik Osmanlı toplum düzeninin çekirdeğini adaya ta şımış ve bu 
suretle Adada Türk toplum yapısı tesis edilmiştir. Müslüman Türk toplu mu Kıbrıs 
sahil şehirlerine yerleştirilmişlerdir. Magusa ve Lefkoşa surları içinde yalnızca Türk 
ailelerin yaşamasına izin verilmiştir. İç bölgelerde kalan kaza merkezleri ve köylere 
de Türk nüfus yerleştirilmiştir.

Adaya yerleşen Türkler burada gündelik hayatlarını devletin iktisadi yapısı içe risinde 
devam ettirmişler, mal sahibi olmuşlar, miras bırakmışlar, vakıf kurmuş lar, evlenip 
boşanmışlar, bahçelerini işlemişler, ticaret yapmışlar, vergi yüküm lülüklerini yerine 
getirmişler, birbirleri ve diğer etnik unsurlarla her türlü sosyal ilişkilerini sürdürmüş-
lerdir.

Osmanlı devletinde zimmîlerin hukukî statüleri İslam hukuku çerçevesinde be-
lirlenmiştir. Kıbrıs’ta yaşayan zimmîler söz konusu olunca, gerek seyyahların ver-
dikleri bilgiler ve gerekse arşiv kayıtları burada yaşayan zimmîlerin kısıtla malar 
konusunda oldukça rahat olduklarını göstermektedir. Hatta Kıbrıs’ı zi yaret eden 
seyyahların ifadelerine göre, kıyafet konusunda bir kısıtlamanın burada olmadığı 
ifade edilmektedir.17

Osmanlılar 1571 yılında adayı fethettikten sonra etnik bir toplum olarak Türklerin 
adaya gelmesini sağlamışlar ve zaman içinde adada kültürel sentez oluşmasına ne-
den olmuşlardır.18 Ancak adadaki en büyük değişim, hiç kuşku yok ki yapısal alan-
da olmuş ve Osmanlı carî uygulamalarının bu uğurda belirgin bir fark yarattığı gö-
rülmüştür. Nitekim Osmanlılar, adada Müslüman Türkler ile Hıristiyan Rumlar başta 
olmak üzere, iki ana etnik cemaatin oluşmasına neden olmuşlardır.19

Aslında Osmanlılarda din mevhumu, toplumsal grupların, egemen sınırlar içindeki 
rolünü ayrıştıran bir olgu olması açısından dikkat çekicidir.20 Bu anlayışa göre söz 
konusu olan şey etnik aidiyet değil, Müslîmlik ve Gayrımüslîmlik anlayışıyla ortaya 
çıkan mensubiyet duygusudur. Dolayısıyla Müslîm ve gayrımüslîm ayrımı, Kıbrıs’taki 
kamusal alanı dinsel retorikte cemaatleştiren yeni bir biçime kavuşturmuştur. Özel-
likle Gayrımüslîmler, millet adını almışlar ve dinî toplum olarak teşkilâtlanmışlardır. 
Bundan dolayıdır ki, Gayrımüslîmler tebaa, millet-i mahkûme, yani yönetilen millet 
olarak tanımlanmış, Müslim taife ise millet-i hâkime, yani yöneten veya hükümran 
millet olarak tanımlanmıştır.21 Aslında siyasal literatüre millet sistemi olarak geçen 
bu yapı, Osmanlının egemen sınırları içinde yer alan farklı grupların hem devletle 

17  Çiçek, Kemal; “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine Zimmîlerin Yargı Tercihi”, Pax Ottomana 
Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Ankara, 2001, s. 30.
18   Töre, Elmaziye; Kıbrıslı Türk Alt-Kültüründe İnanç Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1989, s.iii.
19  Harry Luke, Turkish Rule in Cyprus, C. Hurst Press, London, 1969, s.13.
20   Vural, Yücel; Kıbrıs’ta Etnik İlişkilerin Gelişimi ve Siyasal Sisteme Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1996, s.61.
21  Kızılyürek, Niyazi; “Birinci Cumhuriyet’ten Yeni Kıbrıs’a”, Kıbrıs Dün ve Bugün, M. Kürkçügil İthaki (der.), 
İstanbul, 2004,  s.143.
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hem de birbiriyle olan ilişkilerinde belirleyici bir rol oynamasına neden olmuştur.22  
Böylece Osmanlılar kendi meşrûiyetini İslamiyet’ten alırken, Gayrımüslîmler için 
inanç sisteminin alt yapısında işlevsellik kazandırmışlardır.23

Özellikle cemaatler üstü konumda bulunan Osmanlı Devleti, sosyal grupları kendi 
içinde özerk kılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti, hem kendi enerjisini dış dünyaya 
doğru anlatmış, hem cemaatlerin doğrudan ihtiyaçlarına cevap vermiş hem çıkan 
sorunlarda hakemlik yaparak saygınlığını korumuş hem de kendi içlerinde serbest 
kalan cemaatlerin uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde devlete bağlı kalmasını sağ-
lamıştır.24 Aslında bu durum, devletin devamlılığı için düşünülmüş bir yöntemdir. 
Aynı zamanda yönetimden uzak tutulan Gayrimüslîm cemaatlere, kendi farklılıkla-
rını ve değerlerini koruyarak alternatif siyaset üretme imkânını da sağlamışlardır. 
Dolayısıyla devletin kendi kamusal alanı dışında yeni bir yapı daha oluşmuştur. 
Buna göre sosyal grupların devletle kurduğu, cemaatlerin kendi kimlikleri etrafında 
oluşturduğu veya cemaatler arası ilişkilerde oluşan ve yeni denebilecek kamusal 
alanın, kendiliğinden biçimlendiği görülmüştür.25

Fetihten sonra Lefkoşe merkez olmak üzere Kıbrıs idârî yönden “Beylerbeyilik” sta-
tüsüne alınarak tahrir olunup, Avlonya Sancakbeyi, Muzaffer Paşa Beylerbeyi tayin 
edilmiştir. Baf, Magosa ve Girne sancak haline getirilmiştir. Lala Mustafa Paşa Kıb-
rıs’tan ayrıldığı zaman geride kalan asker sayısı 3.779 idi. Adanın askerî bakımdan 
takviyesi yanında, nüfus olarak da Türk iskânına ihtiyaç duyulmuştur. Fetih ve ön-
cesi dönemde yerlerini terk ederek dağlık bölgelere sığınmış olan yerli halktan geri 
dönmek isteyenlere her türlü kolaylık gösterilip yardımlar yapılmıştır. Bütün bu teş-
vik ve tedbirlere rağmen istenilen sonuç alınamamıştır. 1572 tarihinde yapılan bir 
nüfus tespit çalışmasına göre Mesarye ve Mazato bölgesindeki 76 köyde kimsenin 
yaşamadığı görülmektedir. Bu sebeple, diğer yeni fethedilen bölgelerde yapıldığı 
gibi adaya, Anadolu’dan Türk göçmenler getirilip boş yerlere yerleştirilerek iki ya da 
üç yıl vergiden muaf tutulmuşlardır.26

Osmanlı Devleti fethettiği her yerde Türk adaleti ve idarî düzeninin sağlanabilmesi 
için tedbirler almıştır. Yapılan düzenlemelere paralel olarak bir de iskân politikası 
yürütülmüştür. Kıbrıs’ın fethinden sonra da bir iskân politikası takip edilmiştir. 

Kıbrıs’a genel iskân 22 Eylül 1572 (13 Cemâziye’l-evvel 980) tarihli hükümle başla-
dı. Bir sûretinin de Alâiye, Manavgat, İçil, Bozok ve Teke kadılarına gönderildiği bu 
hükümde; “Karaman, Anadolu ve Zülkadriye eyâletlerinde bulunan kasabalarda her 

22  Eryılmaz, Bilal; Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, Ağaç Yayınları, İstanbul, 1992, s.11-13.
23  Ülken, Hilmi Ziya; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1979, s.38-39;EVRE, 
Bülent. Kıbrıs Türk Milliyetçiliğinin Oluşum Sürecinde Türk Milliyetçiliğinin Etkisi, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000, s.19.
24  Mahçupyan, Etyen; “Osmanlıdan Günümüze Parçalı Kamusal Alan”, Doğu-Batı Dergisi, Ankara 1998, 
sa. 5, s.28.
25  Alpar, Saadet; Kıbrıs’ta Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s.109.
26  Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000, s. 17-18.
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on aileden birinin nakli” isteniyordu.27 1572’de yapılan kayıtlara göre Kıbrıs’a gön-
derilmek üzere Aksaray’dan 225, Beyşehir’den 262, Seydişehir’den 202, Anduğı’dan28 
145, Develihisar’dan 197, Ürgüp’den 64, Koçhisar’dan 88, Niğde’den 172, Bor’dan 
69, Ilgın’dan 48, İshaklı’dan 87 ve Akşehir’den 130 olmak üzere toplam 1.689 aile 
belirlenmiştir.29 Bu uygulamanın istenilen sonuç alınıncaya kadar bir müddet böy-
le devam ettiği görülmektedir.

Kıbrıs’taki vergilendirme sistemi de Osmanlı sınırlarında bulunan her bölgede ol-
duğu gibi cemaat sistemine göre düzenlenmiştir. Buna göre Müslüman reaya, ürü-
nün sadece %10’u kadar öşür ve tüm gelirin 1/40’ı oranında zekât vergisi verirken, 
Gayrimüslîm reaya önceleri ürünün 1/50’si oranında haraç ve kişi başına da ayrıca 
kafa vergisi olarak cizye ödemekteydi.30  Bu nedenle Gayrimüslîm tebaa, feodal 
toplumun mülkiyet esaslı toprak işçiliğinden uzaklaşarak, ticaret sektöründe yo-
ğunlaşmış ve kendi kimliğini korumak ve kültür aktarımında bulunmak için eğitim 
kurumlarına yönelmiştir. Müslüman tebaa ise vergi yükümlülüğünün sağladığı 
imkânlar dâhilinde tarımla uğraşmayı sürdürmüş ve hâkim unsur olarak hayatını 
idame ettirmeye çalışmıştır. Kıbrıs’ta bu durum zaman içinde sınıfsal dengesizlik 
yaratmış, küçük burjuvanın Rum cemaatinin içinden çıkmasına neden olmuştur.31

Osmanlı bürokrasisi, ilerleyen süreçte Kıbrıs’ta oldukça önemli rol oynamıştır. Özel-
likle 1660 yılında Osmanlı hükümeti tarafından Rum Başpiskoposuna Etnarhlık 
(Millet Başı) verilmiş, aynı zamanda toplanan vergiden %12’lik bir payla yönetime 
katılımı sağlanmıştır.32 Aslında bunun anlamı, adada kilisenin ilk kez politik bir 
güce sahip olduğunun tescil edilmesidir.33Kilise, topladığı vergilerle bir yandan 
devletin destekçisi pozisyonunu korumakta ve yönetimdeki yerini sağlamlaştır-
maktadır.34 Diğer yandan ise, kendi cemaatinin kamusal alanını genişletmekte 
ve bu alanı denetleme yetkisini elinde tutmaktadır.35 Başka bir deyişle Osmanlı 
Devleti ile Ortodoks Rum cemaati arasındaki ilişkinin küçük bir benzeri, adadaki 
Ortodoks Rum cemaati içinde merkezle taşra arasında da kurulmuştur.36 Adadaki 
Türkler ise Müslüman olduklarından, devletin üst yapısında temsil edilme gibi bir 
gayrete girmemişlerdir.37 

27  BOA., Mühimme Defteri, numara: 19, s. 334-337, A.g.e., s.18.
28  Altınhisar
29  BOA., Kâmil Kepeci Tasnifi numara: 2251, A.g.e., s.18.
30  Beratlı, Nazım;  Kıbrıslı Türklerin Tarihi: I, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 1997, s.220.
31  Tamçelik, Soyalp;  “İktisat Tarihi Perspektifinden Hareketle 19. Yüzyıl Kıbrıs’ında Ekonomik Yapı ve Üre-
tim-Tüketim İlişkileri”, 7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri (4-6 Kasım 2009), Ülker Vancı 
Osam (ed.), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Mağusa, 2010, s. 
149-191.
32  D. ALASTOS, Cyprus in History, Zeno Press, London, 1955, s.115.
33  Vural, Yücel;  Kıbrıs’ta Etnik İlişkilerin Gelişimi ve Siyasal Sisteme Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1996, s.59-60.
34  Soy, Hacı İbarhim;  İngiltere’nin Kıbrıs Politikası, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayım-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 1996, s.13.
35  Ülken, Hlmi Ziya; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1979, s.339.
36  Mahçupyan, Etyen;  “Osmanlıdan Günümüze Parçalı Kamusal Alan”, Doğu-Batı Dergisi, Ankara 1998, 
sa. 5, s.35.
37  Captain C.W.J. ORR, Cyprus under British Rule, Zeno Publishers, London, 1972, s.97.
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Ancak adadaki Türklerle Rumlar arasındaki bu farklılığın, mevcut yönetime karşı 
ayaklanmalarında engel oluşturmadığı da görülmüştür. Zira ayaklanmaların ba-
zılarında Türkler, bazılarında Rumlar başat rol üstlenmişlerse de bu ayaklanmalar, 
bazen kilise bazen de devlet tarafından bastırılmışlardır. Bundan da anlaşılıyor 
ki, Kıbrıs’ta iktidar esasına dayalı sistem, cemaatler üzerinden kurgulanmış ve bu 
rolün, kilise ile Osmanlı Devleti arasında paylaşıldığı görülmüştür.38 Kaldı ki Oto-
sefal39 Ortodoks Kilisesi’ni, Venedik baskısından kurtaranın Osmanlı Devleti oldu-
ğundan40, kilise kendi gücünü ve meşruluğunu Osmanlı idaresinden almıştır.41 Bu 
nedenle birçok olayda kilise yönetimi, halka karşı Osmanlı idaresinin yanında, hatta 
destekçisi olarak yer almıştır. Örneğin; 1765 ve 1766 yıllarında Türklerle Rumların 
birlikte gerçekleştirdikleri Halil Ağa isyanı, kilise yönetimi ile Osmanlı idaresinin or-
tak çabası sonucu bastırılmıştır.42  Girne Dizdarı Halil’in adamlarıyla birlikte isyan 
edip ahaliye zulüm ve memleketin nizamını bozduğundan isyanının bastırılması ve 
huzurun sağlanması için Teke Sancağı Mutasarrıfı Ahmed Paşa, Miri Fırkate Kaptanı 
İbrahim, Silifkeli Gölgelizâde Mustafa, Kaptan Mir Cafer, Semend-i Bahrî Kalyonu 
Kaptanı Mâlikî Hacı Mehmed Kaptan’ın görevlendirilmişlerdir. Bu hususta bütün 
görevlilerin birbirleriyle haberleşmesi ve ortak hareket edip bu tehlikenin kısa bir 
zamanda bertaraf edilmesine dair ferman çıkarılmıştır.43

Netice olarak Kıbrıs’ın kamusal alanı üzerinde Osmanlıların iki önemli etkisi olmuş-
tur. Bunlardan birincisi, Rum cemaatinin ekonomi alanında güçlü bir sınıf olarak be-
lirmesi, ikinci ise adada bulunan Otosefal Ortodoks Kilisesi’nin siyasî bir aktör olarak 
hem kamusal hem de resmi alanda güç kazanmasıdır.44

Genel olarak Ada’da yaşayan halk arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimizde farklı 
konularda yaşanmış küçük büyük sürtüşmelerin yaşandığını görmekteyiz. Önce-
likle Ada’da yaşayan Müslüman lar arasında yaşanan anlaşmazlıklara baktığımızda; 
Arazi anlaşmazlıkları, su an laşmazlıkları, mal değişimleri, alacak verecek ilişkileri, ci-
nayet ve yaralamalı adi olaylar, ölüm sonrası miras konusunda yaşananlar, vasiyet 
ve kayyum atanması, şahitlik ve vakıflar konuları dikkat çekmektedir. Gayrimüslîm-
ler arasındaki ilişkilerde, Müslümanlar ara sında görünen sorunlara ilave olarak ke-

38  Coufoudakis, Van;  “The Dynamics of Political Partition and Division in Multiethnic and Multireligious 
Societies: The Cyprus Case”, Essays on The Cyprus Conflict, Van Coufoudakis (ed.), Pella Press, New York, 
1976, s.31.
39  Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen ve kendi kendilerine Başpiskopos / Metro-
politan tayin eden ortodoks kiliselerine verilen addır.
40  M. Hald, A Study of The Cyprus Economy, Printing Office of The Republic of Cyprus, Nicosia, 1968, 
s.15.
41  Saman,  Meltem Onurkan;  Kıbrıs’ta Bir Sömürge Kurumu: Kavanin Meclisi (1882- 1931), Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007, s.5.
42  Tamçelik, Soyalp;  “İktisat Tarihi Perspektifinden Hareketle 19. Yüzyıl Kıbrıs’ında Ekonomik Yapı ve 
Üretim-Tüketim İlişkileri”, 7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri (4-6 Kasım 2009), Ülker 
Vancı Osam (ed.), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Mağusa, 
2010, s.184.
43  KŞS, Defter No:19, Hüküm No:32-33-34, sayfa no:5-6, 29 Zilhicce 1179.(8 Haziran 1766)
44  Cobham Claude D., Excerpta Cypria: Materials for A History of Cyprus, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1908, s.353-354.
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fillik ve borca karşılık menkul ve gayrimenkul rehin verme konularında sıkıntılar 
yaşandığı görülmektedir. Yaşanan so runlara ilişkin sicillerde geçen pek çok belge 
bulunmaktadır. 

Ada’da yaşayan Gayrimüslîmler ve Müslümanlar ara sında kefillik ve borca karşılık 
menkul ve gayrimenkul rehin verme konularında sıkıntılar yaşandığı görülmek-
tedir. Yine Kıbrıslı Gayrimüslîmler arasında her türlü gayrimenkulün alım satımı 
yapılmak tadır. Bunlar içerisinde ev alım satımı sicillerde en çok rastlanılandır. 

Kıbrıs’ta yaşayan Gayrimüslîmlerin bir başka hususiyetleri, şahitlik konusunda kar-
şımıza çıkmaktadır. Mahkeme önünde iddiasını ispat lamak için şahit göstermesi 
istenen Gayrimüslîmler, kendi cemaatlerin den kişilerin şahit olarak dinlenmesini 
sağlama konusunda gerekli hürriyetlere sahiptirler.

Kıbrıs adasında Müslümanların olduğu gibi Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi’nin vakıf-
ları olduğu açık bir surette belgelere yansımaktadır. Kilise vakıflarının yanında ma-
nastırların da vakıfları vardır. 

Kıbrıs’ta yaşayan zimmîler aynı topraklan paylaştıkları Müslümanlar ile top lumsal 
hayatın gerektirdiği her türden ilişki içerisinde bulunmuşlardır. Ticari ilişkilerin ne-
ticesinde ortaya çıkan alacak verecek meseleleri bunlardan biridir. Müslümanlar ve 
gayrimüslimler arasında gerçekleşen alacak verecek ilişkile rinde bazen, borcunu 
ödeyemeyen şahısların hapse atılarak cezalandırıldıkları durumlar belgelere yan-
sımıştır.

Sonuç

Kıbrıs’ta geleneksel toplumdan, modernleşmeye geçişin yaşandığı bu dönemin 
sömürge yönetimine denk gelmesi, ileride yaşanacak sorunlar için de sebep teş-
kil etmiştir. Çünkü İngiltere, Kıbrıs’ı aldıktan sonra kendine özgü kavramları adaya 
taşımıştır. Fakat İngiltere’nin Ada’da oluşmuş olan farklı unsurların bir arada yaşa-
ma kaygısını ihmal ettiği ve adada bulunan etnik grupları bütünleştirmek yerine, 
ayrıştırmak için elinden gelini yaptığı görülmüştür.45 Böylece Osmanlı döneminde 
Kıbrıs’ta oluşan kamusal alan ve cemaatçilik anlayışı gitmiş, yerine İngilizlerin yeni 
oluşturduğu etnik yapılanma gelmiştir.46

Ada’da yaşayan iki toplum arasında oldukça medenî ilişkiler tesis edilmiş olup her 
şey ahenginde devam etmektedir. Müslümanların kendi aralarında yaşamış olduk-
ları sorunlar, aynıyla Rumlar arasında da gözlemlenmektedir. İkili ilişkilerde her tür 

45  Evre, Bülent;  Kıbrıs Türk Milliyetçiliğinin Oluşum Sürecinde Türk Milliyetçiliğinin
Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000, 
s.18-19.
46  Alankuş, Sevda Kural; Kıbrıslı Türk Siyasal Elit ve Siyasal Kültür Yönelimleri, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1988, s.17-18.
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paylaşımın yaşandığına şahit olmakla birlikte Ada’da ya şamın birlikte sürdürülmesi 
adına her iki toplum sorumluluklarını yerine getir mektedir. Yaşanmış küçük hadise-
ler sadece bu bölgeye has olmayıp Osmanlı coğrafyasının her tarafında rastlanabi-
lecek türdendir.

Antakya örneğinde görülen pek çok kaygı Kıbrıs örneğinde de görülebilmektedir. 
Osmanlı Devletinin merkezi idaresinin ülke coğrafyasının her tarafında aynı şekilde 
sirayet ettiği buradan çıkarılabilecek en kolay sonuçtur. Sadece yaşanılan bölgenin 
kendisinden kaynaklanan hususiyetlerin insanların yaşam ve ekonomik gerçekle-
rine etki ettiği görülmektedir. Bunun dışında sosyal hayatın dinamikleri ve bunu 
belirleyen çerçevelerin pek değişmediğini söylemek mümkündür.
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XVI. Yüzyılın İkinci 
Yarısında Edirne Kazası
Ahmet Yiğit1

 
Edirne şehri, Balkanlardaki stratejik konumu dolayısıyla, tarih boyunca batıdan 
gelen tehlikeler karşısında İstanbul’un anahtarı olmuştur. Osmanlı devleti için ise, 
Osmanlı Devleti’nin batıya yapacağı seferlerin organizasyonun yapıldığı, ordunun 
toplanma merkezi olmuştur. Edirne’nin 1361 yılında Sultan Murat Hüdavendigar 
tarafından aman ile fethedilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin batıya açılan se-
ferlerinin kapısı olmuştur. Şehir kısa zamanda kale surları dışında İslam eserleri olan 
imaret, medrese, cami, hamam ve benzeri binalarla süslenmiştir. Müslüman mahal-
lelerinin temelini oluşturan mescidler inşa edilerek, etrafında mahaller oluşturul-
muştur. Şehirde yönetim merkezi olan bir saray inşa edilmiş ve Osmanlı Sultanları 
devlet işlerini buradan idare etmeğe başlamışlardır. Kısa süre sonra Sultan II. Murad 
Han şehirde ikinci bir saraya ihtiyaç duyup yeni bir yönetim merkezi inşasına baş-
lamıştır. Bu saray sonradan Topkapı sarayına ilham verecek olan saraydır. Meriç ve 
Tunca nehirleri arasındaki Saray İçi denilen mevkide inşa edilen Yeni saray geniş 
bahçeleri, binaları ile önemli yapılardan biri haline gelmiştir. İstanbul Fatihi II. Meh-
med bu sarayda büyüyüp İstanbul’un fetih hazırlıklarını da burada gerçekleştirmiş-
tir. Şehir, Osmanlı Başkenti hüviyetini gösterir şekilde, Hristiyanların zulmüne uğra-
yan ve Osmanlıya sığınan Yahudiler için de yerleşme alanı haline gelmiştir. Portekiz 
ve Macaristan’dan gelen Yahudiler için de mahaller oluşturulmuştur. Şehirdeki Be-
desten, han ve çarşılar canlı bir ticaretin izleridir. Acemi ocakları, eski sarayda kalan 
Yeniçeriler dolayısıyla 145 Müslîm ve 9 Gayrimüslîm mahallesiyle oldukça yoğun 
bir nüfusu barındıran Edirne, Osmanlı Padişahlarının gözdesidir. Yıldırım Bâyezid 
Edirne’yi çok beğenirdi, Yavuz Sultan Selim seferler dışında Edirne’de zaman geçir-
meyi çok severdi. Tunca Nehri kenarlarına yapılan taş setler ile İstanbul’dan getiri-
len kayıklar Meriç nehri vasıtasıyla Ege üzerinden Edirne’ye kadar getirilmekte ve 

1  Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
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saray halkının boğaz sefası burada da sürmekteydi. Görülüyor ki, Edirne Osmanlı 
Tarihinin en önemli şehirlerinden birisidir.

XVI. yüzyılda Edirne’nin yönetim birimi olan iki sarayı vardır. 145 Müslim ve 19 gayr-i 
Müslim Mahallesi mevcuttur. İmaret, cami, mescit, medrese, han, hamam, çarşı, ka-
pan, köprü ve suyollarıyla Osmanlı Devleti’nin en önemli şehirlerinden biri duru-
mundadır.   

Edirne, zaferlerin kutlandığı, Sünnet düğünlerindeki şaşaaların yaşandığı, mağlubi-
yetlerinde en hazin sonuçlarının görüldüğü bir kenttir. İslami açıdan birer şah eser 
olan imaret ve camiler Londra görüşmelerinde ve Lozan görüşmelerinde burasının 
bir İslam yurdu olduğuna şahitlik etmişlerdir.

A-Edirne Şehrinin Coğrafî Konumu

Edirne Osmanlı Devleti’nin Bursa şehrinden sonra İstanbul’un fethine kadar geçen 
süreçte başkentliğini yapmış, Avrupa kıtasının doğu kısmındaki önemli şehirlerden 
biridir. Şehir Meriç ile Tunca nehirlerinin birleştiği düzlükte kurulmuştur. Edirne 
şehrinin üzerinde bulunduğu alan, umumi konumu itibariyle geniş düzlük ve basık 
tepelerle kaplı havzanın Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği mevkidir. Edirne’yi 
kuzey yönünde, kuzey doğudan, kuzey batıya uzanan Yıldız dağları sarmakta, batı 
bölümünde ise Rodop dağları yer almaktadır. Edirne’nin doğusu İstanbul boğazına 
kadar düz ve basık tepelerden oluşmaktadır. Güneyinde ise Saroz körfezine doğru 
Uzunköprü ve Keşan taraflarında yükseltiler mevcuttur. Şehir Tunca nehrinin Meriç 
nehri ile birleşmeden önce çizdiği yayın güney doğu kısmında kurulmuştur. Dola-
yısıyla şehrin kısmen kuzey ve batı kısımlarında doğal bir savunma hattı yani doğal 
su hendekleri mevcuttur2.

B-Şehrin Yönetim Birimleri

Edirne şehri Osmanlı Devleti’nde bir dönem (1361-1453)3 başkentlik yapmıştır. 
XVI. yüzyılda iki sarayı bulunan Edirne şehrinin Osmanlı Devleti’nde farklı bir yeri ve 
yönetimi vardır. Ayrıca İlkçağlardan beri şehrin kuruluş ve işleyişinde etkili olan kale 
de her ne kadar XVI. yüzyıl için geçerli olmasa da bir yönetim birimi olarak kabul 
edilmektedir. Osmanlı Devleti’nde Edirne kalesi şehrin ortasında kalmış savunma 
amacını ve kale dışında kurulan yüzden fazla mahalle ile özelliğini çoktan yitirmiştir. 
Bu açıdan kale XVI. yüzyılda yönetim merkezi değildir.

2  Edirne ilk ve Ortaçağ’da savunulması kolay bir mevkide kurulmuştur. Bkz. Besim Darkot, “Edirne Coğra-
fi Giriş”, Edirne,  Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara 1965, 1-12 
3  Bu husus tartışmalıdır. Edirne şehrinin başkent olmasını 1402 Ankara savaşı sonrasındaki gelişmeler-
den sonrasına bağlayan görüşler de vardır. 
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a-Edirne Kalesi

Romalılar tarafından ikinci yüzyılda savunma amaçlı bir kale teşkil edecek şekilde 
inşa olunan Edirne surları, bilhassa Osmanlılar döneminde silah ve mühimmatın 
depolandığı ve bazı bölümlerinin zindan, tahıl mahzeni, hazine-i hassaya ait mallar 
ile bir takım belgelerin saklanması için kullanılan önemli bir mahal olarak dikkati 
çekmektedir4. Üç metre kalınlığında ve altı metre yüksekliğinde duvarlardan olu-
şan bu surlar birer kilometre arayla yer alan dört kuleyi birbirine bağlamaktadır. Bu 
kuleler arasında da on ikişer burç mevcuttur.

b-Saraylar

Saraylar devletlerin yönetim merkezleridir5. Edirne’nin Osmanlı Devleti’ne geçişin-
den sonraki ilk yönetim merkezi Sultan Murat tarafından kale dışında Kavak Mey-
danına inşa edilmiştir6. Şehrin kısa zamanda genişlemesiyle mahalleler arasında 
kalan sarayın yerine, Tunca nehri kıyısında II. Murad tarafından yeni bir saray inşa-
sına başlanmıştır. Edirne’de, yönetim merkezi olarak Osmanlı Devleti döneminde 
iki adet saray bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Saray-ı Atik yani Eski Saray, diğeri 
Saray-ı Cedid yani Yeni Saray olarak adlandırılmaktadır.

b-1-Saray-ı Atik

Edirne şehrinin fethinden sonra Kale İçi’nde Manyas Kapı civarında Bizanslıların kul-
landığı bir sarayın olduğu bilinmektedir. Bu saray Murad Hüdavendigar tarafından 
güvenli bulunmadığı için Kavak Meydanı’nda bir saray inşaatına başlanmıştır. Fetih-
ten hemen sonra başlanan inşaatın Tacü’t-tevarihte’ki kayda göre 1367-1368 yılla-
rında hala yapımının devam ettiği anlaşılmaktadır7. Abdurrahman Hibri’nin kaydına 
göre sarayın arsasının Selimiye Camiine verildiğine dair kaydına bakılarak sarayın 
Kavak Meydanı’na inşa edildiğine kanaat edilmiştir8. Yıldırım Bâyezid döneminde 
ilaveler yapılan saray, fetret devrinde oğlu Musa Çelebi’nin saltanatı döneminde de 
ilavelerle genişletilmiştir9. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1541 Macaristan seferinde 
değişiklikler yapılarak sarayda 40.000 yeniçeri ve 6000 gılman-ı hassı hazır tutmak 
için Divanhane-i Ali ve Has Oda ve Büyük ve Küçük Hazine Kiler ve doğancı ve sefer-
liler odalarıyla donatılmıştır10. Kanuni hamamı da bulunan bu sarayı daha sonraki 
aşamada devlet görevlilerinin yetiştirildiği Enderun haline getirmiştir11.
4  H. Von Moltke, Türkiye Mektupları, İstanbul 1969, s.26 
5  Abdurrahman Hibri Efendi, Enisü’l-Müsamirin, vrk.5.b vd.
6  İnalcık, Halil;  “Murad II”, İ.A. VIII, s.612.
7  Sultan Sarayın yapımı bitmediğinden 1367-1368 yılını Dimetoka’da kışlamıştır. Bkz. Hoca Saadettin 
Efendi, Tacü’t-Tevarih I, (nşr. İ. Parmaksızoğlu), Ankara 1979, s.135.
8  Abdurrahman Hıbri Efendi, a.g.e. vrk.10a
9  Gökbilgin ,M. Tayyib; XV ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, İstanbul 
1952, s.116
10  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatname III-IV, (nşr. M. Zıllıoğlu), İstanbul 1985, s.352.
11  Rıfat Osman, Edirne Rehnüması, Edirne 1920, s.17; E. H.Ayverdi,- İ. A. Yüksel, İlk 250 Senenin Osmanlı 
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Selimiye Camii’nin inşası saraya zarar vermemiş olmalıdır. Çünkü camiînin yapılma-
ya başlandığı 976/1568-1569 yılından sonra da saraya ilaveler yapıldığı anlaşılmak-
tadır. Aralık 1570 tarihinde saray fırının yandığına dair divana gönderilen yazıdan 
sonra yeni bir fırın inşası hususunda yazışmaların başladığı anlaşılmaktadır12. 25 
Ekim 1571 tarihli Edirne kadısına ve Nazır Halil Bey’e, Saray-ı Atik Ağası Mehmet’in 
mektup göndermesi üzerine yazılan hükümde Eski Sarayın fırının saray dışarıda 
olduğu ve gerekli olan ekmeğin buradan alınmasının askerin güvenliği açısından 
mahzurlu bulunduğu bildirilmiştir13. 982/1574 yılında, Eski Saraya, acil olarak ace-
mi oğlan istenmesi XVI. yüzyılda da sarayın bütün işlevlerini devam ettirdiğinin bir 
delili olarak kabul edilmelidir14. Eski, Sarayda bulunan tabipler15, 997/1588-1589 yı-
lında da görevlerine devam etmekteydiler16.

b-2-Yeni Saray (Saray-ı Cedid)

Edirne’nin fethinden önce av alanı olan şehrin kuzey-batısındaki mıntıkada, halktan 
uzakta ibadet için, Edirne fatihi Murad Hüdavendigar bir tekke bina etmiştir17. Tun-
ca Sarayı, Hünkâr Bahçesi Sarayı ve Edirne Sarayı gibi isimlerle anılmasının yanında, 
vesikalarda “Saray-ı Cedid-i Amire” şeklinde geçmektedir18. Sarayın büyük bölümü, 
Edirne’nin kuzey-batısında Bülbül Adası ve Tavuk Ormanı adıyla anılan sahada inşa 
edilmiş olup, Tunca nehrinin her iki yanında da köşk, kasır ve müteferrik binalar 
yapılmak suretiyle teşkil edilmiştir19. Bir bölümü Tunca nehrinin ikiye bölünmesiyle 

Mimarisi, İstanbul 1976, s.136.
12  Fırın yapılmasıyla ilgili il yazı 13 Recep 978/11 Aralık 1570 tarihidir. Bkz. MD 14, s.699 h. 108
13  Bu hükümde, Saray fırının dışarıda olması dolayısıyla ekmekçilerin kontrol edilemediğini ve bazı 
fesad ehlinin bulunabileceğini bildirerek, Padişah Edirne’de kışladığında lazım olan ekmeğin pişeceği 
büyüklükte bir fırının saray içine yapılmasını emretmiştir. Bkz. MD 2, s.473 h. 907; 7 Rebiyülahir 979//29 
Ağustos 1571 tarihi mimar başına ve hassa emini Halil’e yazılan hükümde Edirne Eski Sarayı’nda ordu-
nun kışlaması müyesser olduğuna işaretle hassa-i hümayunuma dahi yetecek miktarda ekmek pişirecek 
bir fırın inşa edilmesi ve bunun için ne miktar akçe lazım olduğunun bildirilmesi istenmektedir. Bkz. MD 
12, s.495 h.949; Selh-i Sefer 979/24-30 Haziran 1571 tarihi Mimar başına ve Hassa Emini Halil Bey’e yazı-
lan hükümde de Saray Ağası Mehmed’in müracaatı üzerine bir ekmek fırını yapılması ve bu hususta söz 
konusu iki görevlinin saray mahalline giderek fırının nerede yapılmasını kararlaştırmaları istenmektedir. 
Bkz. MD 14, s.979 h.1456
14  3 Muharrem 982/25 Nisan 1574 tarihinde Yeniçeri Ağası’na yazılan hükümde Bosna’da acemi oğlan 
devşirmekle görevlendirilen Yayabaşılarından acil olarak acemi oğlan istenmesi hakkında bkz. MD 24, 
s.171 h.461.
15  21 Recep 963/1 Haziran 1556 tarihli hükümde Darü’ş-şifa’da tabib-i sani olarak yevmi on akçe ile 
görev yapan Mevlana Muslihiddin görülmektedir. Adı geçen tarihten itibaren Muslihiddin on üç akçe ile 
Saray-ı Atik tabibliğine atanmış yerine de Reisü’l-etibba olan Bedredddin’in arzı üzerine Mevlana Meh-
med’inin nakli uygun görülmüştür. Bkz. MD 2, s. 87 h.903.
16  10 Camiziyelevvel 997/27 Mart 1589 Edirne’de Eski Saray’da yirmi akçe ile tabib-i sani olan Mehmed 
öldüğünden yerine Sultan Bâyezid Darü’l-kurrasında ondört akçe ile tabib olan Hüsam’a verilmiştir. Bkz. 
A.RSK 1469, s.19.
17  İ. H. Ertaylan, Tarih-i Edirne, Hikayat-ı Beşir Çelebi, İstanbul 1946, s. 8 vd; Abdurrahman Hibri’de Hika-
yat-ı Beşir Çelebi’den verilen örnekte I. Mehmed ile Beşir Çelebi arasında geçen bazı konuşmalar nakle-
dilir. Bkz. A. Hibri Efendi, a.g.e, vrk.7b vd; E. Çelebi, III-IV, s. 352.
18  Gökbilgin; Edirne ve Paşa Livası…, s.117.
19  E. H. Ayverdi- İ.A. Yüksel, a.g.e., s. 136; R. Osman, a.g.e, s.89vd.
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meydana gelen adacıkta inşa edilen sarayın bir kısmına, “Saray İçi” denilmektedir20. 
Tunca nehrinden saraya bağlantı, Saraçhane Köprüsü ile sağlanmaktadır. Bu saray 
Topkapı Sarayı’ndan daha geniş bir alanda kurulmuş olup, daha sonra bu saraya 
örnek teşkil edecektir21.

II. Murad’ın, Tunca nehri kenarında bir köşk yaptırmasıyla başlayan saray yapımı, 
onun ölümünün ardından, II. Mehmed tarafından tamamlanmış ve daha sonra 
gelen padişahların ilaveler yaptırmasıyla genişlemiştir22. Kanuni Sultan Süley-
man 1532 yılında Alman Seferi23 hazırlıklarını takip etmek için kışı Edirne’de Yeni 
Saray’da geçirince, saray oldukça müzeyyen bir hale getirilmiştir24. Bu sarayın bi-
rimleri arasındaki bağlantı köprülerle sağlanmakta olup, sarayın en gösterişli yapısı 
“Cihannüma Kasrı”dır. Bu kasrın yanında “Kum Kasrı” inşa edilmiştir25. Padişahlar, 
bazen kış aylarını düzenlemiş oldukları sürek avlarında veya av partilerinde bu ka-
sırlarda konaklamışlardır26. Zaman zaman av ve sefer gibi değişik sebeplerle kulla-
nılan Edirne Sarayı, saray halkının İstanbul’a gitmesiyle boşalmakta ve kapıları kilit-
lenip mühürlenmektedir. Sarayın korumasının ne şekilde yapıldığına dair herhangi 
bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca sarayın, kapalı olduğu dönemlerde mühürlerinin 
hırsızlar tarafından sökülerek içinden bazı eşyaların çalındığı da bilinmektedir27.

Saray İçi’nde yenileme faaliyetleri ve ek inşaatlar XVI. yüzyıl süresince devam et-
miştir. 975/1568 yılında bir köşk yaptırılırken28, 977/1570 yılında da sarayda çalışan 
acemi oğlanlar için birde hamam inşa edilmiştir29. Saray İçi’nde bulunan has bah-
çeler XVI. yüzyılın değişik tarihlerinde tamiratlar yapıldığı görülmektedir30. Kurak 

20  Bkz. Gökbilgin; Edirne ve Paşa Livası…, s.117.
21  O. Aslanap, Türk Sanatı, İstanbul 1984, s.292; “Saray İçi adı verilen yerlerdeki Edirne Sarayı ise İstan-
bul’dakinin düzen bakımından bir benzeri olup oradaki bölümlerin eşleri burada da bulunuyordu. Yalnız 
Edirne Sarayı İstanbul’dakine nazaran daha geniş bir sahaya yayılmıştı. Burada yüz on dokuz oda, 21 di-
vanhane, 22 hamam, 13 mescid, 16 büyük kapı, 13 koğuş, 4 kiler, 5 matbah ve 14 kasır bulunduğu ifade 
edilmektedir. Bkz. S. Eyice, “Edirne (Mimari), DİA X, s. 432.
22  Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara 1965, s. 234.
23  Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana Kuşatmasından sonra Ferdinand’ın Macar Beylerini de Osmanlılara 
karşı ayaklandırmağa çalışması ve Budin’i muhasara altına alması üzerine ertesi yıl 1532 senesinde Kanu-
ni Osmanlı Ordusu ile Ferdinand üzerine yürüdü. Bu sefer tarihimizde Alman Seferi denilmektedir. Bkz. 
İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, Ankara 1983;  M. T. Gökbilgin, “Mihal-oğullar”, İ. A. VIII., s.292.
24  Edirne süslemelerini, Muradiye’de Üç Şerefelide ve İnce zevklerle bezenmiş saraylarının en göze çar-
pan yerlerinde buluyoruz. Bkz, S. Ünver, “Edirne de Mimari Eserlerimizdeki Tabii Çiçek Süslemeleri Hak-
kında”, VD. V, 1962, s. 15; E. Çelebi, a.g.e., III-IV, s. 352-354.
25  O. Aslanapa, a.g.e., s. 292.
26  Busbecq, Türk Mektupları, (nşr. H. C. Yalçın), İstanbul 1953, s. 119.
27  16 Şevval 979//2 Mart 1572 tarihinde Edirne kadısına gönderilen hükümde odaların hassa harcı 
emini tarafından kilitlenip mühürlendiğini fakat saraydan mühürleri söküp esbab çıkardığının işitilmesi 
üzerine bunun araştırılması istenmektedir. Bkz. MD 18, s. 120 h.261.
28  8 Zilkade 975/5 Mayıs 1568 tarihli olup hassa hazine emini Halil’e gönderilen hükümle Edirne Saray-ı 
Amire’de köşk bina olunmasına dair emir ferman buyurulmuştur. Bu emir gereğince köşkün muaccelen 
ikmal eylemesi ve ne kadar yerinin yapıldığının bildirilmesi istenmektedir. Bkz. MD 7, s. 475 h. 1367; MD 
7, s. 475 h. 1368.
29  4 Şevval 977/12 Mart 1570 MD 9, s.50 h.136.
30  15 Cemaziyelevvel 980/23 Eylül 1572 tarihinde Edirne Bostancıbaşısı Hızır Ağa “mektup gönderip 
bundan akdem emrile hassa bağçeler meremmat olunup tamiri için otuz beş bin akçe verilip cümlesi 
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geçen yaz günlerinde, saray bahçelerinin sulanmasında yararlanılan Tunca nehri, 
kış ve ilkbahar dönemlerinde taşmak suretiyle bahçelere zarar vermektedir31. Bu 
nehrin yol açtığı zararları önlemek için yapılan setler dahi, sel baskınlarının önüne 
geçememiş ve bu setlerin tamiratları için külliyetli miktarda para harcanmıştır32. Yaz 
günlerinde has bahçeleri sulamak için, aşırı miktarda suya ihtiyaç duyulduğundan 
Tunca nehri üzerine yeni dolaplar inşa edilmiştir33. Edirne de bulunan has bahçeler 
yanında, Çömlek, Bosna ve İsmailçe köylerinde de miri bahçeler bulunmaktadır34.

Sarayın içme suyu, şehrin içme suyu şebekesinden sağlanmaktadır. 1003/1595 yılı-
na kadar saraya şehri suyundan yedi lüle ayrıldığına ve bu tarihten itibaren suyun 
azaldığına dair şikâyetler mevcuttur35. Bu belgeye göre, sarayda çalışanların sayısı 
azalmamış olup, hala yedi lüle suyu kullanabilecek kadar bir kitle bulunmaktadır36. 
Sarayda uzun süreli konaklamalar öncesinde, tamiratlar yapılıp, odun ve zahire gibi 
temel ihtiyaç maddeleri ile diğer malzemeler hazırlanmakta idi37.

sarf olunup hassa bağçe ile Mamak bağçesinde olan ağaç künklerin tamiri lazımdır. Zamanı geçtikten 
sonra külli harç olur. Şimdiki halde 5000 akçe ile olur deyu arzetmeğin 5000 akçe verilmek buyruldu.” 
denmektedir. Bkz. K.K 225, s. 91.
31  17 Muharrem 973/15 Ağustos 1565 tarihli Edirne Kadısına, Bostancıbaşısına, harcı eminine yazılan 
hükümden anlaşıldığına göre, Bosna köyü denilen ve yanından Tunca nehri geçen hassa bahçelerde ne-
hir taşması sonucu bağçe kapısı önünü sel yarmış ve bağçelere zarar vermiştir. Bu seddin yeniden inşası 
hakkında. Bkz. MAD 2775, s. 111; 25 Cemaziyelahir 976/ 15 Aralık 1568 MD 7, s. 955 h. 2630.
32  5 Safer 973//1 Eylül 1565 tarihli Edirne Kadısının müracaatı üzerine Edirne Bostancıbaşısı ve Edirne 
Hassa Harcı Eminine yazılan hükümde, selde Bosna Köyündeki hassa bağçelere zarar veren Tunca ve 
Meriç önüne set yapılması istenilmektedir. Bu set için ne miktar akçe lazım olduğunu yerinde tespit 
edilmesi sonucu, Benna zerağı ile 800 zira olacağı tahmin edilen seddin 255000 akçe masrafa yapılabile-
ceği merkeze bildirilmiştir. Ayrıca köprünün muhafazası için 200 zira’ yeri taş ile 600 zira’ yeri için cümle 
levazımat 189800 akçe tahmin olunmuştur. Bunun için 180000 akçe verilmiş 200 zira’ yeri köprü hıfz için 
istihkam ile taş yaptırasın bağçe canibinde olan 600 zira’ yere çalı ve hatıl ile yaptırılması hakkında. Bkz. 
MAD 2755, s. 223; 15 Cemaziyelevvel 980/23 Eylül 1572 tarihinde “Edirne Bostancıbaşısı Hızır Ağa mek-
tup gönderip bundan akdem emirle hassa bağçeler meremmat olunup tamiri için 35000 akçe verilip 
cümlesi sarf olunup hassa bağçe ile Mamak Bağçesinde olan ağaç künklerin lazımdır. Zamanı geçtikten 
sonra külli harç olur şimdiki hale 5000 akçe ile olur deyu arz etmeğin 5000 akçe verilmek buyruldu.” Bkz. 
K.K. 225, s. 91.  
33  Gurre-i Ramazan 984/22 Kasım 1576 tarihinde Edirne Bostancıbaşısına gönderilen hükümde, “ iç sa-
ray yanında emri şerif ile ihdas olunan hassa bağçenin bir çift dolabının olduğunu ve Bağçe-i Hıdırlık’ta 
ziyade müzayaka çekildiğinin önlenmesi için yapılması lazım gelen dolap için 10000 akçenin kafi geldiği 
haber vermişsin. Buyurdum ki hassa bağçe mahsulatından kafi mikdar akçeyi alıp zikr olunan dolabı 
yaptırasın…” denilmektedir. Bzk. MD 29. s. 47 h.109.
34  A. Hıbri Efrendi, a.g.e., vrk. 7b.
35  7 Zilhicce 1003/13 Ağustos 1595 tarihli Edirne kadı ve bostancıbaşısına yazılan hükümde Saray-ı 
Amire tamirine irsal olunan kapıcıbaşı Mustafa Ağa mektup gönderüp saray-ı mezbureye kadı 7 lüle su-
yun ahar yerlere icra olunduğu saray-ı amire de suda kıllet olduğundan ve su yolları tamir edildiğinden 
minbat cari olduğu üzere 7 lüle icra edilmesi hakkından gelinmek babında hüküm. Bkz. MD 73, s.6 h.12.
36  Edirne sarayı, padişahların sık sık buraya gelip kalmalarından dolayı önemini yitirmemiştir. Ayrıca 
burada İstanbul’dan bağımsız ve beş yüz ila yedi yüz kişi arasında değişen bir grubun yer aldığı bir bos-
tancı ocağı bulunmaktadır. Bkz. B. Yediyıldız, “ Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 
İstanbul 1994, s.449.
37  16 Zilhicce 1003/22 Ağustos 1595 tarihli MD 73, s.403 h. 882; 6 Muharrem 1004/11 Eylül 1595 tarihli 
MD 73, s. 356 h. 356.
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Osmanlı Devleti’ndeki üç acemi ocağından biri, Edirne Sarayı’nda bulunmaktadır38. 
Buradaki acemilerin köprü tamiratından bahçe işlerine kadar değişik işlerde çalış-
tırdıkları belgelerden anlaşılmaktadır39. Bunlar hizmet sürelerini tamamladıktan ve 
yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra kapıkulu ocağının değişik birimlerine kaydedil-
mektedirler40. Has bahçede çalışan acemi oğlanlarının ise kapuya çıkma, kaçma, 
hastalık ve ölüm dolayısıyla yerleri boşalınca en kısa sürede acemi ocakları için oğ-
lan toplanan gruptan veya Türk aileleri yanında olanlardan yerleri doldurulmakta-
dır41.
Saray İçi’ndeki binaların çukur ve kapalı olmasına karşılık, havadar ve serin olduğu 
38  Bu üç yer İstanbul acemi ocağı, Gelibolu Acemi ocağı ve Edirne Acemi ocağıdır. Uzunçarşılı İstanbul 
ve Gelibolu ocakları hakkında bilgi verirken Edirne ocağı hakkında bilgi vermez. Bkz. İ. H. Uzunçarşılı, 
a.g.e.I, s.35 vd.; Edirne’de bulunan acemiler ve diğer ocaklara bağlı görevliler başlı başına bir araştırma 
konusu olacak niteliktedir. Zira Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Maliyeden Müdevver Defterler arasında 
oldukça fazla defter mevcuttur.
39  30 Rabiyülahir 963/12 Şubat 1556 tarihli belgede “Edirne’deki Saray-ı Amire’de olan oğlanların hasta-
ları içün her gün 11 tavuk ve 5 vukiye virilmek buyrulduğu deyu kapıcılar kethüdası Ali Ağa kapı ağasının 
arzından sonra buruldu.” Bkz. MD 2, s. 21 h.188; Selimiye Camiinin yapıldığı sırada acemi oğlanları bu 
inşaatta çalıştırmışlardır. Bunların çalışma süreleri ile ilgili belirleyici bir tarih konmamıştır. İçlerinde 15 
yıldan beri has bahçede çalışanların bulunduğu görülmektedir. Edirne Bostancıbaşısı Hızır’ın müracaatı 
üzerine 14 ve 15 yıldan beri has bahçede çalışan emektar acemi oğlanlar olduğuna dair Yeniçeri Ağasına 
yazılan hükümde bunların 100 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. MD 33, s. 366 h. 752; bunun hari-
cinde Gurre-i Zilhicce 975 tarihli belgede Edirne sarayının inşasında çalışan acemi oğlanlara birer akçe 
ve hamallık edenlere ikişer akçe verildiği hassa harcı eminine yazılan hükümden anlaşılmaktadır. Bkz. 
MD 7, s. 528 h. 1509.
40  10 Cemaziyelahir 964/10 Nisan 1557 tarihli belgede Edirne hassa bağçede Bostancı başının arzı ile 
Edirne dergah-ı ali bevvabları zümresine ilhak olunacak 35 bahçe oğlanın listesi verilmiştir. Bkz. MD 2, 
s. 240 h. 2134; 11 Cemaziyelahir 964/11 Nisan 1557 tarihli belgede Edirne sarayında baltacı bulunan 
Mehmed ve İlyas’ın dergah-ı ali bevvabları zümresine geçmesi hakkında buyruldu. Bkz. MD 2, s. 240 h. 
2136; Edirne hassa bahçelerin de ulufe ile çalışan acemi oğlanlarının kapıya çıkarıldıkları görülmektedir. 
972/1564-1565 senesine ait Edirne kadısına yazılan hüküm. Bkz. MD 6, s. 474 h.1028; 17 Şevval 978/12 
Mart 1571 tarihli hükümde Edirne hassa bağçelerinde çalışan acemi oğlanların eskilerinde 50 neferin 
kapıya çıkarılmayı buyurulmuştur. Bkz. MD 12, s. 295 h. 605; ulufecilere asker Edirne sarayında istihdam 
edilen acemilerden verilmekte idi. 21 Zilhicce 981/14 Nisan 1574 tarihli belgede Edirne sarayında istih-
dam edilen 14 neferin sağ ulufeciler zümresine iltihak olunmasu buyurulmuştur. Bkz. MD 25, s. 114 h. 
1258; 21 Zilhicce 981/14 Nisan 1574 tarihli belgede Edirne sarayında olan 25 neferin silahdarlar zümre-
sine iltihakı ile ilgili buyuruldu görülmektedir. Bkz. MD 25, s. 114 h.1259; metinde Bağçe-i Çölmek’ten de 
bağçe oğlanı yazılmıştır. 26 Zilhicce 981/19 Nisan 1574 Edirne sarayında çalışan 12 neferin baltacılara 
ilhak edilmesi hakkında buyuruldu için bkz. MD 25, s.116 h.1275; 17 Muharrem 982/9 Mayıs 1574 Edirne 
hassa bağçe acemi oğlanlarından Nardeli Yunusa Ağası arzı mucebince topçuluk buyuruldu hakkında. 
Bkz. MD 25, s. 135 h. 1437; 30 neferin kapuya çıkarılmasına dair buyurulduğu için bkz. MD 34, s. 65 h. 141.
41  Yeniçeri Ağasına gönderilen hükümde Edirne Hassa bağçe de çalışan acemi oğlanlardan bir kısmının 
öldüğü bir kısmının kapuya çıktığı ve bir kısmı oğlan noksan olması üzerine adama ihtiyaç olduğunun 
bildirildiği noksanların ne miktar olduğunu öğrenilip yenisin getirilmesi emredilmiştir. Bkz. MD 36, s.188 
h.507; Yeniçeri Ağasına 23 Cemaziyelevvel 990/16 Haziran 1582 tarihinde yazılan hükümde Edirne bağ-
çesinde oğlan lazım olduğundan İslamı kabul eden oğlanlardan 30 nefer bağçe hizmetinde kullanılacak 
yarar oğlan yazılması emredilmiştir. Bkz. MD 47, s.155 h.374; 23 Muharrem 993/25 Ocak 1585 tarihli 
Yeniçeri ağasına gönderilen hükümde “Edirne Bostancıbaşısı mektup gönderip Edirne hassa bağçele-
rinde olan acemilerin bir kısmı kapıya çıkıp bir kısmı fevt ve girihte olup hassa bağçelere verile bin beş 
yüz oğlandan yeteri mikdarı tahsis eyleyip veresin” denilmektedir. Bkz. MD 55, s.121 h.227; 22 Zilhicce 
1003/28 Ağustos 1595 tarihinde Edirne kadısı, kapucu başı Mustafa Ağaya ve Bostancıbaşıya yollanan 
hüküm 1003/1595 yılında Edirne de olan hassa bahçelerde 350 oğlan eksik olduğu Rumeli’de cem olu-
nan oğlanlardan 150’sinin buraya bırakılması emredilmiştir. Bkz. MD 73, s. 390 h. 854. 
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için yazlık olarak kullanılan saraylar da bulunmaktadır. Bunlar “Buçuk Tepe Sarayı”42 
ve Tunca nehri kıyısında, Yeni Saray’ın karşısında, II. Selim tarafından inşa ettirilen 
“Mamak Sarayı”dır43. Ayrıca Akpınar köyünde de bir saray bulunmaktadır44.

C- Mahalleler

Mahalle, Arapça bir kelime olup, ilk önceleri konaklanan yer olarak kullanılmıştır. 
Daha sonraları, şehirlerin veya daha küçük yönetim birimlerinin bir bölümünü ifade 
etmiştir. Türk İslam şehirlerinde mahaller, genellikle farklı sayıda evlerden meydana 
gelmiştir45. Mahalle, halkı birbirini tanıyan, bu ölçüde de birbirilerinin davranış-
larından sorumlu, sosyal ve iktisadi dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuş bir 
topluluğun yaşadığı yerdir46. Osmanlı şehrinde, mahallenin belirtilmesi gereken 
önemli bir özelliği de, temel yönetim birimi olmasıdır. Vergi yükümlüsü reaya, tek 
tek tahrir defterlerine ve diğer vergi kayıtlarına bulundukları mahallelere göre isim-
leriyle yazılmıştır. Oturdukları binalarında hangi mahalle sınırları içinde bulunduğu 
kesinlikle belirlenmiştir47.

Edirne kalesini savaşsız teslim eden Hıristiyanlara, kendilerine ait evlerde yani sur-
lar içinde bulunan mahallelerinde oturma hakkı tanınmıştır48. Şehre fetihten sonra 
gelip yerleşen Türk ahali şehrin doğu ve kuzey kısımlarına ilk Türk mahallelerini ku-
rarak yerleştiler. Meriç ve Tunca nehirleri tarafından kesilen kalenin batı ve güney 
bölümlerine, bu nehirlerin belirli mevsimlerde taşması nedeniyle yerleşim için pek 
itibar edilmemiştir. Edirne kalesi ve Tunca nehrinin batı bölümünde fetihten önce, 
yerleşim yeri olarak sadece Aina bölgesi mevcuttu. Bu bölgede Yıldırım Bâyezid’in 
yaptırmış olduğu imaretin etrafına kısa sürede Müslümanlar yerleşmeye başlamış-
lardır. Tunca nehri boyunca kuzey-batı bölümünde, Yıldırım Bâyezid İmaretinin ha-
ricinde daha sonraki dönemde II. Murad tarafından Yeni Saray ve II. Bâyezid tarafın-
dan da bir külliye inşa edilecektir.
Edirne şehrinde mahalleler, imaret, cami ve mescit gibi sosyal yapıların etraflarında 
kurulmuşlardır49. Bu sosyal tesisler, hayır amacıyla yani vakıf olarak bina edilmiş 

42  B. N. Şehsuvaroğlu, “ Edirne Fatih Devri Eserlerine Kısa Bir Bakış ve Sitti Hatun Camii”, VD, V, Ankara 
1962, s. 199.
43  A. Hıbri Efendi, a.g.e., vrk. 7a; bu devirde Mamak Sarayı da faaliyettedir. Bkz. K.K. 255, s. 91.
44  Mahiyeti hakkında bilgi bulunmayan bu saray hakkında bkz. M. T. Gökbilgin, “Saray”, İ.A.X, s.255.
45  Ö. Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik 
Tarihi (1071-1920), Ankara 1980, s.104; Ö. Ergenç, “ Osmanlı Şehrindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği 
Üzerinde Bazı Düşünceler”, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 11-15 Ekim 1976) Kongreye Sunulan Bildiri-
ler II, Ankara 1981, s. 1270.
46  Mahalle halkı müteselsil olarak birbirinden sorumludurlar. Mahkemelerde bir kişi hakkında işlem ya-
pılması söz konusu olduğunda o şahsın mahallesinde nasıl olduğu mahalle halkından sorulmaktadır. Bu 
konuda bkz. MD 12,  s.288 h.591; MD 12, s. 340 h. 692; ayrıca bu konuda bkz. Ö. Ergenç, “ Osmanlı Şehrin-
deki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları-IV, İstanbul 11984, s. 70.
47  Edirne şehir merkezinde bulunan mahallelerin mufassal kayıtları için bkz. TD 494 ve TK KKA, TD 54; 
Ö. Ergenç, a.g.m., s. 72.
48  Osman, a.g.e., s.12.
49  Mahallelerin isimlerine bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır. Mahallelerin çoğunun başında mescid, 
imaret, cami ve zaviye bulunmaktadır. Bkz. R. Osman, a.g.e., s.15-32; R. Kazancıgil, Edirne Mahalleleri ve 
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ve iktisadi olarak çarşı, pazar, kaban gibi yapılarca desteklenen imaretler etrafında 
mahallelerin kurulması nedeniyle Edirne şehrinin kurulup gelişmesinde önemli bir 
etken olmuşlardır50. Bu şekilde imaretler etrafında kurulan mahalle sayısı sekizdir. 
Şehirdeki mahalle sayısı ile mescit sayısının 144, yani eşit olması da dikkat çekici-
dir51. Bu da her mahallede bir mescit olduğu veya mahallelerin mescitler etrafında 
kurulduğu tezini kuvvetlendirmektedir52.
 
Edirne’de adında cami ibaresi bulunan mahalle sayısı sekizdir. Sadece bir tek mes-
cit etrafında kurulan ve sayımları yapılan mahalle sayısı on beştir. On yedi mahalle 
ise en az bir mescit etrafında olmak üzere zamanla iki mahallenin birleştirilmesiyle 
oluşmuştur. Kale içinde bulunan Yahşi Fakih hamamı ve Kasım Paşa hamamı etra-
fında da mahalleler oluşmuştur. Gazi Şah Melek’in mescidine gelir sağlayan hüc-
reler ile Gümlüoğlu hücreleri etrafında da birer mahallenin teşkil olunduğu görül-
mektedir. Zaviyeler etrafında kurulan ve bu isimle anılan bir Rüstem Çelebi Mahal-
lesi mevcuttur. Kadı ve Ali Bey medreseler etrafında da birer mahallenin oluştuğu 
görülmektedir.
 
Şahıs ismiyle anılan mahallelerin sayısı seksen dört adettir. Bunlardan bazıları; Fi-
ruz Ağa, Hacı İslam, Arif Ağa, Sitti Hatun, Şehabeddin der Çukurbostan, Zağanos 
Subaşı ve Saruca Paşa mahalleleridir. Bu mahallelerden sekiz tanesinin padişah ve 
ümeranın hanımları ile kızları tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. Yine bu ma-
halleler arasında Şehabeddin Paşa’nın adına biri Çukurbostan da diğeri Yeni Saray 
yakınında olmak üzere üç mahalle mevcuttur. Onun haricinde üçü de birbirinden 
farklı kişiler olan ama aynı adı taşıyan üç mahalle daha bulunmaktadır ki, bunlar 
ikisi Baba Timurtaş ve biri Hadım Timurtaş adlarını taşımakla birbirilerinden tefrik 
ediliyordu. Tahtel-kale ve Kuru Çeşme mahalleleri bulundukları mevkiinin özellik-
lerinden dolayı isim almış mahallelerdir. Darphane ve Sabunhane mahalleleri ise 
buralarda bulunan işletmelere nispetle isimlendirilmişlerdir. Görüldüğü üzere Edir-
ne’de mahallelerin isimlendirilmesi diğer Osmanlı şehirlerinden farklı değildir53.
 
Mahallelerin kurucularının büyük bir çoğunluğunun fetret devrinin önemli sima-
larının olması, bu devirde Edirne’de geniş çapta bir iskânın olduğu anlamına gel-
mektedir54. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti sınırları içinde 
seyahat etmiş olan Busbecq, surların çevrelediği alanın küçüklüğüne işaretle Türk-
Tarihçesi 1929-1990, İstanbul 1992.
50 Gökbilgin, “Edirne Şehrinin Kurucuları”, Edirne, Edirne’nin Fethinin 600. Fethi Yıl Dönümü Armağan 
Kitabı, Ankara 1965, s. 161.
51  Bu konuda bkz. TD 494, s. 7; TK KKA, TD 54, vrk. 1a;  TD 1070.
52  İmamın görevleri hakkına bkz. Uzunçarşılı, a.g.e.I, s. 543; ayrıca bkz. Z. Kazıcı, “Osmanlılarda Mahalle 
İmamlarının Bazı Görevleri”, İslam Medeniyeti Dergisi V/3, (Mart), İstanbul 1982, s. 29 vd.
53  Bu konuda karşılaştırınız. F. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989; M. Ali Ünal, XVI. Yüzyılda 
Harput Sancağı (1518-1566), Ankara 1989.
54  Rumeli’nin nüfusunda özellikle Yıldırım Bâyezid’in Ankara bozgunundan sonra büyük artışlar olmuş-
tur. Timur istilasından beri, Osmanlıların Anadolu’da zayıflamaları sebebiyle Rumeli ve Edirne gittikçe 
artan bir ehemmiyet kazanmış idi. Şehir daha 1421 tarihinde surların dışına taşmış ve ziyadesiyle geniş-
lemiş idi. Bkz. H. İnalcık, a.g.m., s. 612; mahallelerin kurucularının büyük bir çoğunluğu Fetret devrinin 
önemli simalar oluşturmaktadır. bu konuda geniş bilgi için bkz. M.T. Gökbilgin, a.g.m., s. 161vd.
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ler tarafından sur dışında kurulan mahalleler ile şehrin büyüdüğünü belirtmekte-
dir55. Ayrıca ilk bilinen camilerin kale içinde olması Mihal Bey hamamının batısında, 
Tunca nehri civarında Hacı İlyas Bey mahallesi kaydının görülmesi şehrin Türk sakin-
lerinin surlardan pek uzaklaşmadıklarını da gösterir56.
 
Şehirlerin yönetim ve yerleşim açısından önemli bir birimi olan mahalleler, sayım-
larda esas birim olarak ayrılmıştır. Bu durumu, Edirne merkez nüfusunun da mu-
fassal olarak tahririnin yapıldığı TD 494 ve KKA TD 54 numaralı defterlerde görmek 
mümkündür.57 Buna göre mahallerin dökümü şu şekildedir.

978/1570-1571 tarihli defterlerde Edirne’de 180 mahalle gösterilmiştir. Bu mahalle-
lerden 144’ü Müslüman 18’inde de gebran ahali ikamet etmektedir. Mahallelerde 
yazılmayıp cemaat olarak kaydedilen on iki de Yahudi cemaati bulunmaktadır. Bu 
mahallelerde barınan muaf zümreler arasında, saray görevlileri ve askeri görevlile-
rin çokluğu dikkat çekicidir. Şehir içinde bulunan imaret görevlileri, imamlar, müez-
zinler ve vakıf görevlilerinin sayısı da oldukça fazladır.

Mahalleler
Sıra No Mahallenin adı
1 Cami-i Kenisa
2 Firuz Bey
3 Hacı İslam
4 Mescid-i Veled-i Halil
5 Sitti Hatun
6 Arif Ağa
7 Camii Kasım Paşa
8 Mescid-i Hacı Halil maa Mescid-i Şeyh Müslihiddin Debbağ
9 Şehabeddin der vakfı Çukur bostan
10 Sinan nam-ı diger mescid-i Sinan der Kala-i Edirne
11 Kuru Çeşme
12 Hamam-ı Yahşi Fakih der Enderun-u Kala
13 Zağanos Subaşı
14 Hücaret-ı Mescid-i Şah Melek
15 Saruca Paşa
16 Aişe Hatun ve Mescid-i Bevvab Sinan 
17 Mevlana Fahreddin Acemi
18 Yahşi Fakih der civarı Halil maa mescid-i Mehmed der Enderun-u Kala
19 Mirahor Ayas Bey
20 Baba Timurtaş Bey der kurb-u Hanı-ı Arpacı
21 Fındık Fakih
22 Karahacı Enderun-u Kala
23 Bazergan Bali nam-ı diger Hoca Bali der Enderun-u Kala
24 Zaviye-i Şeyh Saruca

55  Busbecq, a.g.e., s.37 vd.
56  M.T. Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası…, s. 119.
57  TD 494, s.11 vd.; TK KKA, TD 54, vrk. 4b vd.
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25 Katib-i Çev
26 Mehmed Ağa
27 Şah Melek der kurb-u İmaret-i Mihal Bey
28 İmaret-i Mihal Bey
29 Çakır Ağa
30 Baba Timurtaş Bey der kurb-u Cami-i Cedid
31 Hücerat-ı Gümlüoğlu der kurb-u Baba Timurtaş der nezd-i Hanı arpacı
32 Tarakçı maa mescid-i Kilarî Yakub 
33 İmaret-i Sinan Bey Mirmiran
34 Mescid-i Mahmud Ağa maa mescid-i Teymurlu Hacı
35 Çokalcı
36 Mescid-i Sevindik Fakih
37 İmaret-i Muradiye maa Mescid-i Sofu İlyas
38 Fazlullah Paşa
39 Doğan 
40 Begçe Mescid
41 Şehabeddin Paşa
42 Mescid-i Sehi Çelebi
43 İmaret-i Cedid
44 Cami-i Sefer Şah der kurb-u İmaret-i Cedid
45 Sabunhane nam-ı diger Sabuncıyan
46 İmaret-i Mezid Bey
47 Bezirci Hatun
48 Hacı Bedreddin
49 Kiremitçi Hacı Halil
50 Cami-i Cedid  nam-ı diger Altuncu
51 Kıncı Firuz
52 Mescid-i Gülşah
53 Mescid-i Ali Bey Külahdüz
54 Hamid Bey Cami-i Hekim Lari
55 Hazinedarbaşı Sinan maa Mescid-i Çelebi Eminzade
56 Hızır Ağa maa Mescid
57 Sofu Murad 
58 Umur Bey
59 Kara Bulut
60 Hacı Kılağuz maa Mescid-i Esirci Emir
61 Mescid-i Hacı Mercimek Mescid-i Uzun Ali
62 Zaviye-i Rüstem Çelebi der kurb-u İmaret-i Cedid
63 Veled-i Arab
64 Kürt Hoca
65 Hacı Safa
66 Hacı Alaeddin
67 Hacı İslam der kurb-u İbrahim Paşa
68 Mescid-i Balaban Ağa
69 Kebe Yapıcı
70 Hoca Ömer Sinan der Enderun-u Kala
71 Hacı Hoşkadem tabii İmaret-i Cedid
72 Temur Boğa
73 Mihal Koçi
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74 Veled-i Kahtalu Enderun
75 Şahabeddin Paşa der kurb-u Saray-ı Cedid
76 Hacı Halil Atar
77 Taht’el-Kala
78 Arabacı Hamza
79 Gazzaz Salih Çelebi maa Mescid-i Memi Çelebi
80 Hasan Paşa
81 Arabacı Ahmed
82 Eymir Şah
83 Noktacızade
84 Daye Hatun
85 Veled-i Veliyüddin
86 Mescid-i İsmail Bey
87 İmaret-i Yıldırım Han maa Mescid-i Selçuk
88 Köse Balaban
89 Zen-i Firuz Ağa
90 Zen-i Saruca Paşa
91 Çavuş
92 Berkuk Mescid
93 Alemdaran
94 Cami-i Mahmud Paşa der kurb-u Mahalle-i Medrese-i Ali Bey
95 Hacegi
96 Hamam-ı Kasım Paşa
97 Cami-i Süleyman Paşa
98 Çullah Hacı
99 Hacı Osman nam-ı diger Koduk Osman
100 Kasap Aziz
101 Gendumgup
102 Medrese-i Kadı
103 Cami-i Atik
104 Mescid-i Saçlu Ali mahalle-i Medrese-i Şah Melek
105 Mevlana Veliyüddin
106 Korucu Doğan
107 Mescid-i Bazargan Davut ve Mescid-i Ali Hoca
108 Hacı İbrahim Paşa maa Mescid-i Zen-i İbrahim Paşa
109 Hacı Doğan
110 Has Murad Mescid-i Hızır bin Latif Paşa
111 Derviş Ebi
112 Mescid-i Kasım Paşa
113 Darbhane der Enderun-u Kala
114 Kara Yakub canib-i Hızırlık
115 Rakkas Ali Bey
116 Sarraf Hacı Ahmed maa Mescid-i Duhter İbrahim Paşa
117 Takyacı Bali der Enderun-u Kala-i maa Geredelu
118 Abdullah Çelebi Kadı-i Asker
119 Yancukçu Şahin Mescid-i Kadı Bedreddin
120 Hacı İvaz nam-ı diger Rüstem Çelebi
121 Mezid Bey
122 Gülbahar Hatun
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123 Gazi Hoca nam-ı diger Ramazan Hoca
124 Veled-i Sabuni
125 Hacı Bâyezid
126 Ahi Hasan
127 Eskici Hacı Hamza
128 Hadım Timurtaş
129 Medrese-i Ali Bey
130 Köhne Kadı der Enderun-u Kala
131 Hadım Firuz
132 Mescid-i Emir Hacı
133 Mescid-i Veled-i Donuzlu der Enderun-u Kala
134 Maruf Hoca maa Mahalle-i Sultan Karaca
135 Mescid-i Mümin Hoca maa Mahalle-i Bülbül Hatun
136 Sofi Bâyezid
137 Darü’s-siyadde 
138 Mescid-i Sinan Bey
139 Kuyucu nam-ı diger Karaca Bey
140 Üsküfçü Hızır maa mescid-i Korucu Nişancı Paşa
141 Zicirli Kuyu mescid-i maa mescid-i Seferihisarlu
142 Hadım Balaban
143 Deftin
144 Seferli Çelebi

a-Müslîm Ahâli

978/1570-1571 tarihli Edirne mufassal tapu tahrir defterlerine göre, burada bulu-
nan Müslüman hane sayısı 2125, mücerredlerin sayısı ise 255’tir. Burada tahmini 
her hane de 5 kişinin varlığını kabul edilerek 10625 ve 255 mücerreddin ilavesi ile 
10880 Müslüman nüfus ortaya çıkmaktadır. Vergiden muaf tutulan din ve devlet 
görevlileri, bu nüfus hesabına dâhil değildir.

Edirne şehrinde, vergiden muaf olan Müslim halk ve bunların yapmış oldukları va-
zifeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Edirne şehrinde, Hz. Hasan sulbünden olmak üzere Hz. Muhammed soyundan ge-
len 36 adet seyit bulunmaktadır. Dini eğitim veren imam, hatip, müezzin, kayyum 
ve benzeri dini görevlilerin sayısı 355 olarak tespit edilmiştir. Bunlara Edirne de bu-
lunan cami ve mescitlerdeki görevliler de dâhildir. Esasen Edirne de her Müslüman 
mahallesinde bir mescidin bulunması burada görevli imam ve müezzin sayısının 
hayli yüksek olduğunu göstermektedir. Bu gruba, zaviyelerde görevli şeyhler, ca-
milerin temizlik işlerini, yapan mütevelli yerine geçen kayyumlar da dâhildir. Ehl-i 
berat sayısı 126’dır. 
Edirne’de başta sultan ve ümeranın yaptırmış olduğu imaretlerde görevli hizmetli-
lerin sayısı 51 kişidir. Yoksul parasız olan fakirü’l-hal, malül, ihtiyar ve zayıf durumda 
bulunan pir-i fani ve benzerinin sayısı 43’tür. Askeri sınıfta ise akıncılar 12 yeniçeri 
ocağı ile topçu, humbaracı gibi askeri teşekküllerde namzet mahiyetinde bulunan-
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larla, kalelerdeki mustahfız suretiyle hizmet edenler hakkında kullanılır bir tabir 
olan, yağcı ve yamak ile müsellem ve eşküncüler 50 adettir. Bunların toplamı da 
637 kişi etmektedir. Bunları birer hane olarak kabul edersek 3185 kişilik hayli yüksek 
bir nüfusu teşkil etmektedirler. Edirne şehrinde haklarında bilgi sahibi olmadığımız 
kirada ve odalarda oturanların sayısı da oldukça fazladır. Fakat bunların milliyetleri 
ve sanatları hakkında bilgi yoktur. Kirada oturanların sayısı 565 gibi hiçte azımsana-
mayacak bir rakamdır.

Vergiden Muaf Ahâli
Sadat 36
İmam, hatip, müezzin, kayyum ve gayrihi 355
Ehl-i berat 126
Hüddam-ı imaret 51
Fakirü’l-hal, malü’l, pir-i fani ve gayrihi 43
Akıncı 12
Müsellem, yamak, eşküncü ve yağcı 50
An vakf-ı merhum Yıldırım Bayezid Han der nefs-i Edirne sakin-i an kadim 216
Haneha-i Sipahiyan ve Yeniçeriyan ve Şuturbayan ve na’albend ve mehte-
ran-ı hassa ve pasban ve gayrihi 1625

Ceman ifraz-ı der nefs-i Edirne nefara 8968

b-Gayrimüslîm Ahâli

Edirne şehri, Türkler tarafından fethedilene kadar içinde bulunan iki-üç kilise ve 
beş-on mahalleden oluşmaktaydı. Mihal köprüsünün batı tarafında kalan Aina böl-
gesinde de bir miktar gayrimüslim mevcuttu58. Bu sebeple Gayrimüslim ahalinin 
ağırlıklı olarak yerleştiği yerler Edirne kalesi ve Aina bölgesidir. Bunlar da Hıristiyan 
ve Yahudilerden ibarettir.

b-1- Hıristiyanlar

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Hıristiyanlar (Nasara) devletin İslam hoş-
görüsü altında belirlediği bir takım kurallara uymak zorunda idiler59. Gayrimüslim 
halka surlar içinde oturma hakkı, fetih de şehri Lala Şahin Paşaya sulh yoluyla teslim 
etmelerinden dolayı verilmiştir. Fakat bundan Hıristiyan ile Müslüman ahalinin ayrı 
oturduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Türklerin oturduğu mahallelerde, Hıristiyanlar-
da bulunmaktadır. Ayrıca, kale surları dışında Hıristiyanların oturduğu dört mahalle 
mevcuttur. Bu mahalleler: Hamam-ı Abdullah Bey Kalamolari, Ayo Nikola ve Arhi 
İstirankos’tur. Kale içinde bulunan Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman mahallelerin 
sayıları hakkında farklı bilgiler mevcuttur. Tahrir defterlerine göre, kale içinde 5’i 

58   Gökbilgin; Edirne ve Paşa Livası…; s. 119.
59  Bu konuda bkz. J. H. Kramers “Nasara (Osmanlı İmparatorluğu), İ.A.IX, s. 81-84; İslam dünyasında ve 
Osmanlı Devleti’nde zımmiler hakkında geniş bilgi için bkz. M. A. Aydın, “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı 
Devleti ve Madeniyet Tarihi, İstanbul 1994, s. 419 vd. 
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Müslüman, 15’i Hıristiyan olmak üzere 20 mahalle bulunmaktadır. Kale dışındaki 
Hamam-ı Abdullah Bey ve kale içindeki Korucu Doğan Mahallelerinin kurucuları 
Türkler olup, burada yerleşenler ise gayrimüslim ahalidir. Edirne de gayrimüslim 
mahalleleri ve nüfusları şu şekildedir.

Hıristiyan Mahalleleri
Sıra no Gebran Mahalleri Nefer
1 Ayo Apostol 28
2 Ayo Yani Panimatkos 22
3 Ayo İstefano 9
4 Metropolite 22
5 Hristos 58
6 Hamam-ı Abdullah Bey 51
7 Öznikos 13
8 Papa Kopanos 40
9 Ayo Dimitri (Ayo Dimitri) 72
10 Kalamari 23
11 Papa Vetaç 6
12 Ayo Nikola 13
13 Ayo Yorgi 9
14 Ayo Yani Pradormos 30
15 Papa Palori 11
16 Ayo Duhteni 45
17 Korucu Doğan 7
18 Ayo Atanas 30
19 Arhi İstirankos 19

Toplam 508

Hıristiyanların tahririnde mücerred, bive gibi notlar düşülmeyip, sadece 508 nefer 
kaydedilmiştir. Toplam nüfusun verildiğinde ise Hıristiyan nüfus 516 hane ve hane 
olmayan kitlede 25 olarak görülmektedir. Vakıf defterlerinde ise, Yıldırım Bâyezid 
İmaretine cizyelerini verenlerin listesi, 214 neferdir60. Buna göre, her hane 5 kişi 
kabul edilirse 516 hane olan Hıristiyan nüfusun 2580 kişi eder. Bu rakamı 25 kişi de 
eklenir ise de, toplam Hıristiyan nüfusu 2605 kişi etmektedir. 

b-2- Yahudiler

Yahudiler, XVI. Yüzyıldan itibaren Hıristiyanlar tarafından Avrupa’nın her tarafından 
kovulmuştur. Bu dönemde takibata uğrayıp tard olunan Yahudilerin, iltica ettikleri 

60  TD 498, s. 69; TK KKA, Td 563, vrk.23b
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tek memleket Osmanlı Devleti olmuştur61. Birçok ülkeden Osmanlı ülkesine gelen 
Yahudi göçleri, oldukça uzun sürmüştür62. Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınma-
ları Yıldırım Bâyezid devrinde başlayıp büyük kitleler halinde olmak üzere Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde dahi devam etmiştir63. Tahrir defterlerinde bulunan 
kayıtlardan Yahudilerin geldikleri yerler tespit edilmiştir64. Ancak aynı tabloda 
dikkati çeken husus Portugal Yahudilerinin kaynakta iki defa kaydedilmesidir. Söz 
konusu Yahudiler arasında farklılığın ne olduğu belgelerden anlaşılamamaktadır. 
Muhtemeldir ki farklı dönemlerde şehre getirilip yerleştirilmişlerdir. Genelde, içeri-
sinde yaşadıkları toplumlar bakımından vazgeçilmesi zor bir azınlık olan Yahudiler, 
Osmanlı idaresinde de tıp ve ticaret başta olmak üzere sarraflıktan kunduracılığa 
kadar, ticaretin her sahasında kendilerini göstermişlerdir65. 

II. Murat devrinden itibaren Edirne’ye yerleşmeye başlayan Yahudiler66 tapu tahrir 
defterlerine cemaat olarak kaydedilmişlerdir. Dolayısıyla Yahudilerin hangi mahal-
lelerde oturdukları belirtilmemiştir. Fetihten sonra Edirne’ye getirilen Yahudilerin 
kalenin dışında Türklerle beraber mahalle oluşturmaları veya tamamen Türklerden 
ayrı yerleşmeleri mümkündür. Bunlardan 100 aileden fazla bir grubun Hisarüstü’n-
de oturduğu, 980/1572 yılında çıkan 100 kadar Yahudi evinin yanmış olmasından 
anlaşılmaktadır67. Bu yangınla ilgili metinden öğrenildiğine göre Yahudiler Edir-
61  H. Şentürk, Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ankara 1992, s.9; Yahudiler gitmiş ol-
dukları ülkeler içinde Hıristiyan halkı olmayanlar içinde rahat etmişleridir. Hristiyanların Yahudilere Hz. 
İsa’nın katili olarak bakmaları Orta-çağ boyunca aralarında çıkan husumetlerin sebebi idi. Bkz. Heyet, 
“Yahudiler”, İ.A.XIII, s.341. 
62  Yahudilerin II. Murad devrinden itibaren Osmanlı Devleti’ne sığınmağa başladığı kaydedilmektedir. 
Bkz. Heyet, a.g.m., s. 341.
63  935/1529 sensinde yapılan tahriri ihtiva eden 370 numaralı tahrir defterinde sekiz cemaat olarak 
gösterilen Yahudiler 978/1570-1571 yılında yapılan sayımda yeni ilaveler olduğu anlaşılmaktadır. Bu ko-
nuda karşılaştırınız. Bkz. TD 370, s.4; TD 494, s. 84 vd; TK KKA, TD 54, vrk.34a vd.; M. Aydın, “Musevilerin 
Osmanlı Topraklarına Kabulünün 400. Yıldönümü Kutlamaları”, Osmanlı Araştırmaları XIII, İstanbul 1993, 
s.29;  Robert W. Olson, Jew in the Otoman Empire, Princeton 1992, s. 4-5; Moshe Sevilla-Sharon, Türkiye 
Yahudileri, İstanbul 1992, s.28; Y. Ercan, “Kurumsal Açıdan Gayri Müslimler Azınlıklar”, Türklerde İnsani 
Değerler ve İnsan Hakları-II, İstanbul  1992, s. 331-33; B. Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayri Müslim 
Teb’anın Yönetimi, İstanbul 1990, s. 31 vd.
64  B. Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, Ankara 1996, s. 140.
65  M. Aydın, a.g.m., s. 31;  Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, İstanbul 1995, s. 31; B. Lewis, a.g.e., s. 140.
66  1521 Belgrad ve 1524 yılında Buda’yı alan Türkler buradaki Yahudileri Edirne, İzmir ve Selanik şehirle-
rine gönderdiler. Bkz. B. Lewis, a.g.e., s. 142.
67  9 Recep 978/7 Aralık 1570 MD 14, s. 629 h. 902; 9 Recep 978 tarihli Edirne kadısına yazılan hükümde 
Şehirde yangın çıkmaması için görevliler uyarılmış gece ve gündüz sürekli gözetleme yapılıp korumanın 
sağlanmasına çalışılmıştır. Bkz. MD 14, s. 629 h. 906;… “ve kefereye iltizam ile bir naib nasb olunup su 
başı dahil itmekle envai fesada bais olup Edirne subaşısı kulları tımarımla bervechi emanet bana virü-
lürse mültezim-i mezbur virdüğün ben vireyim deyu inayet rica eyledigün bildirir” Bkz. A. NŞt, Dosya. 1 
Vesika.49; 23 Safer 980/5 Temmuz 1572 tarihli belgeden, Safer ayının yirminci gecesi Hisarda bir simitçi 
dükkanında çıkan yangında yüz mikdarı Yahudi evlerinin tabaka tabaka yapıldığını ve odun yığıldığını 
görmekteyiz. Buranın yeniden iskanında Yahudi evlerinin tabaka olmaması ve Hisar üstünde tahta pûş 
yapılmayup ve mabeynlerinde fasıla olmak için hükmü şerife verilmiştir. Yahudilerin bu yangından sonra 
Edirne’nin değişik mahallelerinde kirada oturdukları anlaşılmaktadır. Bkz. MD Zeyli I, s. 53 h.520; 28 Safer 
980/10 Temmuz 1572 tarih yangının çıkmasından sonra Edirne’de çıkabilecek yangının önlenebilmesi 
amacıyla Yahudi evlerinin birbirine bitişik ve birkaç üst üste yapılmasını önlenmesi, her kesin evlerinin 
yüksekliğine göre merdiven bulundurması ve fıçılarda su hazır tutmaları istenmiştir. Bkz. MD 19, s. 199 
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ne’de, hiç değilse bu bölgede toplu olarak oturmaktaydılar ve evlerini birbirine bi-
tişik şekilde birkaç katlı yapmış idiler68. Yapılan defter çalışmaları sonucunda Edirne 
şehrinde tespit edilen Yahudi cemaati ve bu cemaate ait nüfus şu şekildedir69:

Yahudi Nüfus
Cemaat Müzevveç Mücerred Nefer
Katalan 39 31 70
Poyla 36 27 63
Kadüz 50 20 70
İspanya 45 19 64
Portugal 52 28 80
Aragon 27 13 40
Alaman 18 2 20
Toledo 14 1 15
Çaçilya 14 1 15
Antalya 11 - 11
Sürgünan-i Budin 11 3 14
Portugal 11 1 12
Evkaf-ı Sultan Mehmet Han 8 - 8
Toplam 336 146 482

Osmanlı topraklarında Yahudilerin yerleştikleri şehirlerin dikkat çeken yanı, hep-
sinin ticaret merkezi olması veya ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Edirne’de 
ikamet eden Yahudilerin, Selanik şehrinde, işletmek üzere, mukataa aldıkları görül-
mektedir70. Yahudilerin, kendilerine ait bir mahkemelerinin olup olmadığına dair 
kayıt mevcut değildir. Fakat Yahudilerin kendileri ve Müslüman ile aralarında olan 
anlaşmazlıklara, şer’iyye sicillerinde kaydedilmiş olması dolayısıyla kadılar tarafın-
dan bakıldığı anlaşılmaktadır.

Edirne de, Hristiyan ve Yahudi hanelerinin toplamı Müslîm hanelerin 1/5 oranın-
dadır. Hristiyan hanelerin toplamı, Müslim hanelerin toplamının 1/9’dir. Yahudi ha-
nelerinin toplamı ise, Müslüman hanelerinin 1/11’dir. Yahudi hanelerinin Hıristiyan 
hanelerine oranı 2/3’dir. Barkan’ın XVI. Yüzyılın başında Rumeli’de nüfusun yayılışını 
gösterir haritasında Edirne şehrinde gebran ahalinin Müslüman ahaliye oranı 1/8 
oranındadır71. Bu duruma göre XVI. Yüzyılın ikinci yarısında Edirne şehrinde gebran 
nüfusun azaldığı veya başka bir deyişle Müslüman nüfusun sayısının arttığı sonucu-

h.413.
68  28 Safer 980/10 Temmuz 1572 tarihli hükümde evlerin yüksekliğine göre bir iki merdiven bulundu-
rulması ve fıçılarla sular hazır etmeleri tenbih edilmekte ve buna uymayanları tecziyesi istenmektedir. 
Bkz. MD 19, s. 199 h. 413
69  TD 494, s. 84 vd.; TK KKA, TD 54, vrk.34a vd.
70  Selanik’te memliha mukataası işleten Yakup nam Yahudi ölmüştür. Bu konu bkz. MD 28, s.311 h. 780.
71  Barkan, Ö. L. ;  XVI. Asrın Başında Nüfus Yayılışını Gösterir Harita, İ.F.M.XI/I-4, (Ekim 1949-Temmuz 
1950)
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na varılabilir. Ayrıca XVI. Yüzyılın ilk yarısında da Edirne’de başta Budin olmak üzere 
yapılan göçlerle Yahudi nüfusunun arttığı söylenebilir.

Ç- Dinî ve Sosyal Yapılar

Dini ve sosyal yapılar toplumun ortak kullanım alanlarıdır. Dini yapılar halkın iba-
detlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla inşa edilmiş mekânlardır. Edirne şehrinde 
Müslîm, Hıristiyan ve Yahudi halkın beraber yaşadıkları bilinmektedir. Bunun sonu-
cu olarak her üç dine mensup olanlar, kendilerine özgü ibadetlerini rahat bir şekilde 
yapabilmek için cami, kilise ve havralar inşa etmişlerdir. Edirne şehrinde çok fonk-
siyonlu yapılar olan külliyeler veya diğer adı ile imaretlerin sayısı azımsanmayacak 
bir seviyededir. Şehirde çokluğu ile dikkati çeken ortak kullanım yerlerinden biri 
hamamlardır. Bu dini ve sosyal yapılardan bazıları günümüze kadar ulaşmıştır72.

a- İbadet Yerleri

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Edirne şehrinde ibadet yerleri olarak cami, kilise ve hav-
ralar gelmektedir. Cami ve mescitlerin sayısının çokluğu belgeler ile sabittir. Fakat 
arşiv çalışmalarında kiliselere ait bilgilere ulaşılamamıştır. Kiliseler sadece seyyahla-
rın eserlerinde tespit edilmiştir. Havralara ise ne belgelerde ne de seyyahların eser-
lerinde rastlanabilmektedir. 

a-1- Camiler

Camiler içtimai müesseselerin başında gelmektedir. Bu dini kurumlar, hem ibadetin 
yapıldığı hem de cemaatin toplanıp bir takım meselelerini görüşüp karara bağla-
dığı yer olması hasebiyle önemlidirler. Osmanlılarda çoğu zaman zengin vakıflar-
la desteklenen camilerin yanında medrese ve mektepler de vardır. Bunlar külliye 
şeklinde olup bazılarına darü’ş-şifa da eklenirdi73. Cami ve mescitlerde eğitim ve 
öğretim faaliyetleri de yapılmaktadır. Bazı cami ve mescitlerde kitaplar olup eğitim 
amacıyla bu kitaplar kullanılırdı. Cami ve mescitlerin bazı bölümleri eğitim amaçlı 
kullanılırdı74.

Edirne şehri, fethedildikten sonra erken Osmanlı sanatının gelişmesini, bugüne de 
bütün canlılığıyla aksettiren üç merkezden birisi olarak görülmektedir. İznik ve Bur-
sa’nın ilk devir sanatı çerçevesinde kalıp, daha sonraki gelişmelere ait örnekler bu-
lunmamasına rağmen Edirne, aynı zamanda Osmanlı sanatının en yüksek devrini 
yansıtan eserleri de bünyesinde barındırmaktadır. Cami ve mescitler, sosyal açıdan 
mahalle halkının buralarda toplanması açısından önemlidir. Cami ve mescitlerin 

72  Rıfkı M. Meriç 1945 yılında vakıflar genel müdürlüğüne tarih ve mimari eserler hakkında hazırladığı 
raporda cami, mescid, zaviye, han ve sebiller hakkında bilgi vermektedir. Bkz. R. Melül Meriç, “Edirne’nin 
Tarihi ve Mimari Eserleri Hakkında”, Türk San’atı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I, İstanbul 1963, s. 439-
518.
73  İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e.II, s. 637.
74  Eyice, Semavi;  “Mescid”, İ.A., VIII, s.57.
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cemaatinin azalması devlet açısından problem olarak kabul edilmiştir. Hisariçi’nde 
bulunan bazı cami ve mescitlerin etrafındaki evlerin Yahudi ve Hıristiyanlara satıl-
ması veya kiraya verilmesi sonucu cemaatinin azalması, bu evlerin tekrar Müslü-
manlara iadesinin sağlanması için tedbir alınmasına sebep olmuştur75. Bunların 
aynı zamanda Edirne şehrinin ilk cami ve mescitleri olmaları muhtemeldir76. Edirne 
camilerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

Camiler
Sıra No Caminin adı
1 Cami-i Kebir
2 Cami-i Cedid
3 Darü’l-hadis Camii
4 Kilisa Camii
5 Çelebi Camii (Halebiye)
6 Süleymaniye Camii
7 Hekim Lari Camii
8 Ali Paşa Camii
9 Şahmelek Paşa Camii
10 Noktacızade Camii
11 Alemdar Camii
12 İbrahim Paşa Camii 
13 Taşlık Camii
14 Zagnos Paşa (Subaşı) Camii
15 Gülbahar Hatun Camii
16 Hacı Nasuh Camii
17 Zen-i Firuz Camii

a-2- Mescitler

Mescit, genellikle mahalle arasında, ahşaptan yapılmış küçük mabetler şeklinde ta-
rif edilmektedir77. Edirne’de mescit sayısı, Müslüman mahallelerinin sayısına eşit 
olarak gösterilmiştir. Edirne şehrinde, yüz kırk dört mescit kaydı bulunmaktadır. Bu 
cami ile mescitlerin büyük bir kısmı hakkında bilgi bulunmaktadır. Mescit adedi ile 
mahalle adedinin birbirine çok yakın olması, bir mahallede en az bir mescidin bu-

75  4 Ramazan 991/21 Eylül 1583 tarihli Edirne kadısına yazılan hükümde, Edirne Hisarı içinde Çelebi 
Oğlu, Hoca Bâyezid, Hacı İslam, Tahtalü, Darbhane, Firuz Ağa mescid ve Kilise Camii etrafında bulunan 
evler Yahudilere satılıp ve kiraya verilip mescidlerde namaz kılan adem kalmadığı bildirmekle Yahudilere 
satılan veya kiraya verilen Müslüman evlerini yine Müslümanlara vermeleri hakkında bkz. MD 52, s. 18 
h.42; 7 Şaban 991/26 Ağustos 1583 tarihli Edirne kadısına yazılan hükümde, Kala İçi’nde yedi mescide 
yakın evlere Yahudiler para kuvveti ile sahip olmuşlardır. Bunun üzerine mescitlerin cemaatsiz kaldığı 
bildirilmiş, mescitlere yakın olan Yahudi evlerinin değer bahası ile Müslümanlara sattırılıp, kira ile oturan-
ların da çıkarılıp, yerlerine Müslümanların oturtulması için dergah-ı mualla çavuşlarından Mehmed Ça-
vuş Mübaşir tayin olunmuştur. Fakat mescide uzak olan Yahudilere dokunulmamıştır. Bkz. MD 1, s.8 h. 25
76  Cami ve mescitlerin etrafında bulunan evlerin Yahudiler tarafından satın alınmasıyla ilgili hükümde 
için bkz. MD 52, s. 18 h. 42.
77  C. E. Arseven, “Mecid”, Sanat Ansiklopedisi III, İstanbul 1966, s. 1308; Cami ve mescid hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. S. Eyice, a.g.m., s.101.
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lunduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir78. Ayrıca, Edirne’nin mahallelerinde bulu-
nan vakıfların tahririnin yapıldığı defterde de, mahallelerde bulunan bazısı mescit-
lere yapılan vakıflar ve bu mescitlerin vazifelilerine ayrılan ücretler hakkında bilgi 
bulmak mümkündür. Edirne’de tespit edebilen mescitler şunlardır:

Mescitler
Sıra No Mescidin adı
1 Abdurrahman Mescidi
2 Ahi Hasan Mescidi
3 Ahmed Bey Mescidi
4 Aişe Hatun binti Sultan Mehmet Han Mescidi
5 Ali Kadı Mescidi
6 Arabacı Ahmed Mescidi
7 Arif Ağa Mescidi
8 Arpacı Hasan Mescidi
9 Atar Hacı Hayreddin Mescidi
10 Atar Hacı Halil Mescidi
11 Baba Timurtaş Mescidi
12 Baba Timurtaş Bey (Mu’niddin) Mescidi
13 Balaban Paşa Mescidi
14 Berkuk Ağa Mescidi
15 Bevvab Sinan Bey Mescidi
16 Bey Mescidi
17 Bezirci Hatun Mescidi
18 Bülbül Hatun Mescidi
19 Çaşnagir Mehmed Bey Mescidi
20 Çakır Ağa Mescidi
21 Çavuş Bey Mescidi
22 Çelebioğlu Mescidi
23 Çokalcı Mescidi
24 Daye Hatun Mescidi
25 Debbağ Hacı Halil Mescidi
26 Debbağ Hacı Hüseyin Mescidi
27 Defterdar Mustafa Çelebi Mescidi
28 Deftin Ağa Mescidi
29 Derviş Ebi Mescidi
30 Devletşah Mescidi
31 Dur Paşa Hatunu Mescidi
32 Emin Kahtalu Mescidi
33 Emri Şah bin Mihal Koçi Mescidi
34 Esmahan Mescidi
35 Fatma Hatun Mescidi
36 Fatma Şemseddin Mescidi
37 Fazlullah Paşa Mescidi
38 Firuz Ağa Mescidi
39 Gazi İbrahim Bey Mescidi
40 Gendümgüb Mescidi

78  Bu hususda bkz. TD 494, s. 7; TK KKA, TD 54, vrk.2b.
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41 Gülbahar Hatun Mescidi
42 Gümlüoğlu Mescidi
43 Hacı Davut bin İlyas Mescidi
44 Hacı İslam Mescidi
45 Hacı Mustafa Mescidi
46 Hacı Ahmed Mescidi
47 Hacı Kemalüddin Mescidi
48 Hacı Musa Çelebi bin Hoca Devlet Şah Mescidi
49 Hacı İlyas Mescidi, Hacı İvaz Mescidi
50 Hacı Abdullah el-Bezaz Mescidi
51 Hacı Doğan Mescidi
52 Hacı Alemüddin Mescidi
53 Hacı Bedrettin Mescidi
54 Hadice Hatun Mescidi
55 Hadım Balaban Mescidi
56 Halil Alaca Mescidi
57 Hamid Bey Mescidi
58 Hamza bin Gazi Mescidi
59 Hatice binti İbrahim Paşa Mescidi
60 Hatuniye Mescidi, Hayreddin Mescidi
61 Hazinedar Sinan Bey maa Mescid-i Emin Çelebi
62 Hevacegi (Hoca) Mescidi
63 Hızır Ağa Mescidi
64 Hoca Bali (Bazirgan Bali) Mescidi
65 Hoca Bâyezid Mescidi
66 Hoca Ömer Mescidi
67 Hoca Siyah Mescidi
68 Hoca Hayreddin Mescidi
69 İne Fakih Mescidi
70 Kadı Bedreddin Mescidi
71 Kadı (Gazi) Hoca Mescidi
72 Kadı Murad Mescidi
73 Kara Yakub Mescidi
74 Kara Bulut Mescidi
75 Karaca Hacı Mescidi
76 Kasım Hoca Mescidi
77 Katip Sinan ve Alemdar Sinan Bey ve Ahi Derviş Mescidi
78 Kavak Mescidi
79 Kemal Bey Mescidi
80 Kilercibaşı Yakub Ağa Mescidi
81 Kurdcu Doğan Bey Mescidi
82 Kuzluoğlu Mescidi
83 Mahmud Ağa Mescidi
84 Maruf Hoca Mescidi
85 Medrese-i Ali Bey Mescidi
86 Mehmed Bey Mescidi
87 Mehmed Çelebi Mescidi
88 Mehmed Paşa Mescidi
89 Mehmed Çelebi bin Mihal Koçi Mescidi ve Muallimhanesi
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90 Mesud Halife Mescidi
91 Mevlana Fahrettin Mescidi
92 Mezid Bey Mescidi
93 Mir-i Ahur İlyas Bey Mescidi
94 Mumin Hoca Mescidi, Mustafa Efendi Mescidi
95 Naip Hoca Mescidi
96 Ömer Bey Mescidi
97 Rüstem Paşa Hanı Mescidi
98 Saçlu Ali Mescidi
99 Saraç Mustafa Mescidi
100 Sarıca Paşa Mescidi
101 Sefer Şah Mescidi
102 Semiz Ali Paşa Mescidi
103 Sivri Hisarlu Mescidi
104 Selçuk Hatun Mescidi
105 Sevindik Fakih Mescidi
106 Seyis Doğan Mescidi
107 Sakça Murad Mescidi
108 Sitti Hatun Mescidi
109 Sofu Bayezid Mescidi
110 Sofu Murad Mescidi
111 Subaşı İlyas Mescidi
112 Süle Çelebi Mescidi
113 Şah Melek Mescidi
114 Şehabeddin Mescidi
115 Şeyh Sinan Mescidi
116 Şeyh Müslihiddin Halife Mescidi
117 Şeyh Şücaaddin Mescidi
118 Şeyhi Çelebi Mescidi
119 Şeytan Karaca Mescidi
120 Tayacı Karabali (Kemer Kapu) Mescidi
121 Tavaşi Timurtaş Paşa Mescidi
122 Temur Boğa Mescidi
123 Umur Bey Mescidi
124 Üsküfçü Hayreddin Mescidi
125 Veled-i Hacı İslam Mescidi
126 Veled-i Veliyüddin Mescidi
127 Velüyiddin Mescidi
128 Yahşi Fakih (Tugut Bali Oğlu) Mescidi
129 Yahşi Fakih Mescidi
130 Yahya bin Hacı Davud Mescidi 
131 Yancıkçı Şahin Mescidi
132 İmaret-i mir miran-i Sinan Bey Mescidi
133 İsmail Bey Mescidi
134 Zağanos Paşa Mescidi
135 Zehr-i Mar Mescidi
136 Zen-i İbrahim Paşa Mescidi
137 Zevç-i Şah Melek (Gazi Şah Melek) Mescidi
138 Zincirli Kuyu Mahalle Mescidi
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a-3- Zaviyeler 

Zaviye, Arapçada “toplanmak; men etmek” manasına gelen “zvy” kökünden türe-
yen bir kelimedir. Istılah olarak, herhangi bir tarikata mensup dervişlerin bir şeyhin 
idaresinde topluca yaşadıkları ve gelip geçen yolculara bedava yiyecek, içecek ve 
yatacak yer sağladıkları yerleşme merkezlerindeki veya yol üzerindeki bina veya-
hut bina topluluğunu ifade eder79. Zaviyeler, devletin kurulmasında hizmet etmiş, 
hürmete layık bazı ahilere, babalara ve alperenlere vakıf olarak verilen yerler olup, 
şehir ve kasaba kenarlarında, köy civarlarında, yol uğraklarında bulunurlardı. Zavi-
yedâr denilen zaviye sahibi, kendine vakıf olarak verilen yeri ekip biçerek buranın 
gelirini zaviyesine sarf ederdi. Zaviyeye uğrayan her yolcu buradan yiyecek, içecek 
ve yatacak yer bulurdu80.

Zaviyelerin İslam âleminde doğuşu, VIII. Yüzyılın sonlarıyla IX. Yüzyılın başlarında ta-
savvuf akımının doğmasıyla paralellik göstermektedir. Bu müesseseler, içinde belli 
bir tasavvuf görüşünü paylaşan, “Şeyh” adı verilen bir dini otoritenin başkanlığında 
İslam’ın yayıldığı alanlarda ortaya çıkmıştır81.

Osmanlı sultanlarının, birçok yerde zaviyeler yaptırdıkları bilinmektedir. Yapılan bu 
zaviyeler sayesinde halkın dirlik ve düzeni sağlanmıştır. Ayrıca, iskân meselesi de 
bu şekilde büyük ölçüde çözümlenmiştir82. İçinde bir tarikata mensup dervişlerin 
yaşadığı ve gelip geçen yolcuların bedava misafir edildiği binalar, ister şehirde, ister 
köyde olsun tamamı “zaviye”dir. Fakat XV. Yüzyıldan itibaren, şehirlerdeki zaviyelere 
“imaret” denilmeye başlanmıştır83. Şehri dışında bulunan zaviyelerinde taammiye 
paraları, imaretlerden karşılanmış ve hizmetleri yerlerine getirilmediği takdirde de 
kesilmiştir84. Edirne’de bulunan zaviyelerden sekizinde cuma namazı kılınmakta-
dır85.

Zaviyeler
Sıra 
No Zaviyenin Adı

1 Aksancı Zaviyesi
2 Alemüddin Zaviyesi
3 Ali Paşa Zaviyesi
4 Arslanhane Zaviyesi
79  Zaviye ayrıca, “köşe bucak, evin bir odası”, geometri de “açı” manasına gelmektedir. Bkz. A.Y. Ocak-S. 
Faroqhi, “ Zaviye”, İ.A. XIII, s. 468.
80  Uzunçarşılı, İ. H. ; a.g.e.I, s. 545.
81  Ocak, A. Y. ; “ Zaviyeler, Dini Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından Bir Deneme”, VD. XII., s.247; “Menşeini 
Hristiyan manastırlarına, Maniheist naguşaklardan veya Budist viharalarından ilham almıştır.” Bkz. A. Y. 
Ocak- S. Faroqhi, a.g.m., s. 468.
82  Ocak, A. Y. - S. Faroqhi, a.g.m., s.471.
83  Ocak, A. Y. ;  a.g.m., s. 250.
84  18 Ramazan 979/ 4 Şubat 1572 tarihli Sultan Süleyman Gazi İmareti amireleri mütevellisine gönde-
rilen hükümde Edirne kurbunda bulunan Yüklüce Zaviyesinde yolculara hizmet edilmediğinin belirlen-
mesi üzerine yirmi akçelik taamiyesinin kesilmesi buyurulmuştur. Bkz. MD 16, s. 258 h. 504.
85  A. Hibri Efendi, a.g.e., vrk. 18a.
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5 Baba Küçük Zaviyesi
6 Baba Hıdır bin İbrahim Zaviyesi
7 Balabaniye Zaviyesi
8 Beş Selhhane Zaviyesi
9 Çirkinci Dede Zaviyesi
10 Darü’s-sade Zaviyesi
11 Derviş Mübarek Zaviyesi
12 Dizdarzade Ahmed Efendi Zaviyesi
13 Edhem-i Zaviyesi
14 Elvan Zaviyesi
15 Fazlullah bin Ramazan Halife Zaviyesi
16 Firuz Ağa Zaviyesi
17 Gıtigiran Zaviyesi
18 Gülşeni Zaviyesi
19 Gül Baba Zaviyesi
20 Güreşçiler Zaviyesi
21 Güzelce Baba Zaviyesi
22 Hacı Sinan Zaviyesi
23 Hacı Memi Şeyh Hacı Memi Zaviyesi
24 Hacı Hüseyin Zaviyesi
25 Hasan Dede Zaviyesi
26 Haydarhane Zaviyesi
27 Hızırlık Zaviyesi
28 Hoca Devlet Şah Zaviyesi
29 Kalender Memi Zaviyesi
30 Kara Ahmed Çelebi Zaviyesi
31 Karaca Ahmed Zaviyesi
32 Kemal Zaviyesi 
33 Kıyık Baba Zaviyesi 
34 Koyun Baba Zaviyesi 
35 Kulak Hacı Ali Zaviyesi 
36 Kurdçu Doğan Zaviyesi
37 Mahmud Çavuş Zaviyesi
38 Mehmed Bey bin İsfendiyar Bey Zaviyesi
39 Mesudiye Zaviyesi
40 Mevlahane-i Köhne Zaviyesi
41 Nakkaş Baba Zaviyesi
42 Noktacı Zaviyesi
43 Pirincçi Sinan Zaviyesi
44 Ramazan Halife Zaviyesi
45 Sadık Dede Zaviyesi
46 Sarmaşık Zaviyesi
47 Saru Şeyh Zaviyesi
48 Seydi Ali Zaviyesi
49 Sultan Hacı Bâyezid Zaviyesi
50 Şah Melik Zaviyesi
51 Şarabdar Ahmed Bey Zaviyesi
52 Şeyh İsmail Zaviyesi
53 Şeyh Sinan Dede Zaviyesi
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54 Şeyh Hızır Süleyman Zaviyesi
55 Şeyh Piri Zaviyesi
56 Şeyh Ramazan Zaviyesi
57 Şeyh Şuca Zaviyesi
58 Şeyh Bedrüddin Zaviyesi
59 Timurtaş Bey Zaviyesi
60 Toprak Baba Zaviyesi
61 Toylu Baba Zaviyesi
62 Turgut Bali Zaviyesi
63 İbrahim Paşa Zaviyesi
64 Hacı Baba Tekkesi
65 Mahmud Bey bin İsfendiyar Bey Zaviyesi
66 Muhiddin Dede Zaviyesi
67 Yüklüce Dede Zaviyesi

a-4- Kilise ve Havralar

Edirne’de bulunan kiliseler hakkında Osmanlı Devleti kayıtlarında bilgi bulunama-
mıştır. Avrupalı seyyahların eserlerinin kullanılamadığı, kaynaklar bahsinde be-
lirtilmiştir. Ancak bu eserlerin içeriği hakkında çalışma yapmış olan Yerasımos’un 
eserinden yararlanılmıştır86. 1573-1578 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni gezmiş 
olan Alman Seyyah Stephan Gerleach’ın eserinde daha çok kiliseler hakkında bilgi 
verilmektedir. Edirne’de önemli bir Yahudi cemaati olmasına rağmen dini merkezle-
ri olan havra belgelerde geçmemektedir.

Kiliseler
Sıra No Kilise Adı
1 Vierge Kilisesi
2 St. Demetre Kilisesi
3 St. Geoarges Kilisesi
4 St. Ceanjean Kilisesi
5 St. Nicolas Kilisesi
6 St. Athanase Kilisesi
7 St. Michel Kilisesi
8 St Apotres Kilisesi
9 Christ Kilisesi
10 St. Etienne Kilisesi
11 Ragusains Kilisesi

b- İmâretler

İmâret, Osmanlı Devleti’nde, mektep çocukları ile medrese talebelerinin, ekmek ve 
iki kap sıcak etli sebze yemeğinden ibaret olan gıdalarını aldıkları ve yatıp kalktık-

86  Bu konuda bkz. S. Yerasimos, Les Voyageurs Dans L’empıre Otoman (XIV-XVI. Siécles), Bıblıographıe, 
Intıéraıres Et Inventaıre Des Lıeux Habıtés, Ankara 1991, s. 302-305.
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ları müesseselere verilen isimdir. Bu yemekler, aynı zamanda fakirlere de dağıtılırdı. 
Yemeklere ek olarak, adam başına günde üç ila beş hatta on akçe verilirdi. İmaretle-
rin giderleri zengin vakıflar vasıtasıyla sağlanmaktadır87. Zaviyelerin, XV. Yüzyıldan 
itibaren, şehirlerde bina edilenlerine imaret denilmeğe başlandığı iddiasında bu-
lunulurken zaviyeden imarete geçişteki boyutun sosyal, ekonomik ve fonksiyonel 
özellikleri belirtilmemektedir88. İmareti bir külliye karşılığı, cami, medrese ve hani-
gah gibi ilmi ve dini hizmetlere tahsis edilmiş yerler olarak kabul edenler, sadece aş 
evi anlamına gelmediğini de ortaya koymaktadırlar89. 

Edirne Türklerin eline geçtiği andan itibaren padişahların ve ümeranın yaptırdığı 
imaretlerle bayındır bir hale getirmiştir. Aynı zamanda, şehrin imarı ve yerleşimi de, 
belirli bir düzen içinde yürütülmüştür. Güçlü vakıflarca da desteklenen bu imaret-
ler, yerleşimde sağladıkları öncü fonksiyonlarının yanı sıra içtimai, iktisadi ve ilmi 
açıdan da önemli bir sosyal fonksiyonu yerine getirmektedir. Edirne de bulunan 
imaretler şunlardır:

İmâretler
Sıra No İmaretin Adı
1 Hüdavendigar İmareti
2 Yıldırım Bâyezid Han İmareti
3 Muradiye İmareti
4 Sultan Bâyezid Han İmareti
5 Sultan Selim Han İmareti
6 Mihal Bey İmareti
7 Fazlullah Paşa İmaret
8 Beylerbeyi Sinan Bey İmareti
9 Mezid Bey İmareti
10 Balaban Paşa İmareti
11 İbrahim Paşa İmareti;
12 Evliya Kasım Paşa İmareti

c- Hamamlar

Türk sivil mimarîsinin en önemli örneklerinden birisi de hamam mimarisidir. Ha-
mamlar, sanat ve mimarlık tarihi açısından önemli olduğu kadar kültür tarihi bakı-
mından da büyük önem taşımaktadırlar. Mimarî açıdan, iç ve dış sadeliği yanında, 
tezyinatının mükemmel olduğu hamamlar da mevcuttur. Kültür açısından, İslami-
yet’in ilk şartlarından olan temizliğe, Türklerin ne derece önemli verdiklerini, en kü-
çük şehirlerde dahi hamamların bulunması ispatlamaktadır90. Edirne’de XV ve XVI. 
Yüzyıllarda çok sayıda hamam bulunmasına rağmen, XVI. Yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren birçoğu, fonksiyonunu yitirmiş ve harap olmuştur91. XIV ve XV. Yüzyıla ait 
87  CI.Huart, “İmaret”, İ.A. V/II, s. 985.
88  Ocak, A. Y. ;a.g.m., s. 250.
89  Ergin, Türk Şehrinde İmaret Sistemi, İstanbul 1939, s.8 vd.
90  Hamam hakkında bkz. A. S. Ülgen, “Hamam”, İ.A.V/I, s. 174-178.
91   Erken, a.g.m., s. 403; R. Osman, a.g.e., s. 69.
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olan bu hamamların dış duvarlarında kullanılmış olan malzeme ve inşaat tekniği, 
devrin karakteristik özelliklerini yansıtacak şekildedir. Tuğla ve taşın müştereken 
kullanılmış olması, dış cepheye renkli bir görünüm kazandırmıştır92.

Hamamlar
Sıra No Hamamın Adı
1 Tahle’l-kal’a Hamamı
2 Abdulah Bey Hamamı
3 Saray Hamamı (Sultan Selim Hamamı)
4 Saray Hamamı (Yeni Saray)
5 Yeniçeri Hamamı
6 Zevc-i İbrahim Paşa Hamamı
7 Ahi Çelebi Hamamı
8 Mahmud Paşa Hamamı
9 Alaca Hamam
10 Küçük Hamam
11 Çukur Hamam
12 Saraçlar Şahabeddin Hamamı
13 Kilimler Hamamı
14 Sokullu Hamamı

D-Eğitim Kurumları

Eğitim kişinin zihnî, bedenî, toplumsal yeteneklerini geliştirme çabasıdır. İslamiyet 
öncesi göçebe olarak yaşayan Türkler savaş, yöneticilik ve bazı ev sanatları gibi uğ-
raşlarda eğitime damgasını vurmuşlardır. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra ilk 
kez medrese denilen planlar düzenli ve güçlü bir eğitim öğretim kurumu olan okul-
lar kurulmuştur93. Bu kurumların başında çocukların eğitildiği muallimhâne veya 
mektepler gelmektedir. Osmanlı Devleti genelinde eğitim ve öğretim veren kurum-
ların başında medreseler gelmektedir. Edirne’de bulunan medreseler Osmanlı Dev-
leti’nde İstanbul’da açılan Sahn-ı Seman Medreselerinin faaliyete geçtiği döneme 
kadar en önde gelen eğitim kurumları olmuştur.

a-Mektepler

Osmanlı Devleti’nde küçük çocukların okuma yazma öğrendikleri muallimhâne 
veya mektepler94 Edirne şehrinde de mevcuttur. Bu tür eğitim kurumu olan yer-

92  Erken, a.g.m., s. 403-404.
93  Geniş bir bilgi için bkz. Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye), Ankara 1982.
94  Osmanlılar, Selçukluklularda ve öteki İslam ülkelerindeki mektep, küttab denen ilköğretim düzeydeki 
okulları aldılar. Vakfiyelerde bunların adı dar-üt Talim, mektep, mektephane, muallimhane, darü’l-ilim 
şeklinde geçer. Halk arasında bunlara Mahalle mektebi, Sıbyan mektebi denmekteydi. Tanzimat’dan 
sonra bu okullara yeni adlar verildi görülecektir. Bu okullar her mahallede ve hemen her köyde mev-
cuttu, ekseriya camilere bitişik yapılırdı. “Bu okulların giderleri vakıflarca karşılanmaktadır.” Bkz. Y.Akyüz, 
a.g.e., s.57; Mektep veya muallimhanelerin Sıbyan okulları olduğuna dair bkz. F. Emecen, a.g.e., s. 107.
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lerin sayısı ve işleyişi hakkında bilgi yoktur. Bu çalışma sırasında tespit edilebilen 
mektepler şunlardır;

Mektep ve Muallimhaneler
Sıra No Mektebin adı
1 Hacı İshak Muallimhanesi
2 İbrahim bin Abdullah Muallimhanesi
3 Hoca Mercan Muallimhanesi
4 Kadı Bedreddin Muallimhanesi
5 Hoca İshak Muallimhanesi
6 Keyvan Bey Muallimhanesi
7 Ahi Çelebi Mektebi
8 Kasım Bey Mektebi
9 Hoca Rüstem Mektebi
10 İbrahim Paşa Mektebi

b- Medreseler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu müteakip hükümdarlar ve devlet adamları, eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine büyük önem vermişler ve önceki örneklerine uygun med-
reseler inşa etmeye başlamışlardır95.

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yaptıkları medreselerin derece ve sınıf itiba-
riyle en önemlileri İznik, Bursa ve Edirne medreseleridir. Ayverdi’ye göre; II. Meh-
med devrinde Edirne’nin Bursa’ya üstünlüğünün başında, medreselerin fazlalığı 
gelmektedir96. Edirne’deki Üç Şerefeli Medrese, İstanbul’daki “Sahn-ı Seman” med-
reseleri inşa olunduktan sonra da, bir süre önemini muhafaza etmiştir97. 

Medreseler
Sıra No Medreselerin Adı
1 Çifteler Medresesi (Üç Şerefeli Medresesi)
2 Medrese-i Atika (Saatli Medrese)
3 Medrese-i Cedide (Peykler Medresesi)
4 Eski Medrese
5 Çelebi Medresesi
6 Eski Kazgancılar Camii Medresesi
7 Taşlık Medresesi
8 Saraci Medresesi (Hacı Kemaleddin Medresesi)
9 Şeceriye Medresesi (Fahreddin Acemi)
10 Şah Melek Medresesi
11 Ambar Kadı Medresesi
12 Tütünsüz Ahmed Medresesi
13 Kürt Hoca Medresesi

95  Eyice, a.g.m., s. 71.
96  Ayverdi, E. H. ; a.g.e.III, s. 199.
97  Uzunçarşılı, İ. H. ; Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatı, Ankara 1965, s. 1vd; C. Baltacı, a.g.e., s.15.
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14 Şeyh Şuca’ Medresesi
15 Oruç Paşa Medresesi
16 Saruca Paşa Medresesi
17 Halebi Medresesi
18 Ahi Çelebi Medresesi
19 Hacı Alumüddin Medresesi
20 Hüsamüddin Medresesi
21 Yakup Paşa Medresesi
22 Çuhacı Hacı Medresesi
23 Ali Paşa Medresesi
24 Bevvab Sinan Medresesi
25 Çakırcıbaşı Hasan Paşa Medresesi
26 Gülçiçek Hatun Medresesi
27 Kadı Mahmud Medresesi
28 Şeyhi Çelebi Medresesi
29 Darü’l-hadis Medresesi
 

c-Kütüphaneler

İslam dünyasında ve Osmanlı Devleti’nde mescit ve dergâhlar birer eğitim kurumu 
olarak değerlendirilmiştir. Yazmak suretiyle çoğaltılan ve hem pahalı hem de koru-
ması zor olan eserler camilerin bir kısmında kurulan kütüphanelerde toplanmış-
tır98. Buralarda kitaplıklar için odalar tesis edilir ve halkın bu eserlerden yararlan-
ması sağlanırdı99. Kitapların zarar görmemesi ve okuyuculara daha iyi hizmet ver-
mek için vakıflar yapılmıştır. XVI. Yüzyılın ikinci yarısında Edirne’de varlığı hakkında 
bilgi sahibi olunan kütüphaneler mevcuttur. Kitaplar, imaret, cami ve mescitlerde 
kurulan bu kütüphanelerde korunmaktadır100. II. Bâyezid İmareti ve Sultan Selim 
Han Camiî kitapların korunduğu yerlerin başında gelmektedir. Sitti Hatun’un vak-
fettiği 25 cilt kitap, Yeni Cami (Üç Şerefeli) hatibi tarafından korunmaktadır. Mahal-
le-i Karabulut’ta 927/1520-1521 yılına ait vakfiyesinde Ali bin İlyas, 10 kitap vakfet-
miştir101. 959/1551-1552 yılına ait vakfiyesinde Celaleddin bin Kara Bali 10 kitabını 
ulema için vakfetmiştir102. Medrese-i Ali Bey’in 24 adet vakıf kitabı bulunmaktadır103. 
Mevlana Kasım bin Abdullah, 38 adet kitap vakfetmiştir. Bu kitaplar, Mezid Bey ma-
hallesi mescidi vakıfları arasında geçtiğine göre, bu mescitte korunmalıdır104. Çan-
darlızade İbrahim Paşa, 99 adet kitap vakfetmiştir105.

98  M. C. Baysun, “Mescid (Osmanlı Devri Medreseleri)”, İ.A. VIII, s.71-77; S. Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve 
Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, İstanbul 1997, s. 201 vd.
99  3 Şaban 991/22 Ağustos 1583 tarihli Edirne Sultan Selim Han mütevellisine camide vaiz olan Meh-
med’in okuması için mevcut kitaplardan istediklerin verilmesi hakkında hüküm. Bkz. MD 51, s.79 h.244.
100  TD 1070, s.360.
101  TD 1070, s.80.
102  TD 1070, s.380.
103  TD 1070, s.382.
104  TD 1070, s. 419 vd.
105  TD 1070, s.434 vd.
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E- Zanaat ve Ticaret Yerleri

Halkın ürettiği veya ticaret amacıyla getirilen malların satışa sunduğu yerler olan 
han, bedesten, çarşı ve pazarlar bir şehrin iktisadi açıdan içinde bulunduğu duru-
mu da göstermektedir. Osmanlı Devleti’nde büyük tüccarların konakladıkları han-
lar transit ticaretin bir göstergesi durumudur. Bedestenler ve çarşılar kapalı alanlar 
olup genellikle dokumaların satıldığı mekânlardır. Pazarlar ise halkın temel ihtiyaç-
larını karşıladıkları kapalı yerlerdir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında iki bedesteni, han, 
çarşı ve pazarlarıyla Edirne şehrinin, önemli bir ticaret merkezi olduğu görülmek-
tedir.

a-Çarşı ve Pazarlar

Şehirlerde ticaretin canlı bir şekilde cereyan ettiğinin bir göstergesi çarşı ve pazar-
lardır. Çarşılar genellikle üstleri kapalı mekânlar olup dükkânlarında bez, deri vs. 
satılmaktadır. Bedestenlerin çevresinde, basit yapılar olan ve her çeşit malın satıl-
dığı çarşılar sıralanmaktaydı. Çarşılarda ateş yakmak yasak olan ve her çeşit ma-
lın satıldığı dükkânlar sıralanmaktaydı. Çarşılarda ateş yakmak yasak olduğundan, 
kubbelerin tepelerinde aydınlanma için delikler bırakılmaktaydı. Çarşıda her esnaf 
grubunun bir sokağı vardı106. Edirne’de bulunan çarşı ve pazarlar şu şekildedir.

Çarşılar
Sıra No Çarşıların Adı
1 Ali Paşa Çarşısı
2 Sultan Bâyezid Çarşısı
3 Saraçhane Çarşısı
4 Mehmed Ağa Çarşısı
5 Muytaplar Çarşısı
6 Keçeciler Çarşısı
7 Kazgancılar Çarşısı
8 Atarlar Çarşısı
9 Haffaflar Çarşısı

Sokak aralarında hemen her gün kurulan pazarlar da ise umumiyetle yiyecek mad-
deleri satılırdı107. Edirne’nin kasabalarında pazarın hangi gün kurulduğuna dair bil-
gi mevcut değildir. Sadece, Üsküdar nahiyesi ahalisinin ve köylülerin kadıya varıp 
Cuma günü hafta pazarı olması yönünde talepleri mevcuttur108. Pazarın Cuma günü 
olmasının istenmesi, Cuma namazına denk getirmek için olmalıdır. Edirne Kazası 
etrafında Pazar kurulmaması hem merkezi otorite açısından hem de Edirne halkı 
açısından önemlidir. Etrafta Pazar kurulmadığı takdirde köylüler, üretmiş oldukları 
ve sipahiyi verdikleri malları böylece Edirne’de bulunan pazarlara taşımak zorunda 
kalacaklardır. Pazar kurulduğu takdirde köylü ürettiği malı, Edirne ve İstanbul gibi 

106  R.Lewis, a.g.e., s.74.
107  R. Lewis, Osmanlı Türkiyesinde Gündelik Hayat(Adetler ve Gelenekler), İstanbul 1973, s. 77.
108  20 Cemaziyelevvel 998/27 Mart 1590 K.K. 120, s.223.
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merkezlere taşımayacağından, bu şehir merkezlerindeki halk zahire sıkıntısıyla kar-
şılaşacaktır. Ne tür satışların yapıldığı pazar yerlerinin isimlerinden anlaşılmaktadır.

Pazarlar 
Sıra No Pazarların Adı
1 Ağaç Pazarı
2 At Pazarı
3 Dane Pazarı
4 Bit (Bat) Pazarı

b-Kapanlar

Kapanlar, yiyecek ve giyeceklerin toptan satıldığı yerlerdir. Şehir dışından getirilen 
eşyalar kadı naibinin de gözetiminde satılırdı. Böylece vergi kontrolü yapıldığı gibi 
halkın ihtiyaç duyduğu malların ihtikârcıların eline düşmesi önlenmiş olurdu109. 
Edirne şehrinde iki adet kapan tespit edilmiştir.

Sıra No Kapanların Adı
1 Kapan Hali
2 Meyve Kapanı

c-Hanlar

Hanlar, Türk tarihinde kesintisiz bir sürekliliğe sahip yapılar olarak yer almışlardır. 
Orta Asya’da Türkler, etrafı surlarla çevrili pazar yerlerine “kervan” veya “karban” 
sözlerini bozarak “kermen”, Anadolu’da da “Kermen-saray” demişlerdir110. Hanların 
menşeini, bu kervansaraylara dayandırmak mümkündür111. Hanlar, otel, toptan sa-
tış yeri ve depo gibi çeşitli işlerde kullanırlardı. Büyükleri tuğla veya tahtadan ma-
mul iki veya üç katlı olup, damları kurşunla kaplı olan hanlarda büyük tacirler için 
özel odalar hazırlanırdı. Hanlarda, hayvan yemi için depolar, ahırlar, nalbantlar ve 
kahvehaneler bulunurdu. Yatak odaları banyo ve tuvaletler genellikle üst katta olur-
du. Hanların, tüccarlar tarafından bir fabrika gibi kullanıldıkları da olurdu. Getirilen 
ham maddeler, bilhassa deri ve gümüş buralarda işlenirdi. Hanların çoğunun sağ-
ladığı gelirler, camilerin bakımlarına ayrılırdı112. Türkler, muazzam hanların kırk, elli 
kilometre yol üzerlerine birer günlük mesafelerle inşa etmişlerdir113.

Osmanlı şehri, kendisinin ve çevresinin ihtiyaçlarına cevap veren yoğun bir üretim 
ve alış-veriş merkezi olduğundan çoğu kez şehrin kapıları çarşılara uzanan ana yol-
109  M.Z. Pakalın, a.g.e. II, s.164.
110  B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş I, Ankara 1985, s. 307.
111  Ribat kelimesi de uzun süre kervansaray karşılığı olarak kullanılmıştır. Arapların kervansaray tabirin-
den anladıkları yapılar ise savunmaya yönelik ticaret yolları üzerindeki askeri yapılar idi. Bkz. M. Cezar, 
“Türk Tarihinde Kervansaray”, VIII, Türk Tarih Kongresi Bildirileri II, Ankara 1976, s. 931.
112  R. Lewis, a.g.e., s.73 vd.
113  R. Lewis, a.g.e., s.157.
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lar üzerindedir. Çarşılar arasında da han ve bedestenler yer almaktadır. Her esnaf 
grubu, buralarda, kendine has üretim ve satışını yapıyordu. Esnaflar, geleneksel üre-
time dayalı olarak birbirine yakın alanlarda haffaf, iplikçi, çullah, kürkçü ve kuyum-
cular yer alırdı114. Hanlar, Osmanlı Devleti’nde şehirlerde ticaretin merkezi duru-
mundadırlar. Hanlar, esnaf çarşıları içinde yer alan, çoğunlukla iki üç katlı, altlarında 
ve çevrelerinde dükkânlar, avlularında ahırları olan yapılardı. Şehirlerde, yolcuların 
kaldığı hanlarla birlikte kapan hanları da olurdu. Buralarda satılmak için getirilen 
veya satılan mallardan hem vergi hem alınır, hem de malların ihtiyaç sahiplerine 
düzenli dağıtımı sağlanırdı115.

I. Süleyman devrinde Edirne’yi gezen Hans Dernschwam, bir handa görmüş olduğu 
ayakkabıcılar hakkında tafsilatlı bilgi vermektedir116. Evliya Çelebi’de ise, hanların 
işleyişi şu şekilde anlatılmaktadır; Büyük tüccarlar, bedesten kapısının karşısındaki 
handa kalırlardı. Edirne de yetmiş adet bekâr hanı vardı. Ayrıca, kapıcı ve zabitler 
olup, eksariya papuccu bekârları ile öteki çarşı garipleri oturup birbirilerine kefil 
olurlardı. Amma, bu bekâr hanında her gece öteki kervansaraylardaki gibi davul 
çalınmazdı. Zağanos Paşa bekârhanesi, mahkeme ile Eski Medrese arasında olup, 
içinde bin kadar dikici bekârı otururdu. Daye Kadın bekârhanesinde de papuccular 
otururdu117. Edirne de bulunan hanlar şunlardır; 

Hanlar
Sıra No Han Adı
1 Alaca Ahur Hanı
2 Alemüddin Hanı
3 Arpa Yazıcı Hanı
4 Basmacılar Hanı 
5 Beylerbeyi Hanı
6 Büyük Mehmet Paşa Hanı
7 Esir Han
8 Hacı Alaeddin Hanı
9 Hacı Mezid Bey Hanı
10 Halil Paşa Hanı
11 Kapan-ı Meyva Hanı
12 Katır Hanı
13 Kırcı Han
14 Koyun Musa Hanı
15 Kurşunlu Hani Manyas Hanı
16 Mismariye Hanı
17 Mustafa Paşa Hanı
18 Nakip Hanı
19 Nasuh Bey Hanı
20 Piri Paşa Hanı
21 Rüstem Paşa Hanı

114   Oğuzoğlu, a.g.m, s.3.
115   Oğuzoğlu, a.g.m, s.4
116  Demschwam, a.g.e., s. 46 vd.
117  E. Çelebi, a.g.e., III-IV, s. 355.
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ç- Bedestenler

Osmanlı Devleti’nde alış-veriş yerleri, bedesten, çarşı ve pazar olmak üzere üçe 
ayrılırdı. Bedesten ve çarşılar, sütunlara dayanan küçük kubbeli tek katlı binalardı. 
Bedestenler, ipek ve diğer kıymetli kumaşların depo edilip satılması için yapılmala-
rının yanında, altın ve mücevher gibi kıymetli madenlerin de satışlarının yapıldığı 
yerlerdir. Bedestenler, şehirdeki canlı ticaretin delili durumundadırlar118.

Bedesten, bez satılmak için yapılmış sonraları kıymetli mallar ile antika eşyanın alım 
satımına tahsis edilmiş olan kapalı çarşılara verilen isimdir. Bedestenler taş yapı 
üzerine kalın kubbelerle örtülü ve dört tarafı demir kapılı olup geceleri bekçiler 
tarafından korunduğu için emin yerlerdir. Bu yüzden gerek çarşı esnafı gerekse şe-
hirlerdeki zengin halk, para, mücevherat altın ve gümüş eşya gibi her türlü kıymetli 
mallarını bedestende saklardı119.

Edirne şehri, başkent olma özelliğiyle, ticari ve iktisadi bir merkez halinde inkişaf 
ederken, aynı zamanda cami ve imaretlere temin etmek maksadıyla, iki bedesten 
ve pek çok hanın inşa edildiği merkez olmuştur120. Edirne’de bulunan iki bedesten-
den biri 14 kubbeli, 64 hücreli, üst pencere kemerleri “Rumi”ve “Hendesi”  kabart-
malarla süslü olan Çelebi Sultan Bedesteni121, diğeri ise Sultan II. Murad Bedeste-
ni’dir122. Bedestenler kethüdalar vasıtasıyla yönetilmektedir123.
F-Köprüler ve Suyolları

Köprüler, nehirler üzerine inşa edilmek suretiyle su üzerinden geçiş sağlayan eser-
lerdir. Edirne’de Meriç ve Tunca nehirleri üzerine kurulan köprülerden şehrin batı 
bölümüyle bağlantı sağlanmaktadır.

118  Lewis, a.g.e., s. 74.
119  7 Rebiyülahir 993/8 Nisan 1585 tarihinde Edirne de bir tatarın satarken yakalandığı mücevher kılıcın 
hazine-i hümayundan çıktığı anlaşıldığından kılıcı bezzazistana imarete koyulup daha sonra asiteneye 
gönderilmesi hakkında bkz. MD 55, s. 197 h.357; Bedesten bez satılmak için yapılmış sonraları kıymetli 
mallar ile antika eşyanın alım satımına tahsis edilmiş olan kapalı çarşılara verilen addır. Bedestenler taş 
yapılı üzerleri kalın kubbeler ile örtülü ve dört tarafı demir kaplı olup geceleri bekçiler tarafından korun-
duğu için emin yerlerdir. Bu yüzden gerek çarşı esnafı gerekse şehirlerdeki zengin halk, para, mücevhe-
rat, altın ve gümüş eşya gibi her türlü kıymetli mallarını bedestende saklardı. Bkz. O. Ergin, “Bedesten”, 
İ.A.II, s.440 vd.
120  Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası…, s.124.
121  Bu eski camii vakfıdır. Bkz. A. Hibri Efendi, a.g.e., vrk. 6b; E.H. Ayverdi, a.g.e.II, s. 162; Bu bedestenin 
kitabesinden yapım tarihinin 819/1416 olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. O. Onur, a.g.e., s. 217.
122  II. Sultan Murad Han tarafından Darü’l-hadis cami için yaptırılmıştır. Eski bezzaztan denilmesi bina-
sından değil içinde satılan eski eşyalardan dolayıdır. A. Hibri Efendi, a.g.e., vrk. 6b; M.T. Gökbilgin, Edirne 
ve Paşa Livası…, s. 124; Eski bedesten hakkında mimari bilgiye sahip değiliz. 1752 yılındaki depremde 
harap olmuş ve XIX. Yüzyıl başlarında yıkılmıştır. Bedestenler ve mimari özellikleri hakkında bkz. M. Ce-
zar, a.g.e, s. 233 vd.; E. Bilar-O.Onur, a.g.e., s. 7 vd.
123  9 Safer 964/12 Aralık 1556 tarihli belge ile Edirne kadısı mektup gönderip mahmiye-i mezburda 
bezzastan kethüdası olan Mürüvvet bin Mustafa’nın kethüdalık hizmetinden bimahir olmağın ihtiyarlığı 
ile feragat idüp yerine Mehmed bin Abid’e buyurulduğu bildirilmiştir. Bkz. MD 2, s.193 h.1763; 6 Şaban 
974/16 Şubat 1567 tarihinde Mehmed bin Abid ölünce bezzazistan kethüdalığı Behram bin Abdülhay’a 
verilmiştir. Bkz. K.K. 220, s. 252.
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a-Köprüler

Edirne’nin Rumeli ile olan bağlantısı, Arda ve Meriç nehirleri üzerine yapılan köp-
rüler ile sağlanmaktadır. Devlet bu köprülerin onarım ve bakımına büyük önem 
vermektedir. 975/1567-1568 yılında Arda ve Meriç nehirleri üzerinde yaptırılan ve 
ismi belirtilmeyen köprünün kontrolü için Edirne Kadısına hüküm göndermiştir124. 
Edirne merkezden geçen Tunca nehri üzerindeki köprüler, zaman zaman nehre atı-
lan mezbeleler ve yanlış söğüt dikimlerinden doğan taşkınlardan dolayı, kullanım 
dışı kalmıştır125. Edirne’de özellikle Tunca nehri üzerinde bulunan büyük köprülerin 
yanında isimleri pek geçmeyen debbağlar köprüsü gibi küçük köprüler de mevcut-
tur126.

Köprüler
Sıra No Köprülerin Adı
1 Gazi Mihal Köprüsü
2 Bâyezid Köprüsü
3 Saraçhane Köprüsü
4 Bönce Köprü
5 Yıldırım Bâyezid Han Köprüsü

b-Su Yolları

Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan su, Edirne şehrine kemerlerle getirilmekte-
dir. 936/1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından 
kırk kilometre mesafeden Edirne’ye 120 lüle (1 lüle dakikada 36 litre) su getirilmiştir. 
Mimar Sinan kırk kilometre mesafede bulunan Pravadi (Sinan Köy) ve Taşlı Müsel-
lem mevkiinde bulunan pınarlardaki suyun yeterli olduğuna kanaat getirerek, deh-
lizler ve havuzlar ve kemerlerle suyu Edirne’ye suyu getirmiştir. Suyun şehir içinde-
ki dağılımını ise maksemler ve su terazileriyle yapmıştır127. Sinan kırk kilometrelik 
mesafeden getirdiği suya gerekli eğilimi sağlamak için elli kilometre dolaştırmıştır. 
Şehir içinde suyun düzenli dağılmasını sağlamak ve basınç ile boruların patlamasını 
önlemek için altı adet su terazisi yapılmıştır. Edirne Sarayına su şebekesinden su 
verilmektedir. Ayrıca saraya şehrin dışında Saray Akpınar köyü etrafında olan men-
baalardan da su verilmektedir128.

124  9 Ramazan 975/6 Ramazan 1568. Bkz. MD 7, s. 355 h. 1030.
125  9 Ramazan 975/6 Mart 1568 Bağçe sahiplerinin nehire mezbele döktükleri ve söğüt budakları dik-
tikleri ile ilgili olarak bkz. MD 7, s. 355 h. 1030; Tunca nehrine mezbele döküldüğüne dair bkz. MD 7, s. 
450 h. 1298.
126  TD 1070, s. 431.
127  Mimar Sinan’ın suyu Edirne’ye kadar getirince takip ettiği yol ve hangi menbaalardan su aldığına 
dair geniş bilgi için bkz. R. Osman, a.g.e., s. 71; Ayrıca bkz. Ü. Öziş-Y. Arısoy, “Büyük Mimar Sinan Tarafın-
dan İnşa Edilen Edirne Su Yolları”, II. Uluslar arası Türk ve İslam Bilim ve Teknoliji Tarihi Kongresi(28 Nisan- 
Mayıs 1986) Mimar Sinan II, İstanbul 1986, s. 135-144.
128   Osman, a.g.e., s. 76.
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Su Terazileri
Sıra No Su terazileri
1 Tophane
2 Zehmari Atik Ali
3 Kavakaltı
4 Kurşunlu Fırın
5 Üç Şerefeli
6 Eski Camii

Şer’iyye sicillerindeki ev satışlarında görülen kuyuların, insan ve hayvanların su ihti-
yacına cevap vermek amacıyla açılmış olması muhtemeldir. Kıyık semtine getirilen 
su, Sarıca Paşa mahallesinden camilere, hanlara, hamamlara, mahallelere ve ma-
hallelerde bulunan yüz altmıştan fazla çeşme ile on yedi sebile dağıtılmaktadır129. 
Suyun şehirde nasıl bir şebeke ile dağıtıldığına dair plan ve proje yoktur. Bilinen, 
Edirne suyollarının bir nazır vasıtasıyla idare edildiğidir130.

Şehirde yapılan sosyal tesislerin su ihtiyacını karşılaması için bu eserleri yaptıran-
ların buldukları sular şehir şebekesine aktarılmakta ve bu tesislere şahısların ih-
tiyacı kadar suyun verildiği anlaşılmaktadır131. Selimiye Camii’nin ihtiyacı olan su 
979/1572 yılında Kayı köyünden yani şehir dışından getirilmiştir132. Getirilen bu su-
yun yeterli olmaması üzerine 982/1574 yılında camiye su getirilmesi için istenen 
60000 akçenin 40000 akçesi harcanıp, bir lüle, bir masura su daha ilave edilmiştir133.

Edirne de bulunan mahalle çeşmelerinden tespit edilebilenler şunlardır;

Çeşmeler
Sıra No Çeşmeler
1 Abdurrahman Çelebi Kazasker Çeşmesi
2 Ebe Çeşmesi
3 Köseç Balaban Çeşmesi
4 Yahya Bey Çeşmesi
5 Hasan Çelebi Sebili
6 Muhammed ibn-i Ahmed Çeşmesi
7 Karaca Halil Çeşmesi
8 Eskici Hamza Çeşmesi.

129  A. Hibri Efendi, a.g.e., vrk. 26a.
130  21 Zilhicce 1003/27 Ağustos 1595 tarihli Edirne’nin miri su yolunun bakım ve tamir işlerine İstan-
bul’un su yolu nazırı bakmaktadır. Bkz. MD 73, s. 12 h. 81.
131  29 Recep 975/29 Ocak 1568 tarihli belgede Edirne kadısına ve Bostancıbaşısına gönderilen hüküm-
de Sokullu Mehmed Paşa’nın yaptırdığı hamam için Kara Yokuş isimli mahallede bulunan suyun şehir 
suyuna dahil edilmesi ve hamamın yapımının bitmesinden sonra daha önce bulduğu yarım lüle suyla 
beraber hamam suyuna dahil edilmesi hakkında hüküm görülmektedir. Bkz. MD 7, s.275 h. 779.
132  24 Ramazan 979/10 Şubat 1572 MD 10, s. 161 h. 246.
133  7 Recep 682/23 Kasım 1574 tarihli Edirne de bostancıbaşıya yazılan hüküm. Bkz. MD 26, s.277 h. 795



223

Sonuç

Edirne şehri kuruluş yeri itibariyle İlkçağ’dan beri stratejik önemini hiçbir zaman 
kaybetmemiştir. Şehir, Trakya’da basık tepeler arasında Meriç, Tunca ve Arda ne-
hirlerinin birleştiği alanda kurulmuştur. Şehir Osmanlılar tarafından fethedildikten 
sonra, yönetim birimi olarak Bizans İmparatorluğundan kalma bir kale ile Sultan 
Murat Hüdavendigar’ın yaptırdığı Eski Saray ve II. Murad’ın inşa ettirdiği Saray-ı Ce-
did adı ile bilinen ve XVI. yüzyılda da kullanılan iki saray mevcuttur. Şehirde Müslîm, 
Hıristiyan ve Yahudi ahali birlikte yaşamaktadır. Müslîm ahali mescit, cami ve ima-
retler etrafında kurulduğu anlaşılan 144 mahalle Hıristiyanların 19 mahalle ve Ya-
hudiler ise 13 cemaat olarak yazılmışlardır. Yahudiler’in sayıları az olmasına rağmen 
ticarî hayatta etkili oldukları görülmektedir. Yahudiler adına kayıtlı bir mahalle gö-
rülmeyip cemaat olarak kaydedildikleri tespit edilmiştir.   
 
Edirne şehri dinî ve sosyal yapılarla donatılmıştır. Dinî tesislerin başında ibadet yer-
leri gelmektedir.  Şehirde 17 camii, 138 mescit, 67 zaviye ve 11 kilise tespit edilmiş 
fakat Yahudi nüfus olmasına rağmen havra kaydına rastlanmamıştır. Şehirde sultan 
ve ümerânın bina ettirdiği 12 imâret ve 14 hamam mevcuttur.

Şehirde eğitim kurumu olarak 10 adet mektep ve muallimhâne tespit edilmiştir. 
Osmanlı Devleti açısından özellikle kuruluş devrinde bina edilen 27 medrese mev-
cuttur. Sosyal hayat için önemli bir yere sahip olan kütüphaneler ve vakıf olarak 
oluşturulmuş okuma alanları mevcuttur. Kitapların korunduğu yerlerden biri de 
mescidlerdir.

Şehirdeki zanaat ve ticaret alanlarının fazla olması, canlı bir üretim ve ticaretin delili 
durumundadır. Şehirde 9 çarşı, 4 pazar, 2 kapan, 21 han ve 2 bedesten bulunmak-
tadır. Nehirleri üzerinden geçişleri sağlayan 5 köprü, şehre su getiren 50 kilometre 
uzunluğunda bir suyolu, suyun dağıtımında kullanılan 6 adet su terazisi ve 8 adet 
çeşme tespit edilmiştir. 

Edirne, XVI. yüzyılın ikinci yarısında, Rumeli bölgesinde İstanbul’dan sonraki en 
önemli şehir konumundadır.
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XVII. Yüzyılda Bir Hac 
Yolcusunun Gözünden 
İstanbul’dan Mekke’ye 
Anadolu Şehirleri

Sadettin Baştürk1

Giriş

Bu bildiride ele alınacak konu zaman itibariyle XVII yüzyıla aittir. Bildirideki Hac yol-
cusu ise 1060/1650 tarihinde Mısır’a vali olarak tayin edilen Sarı Tarhuncu Ahmed 
Paşa’nın (ö.1653) Mısır Beylerbeyliği döneminde (1649-1651) onun Dîvan Katibi 
olarak Mısır’a gitmiş ve yaklaşık iki yıl bu vazifede bulunmuş, 1083/1672 tarihinde 
Kamaniçe’nin fethinin de gerçekleştiği 1083/1672 tarihli Lehistan Seferine Üçüncü 
Vezir Kâim-i makâm Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın (1634-1683) tezkirecisi olarak 
katılmış ve daha evvelce de Divan-ı Hümayun’da Divan Katipliği görevlerini ifa emiş 
olan Hacı Âli Efendi’dir.2

Hacı Âli Efendi 1057/1646 tarihinde İstanbul’dan başlamak üzere karayoluyla Hac’a 
gitmiştir. Bu yolculuğu esnasında, Anadolu’dan karayoluyla Hac’a nasıl gidilir, hangi 

1  Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
2  Hacı Âlî Efendi için daha geniş bilgi için bknz. Sadettin Baştürk, Telhîsü’l-Berku’l-Yemânî / Ahbâ-
rü’l-Yemânî-Tahlil ve Metin, Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi Erzurum 
2010, s. XIII-XXVII.
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menzillerden geçilir, yol güzergâhında ziyaret edilerek dua edilmesi faydalı olacak 
mekânlar nerelerdir gibi hususlarda tecrübe sahibi olmuştur. Bu tecrübesini de 
“Tuhfetü’l-Huccâc”3 (Hacılara Hediye) ismini verdiği eserine oldukça güzel bir şekil-
de aktarmıştır. Beş rükn ve mukaddimeden müteşekkil eserde Üsküdar’dan başla-
yan yolculuk Minâ’da son bulur. Üsküdar-Minâ arasında geçilen belli başlı menzil ve 
şehirler hakkında, uzun ya da kısa çeşitli bilgiler mevcûttur.

İstanbul’dan başlayan seyahat, hacca giden bir insanın yolculuğu olduğundan, 
eser de bu psikolojisiyle kaleme alınmıştır. Dolayısıyla, hac yolcusu Hacı Âlî Efendi, 
yolculuğu esnasında geçtiği şehirleri bütün özellikleriyle çok kapsamlı bir şekilde 
anlatmak yerine, şehirler hakkında genel bir bilgi aktardıktan sonra ağırlıklı olarak 
bu şehirlerde medfun bulunan evliya ve etkıyanın türbelerini, ziyaretgâh haline 
dönüşmüş mekânları kaydetmiştir. Eser, bizzat olayın başkahramanı tarafından ka-
leme alınmıştır ve günümüze müellif nüshasının ulaşmış olması nedeniyle özellik-
le de zikredilen yıllara dair içerdiği bilgiler açısından oldukça kıymetlidir. Oldukça 
sade bir dille yazılmış olan eserin bugün bile anlaşılmasında herhangi bir sıkıntı 
yaşanmamaktadır.

Eserdeki bilgiler ise şöyledir:   

     “[vr.1a] Hamd bî hadd, ve senâî lâ yu’add, ol hâlık-ı vâhid-i vâhid ve ol kâdir-i hayy-ı 
samed, cenabına olsun ki beyt-i metîn-i dîn. Beş rükn-i rekîn üstüne bina etmek ferman 
edüb edâ-i farz-ı hacda iktidarı olmayan fukara ve zu’afa-i ehl-i İslâm’a men istitâğ-i 
ileyh sebîlen ihsânı ile merhamet ve inayet buyurdu. Ve tahiyyat-ı zafiyat ve ol seyyid-i 
kainat ve sened-i mevcûdât, afitab-ı yesrib ve batiha-i ağna Hazret-i Muhammed Mus-
tafa (sav) üzerine olsun ki [vr.1b] Beytü’l-Haram mevlid-i vücûd-ı ekremî olmağla kıb-
le-i eşref-i imam olub şurût-ı İslâm ol makâm-ı bâ-ihtirâmın ziyaret ve tavafıyla itmâm 
buldu. Ve derûd-ı nâ mahdûd ol çahar-ı erkân-ı Ka’be-i dîn ve sâir al ü evlâd ve eshâb-ı 
güzîn (rıdvanallahu te’alâ aleyhim ecma’în) üzerlerine olsun ki. Her biri hâdî-i vâdî-i 
rahmet ve delil-i sebîl-i hidayet olub tarik-i hakda cihad ve ictihadları ile kanun-ı dîn-i 
mübîni te’yid ve ka’ide-i şer’-i metîni temhîd buyurdular...” Metinden de anlaşılacağı 
üzere müellif eserin mukaddimesinde duaya yer vermiş ve eserini beş rükn üzerine 
inşa edeceğini dile getirmiştir. 

“…Emma ba’d; bu fakîr-i kesîrü’t-taksîr Hacı ‘Âli Beg eş-şehir-i be-kethüdây-ı Ruznam-
çe-i İbrahim Efendi. Delâlet-i lutf-ı hakk ve da’vet-i kâdir-i mutlak ile Hicretin 1057’inci 
yılında [vr.2a] kara yolundan azm-i Beytullah edüb tavaf-ı Mekke-i Mükerreme ile kesb-i 
sefa ve merasim-i haccı eda edüb (bi-hamdillâh-i te’âlâ ve’l-minne) bu sa’âdete na’il 
ve menzil-i maksuda vasıl olduğumda hatırıma bu layih oldu ki; Üsküdar’dan Diyâr-ı 
Şam’a ve andan Medine-i Münevvere’ye ve Beytü’l-Haram’a varınca vâkî’ olan menâzil 
ve merahilin ekserisini bazı asâr-ı acibeleri ile tahrir ve bazı menzilin evsâfını ve ziya-
retgâhlarını takrir edüb huccâc-ı Müslimîn nice konub göçerler ve hudûd-ı Ka’betullah 
göründüğü yerden ol menzil-i mübareke erişince ehl-i İslâm ne mertebe şevke gelürler 
ve ehl-i Medine ve Ka’be-i Huccâc mü’minîni nice istikbal ederler. Ve Ka’be-i [vr.2b] Mü-
3  Hacı Âlî Efendi, Tuhfetü’l-Huccâc, Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 386-6.
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kerremenin tavafı ve Sa’yı ve ziyareti ve Arafat ve Müzdelife ve Mina’da olan şurût nice 
yerine gelür ber-vech-i icmâl ü müfîd ve muhtasar talib olan âşıklara beyan ve a’yân 
eyleyüm. Ve bu risalenin ismi Tuhfetü’l-Huccâc ola. Tâ ki hacc-ı şerîfe niyet edüb giden 
Müslümanlara bir fihrist-i icmal olub âna göre tedarik ve takayyüdleri ola. Ve bu nakl 
olunan ahval ve asarı yollarda müşahede etdikce bu fâkîri dahi duâ-i hayr ile yâd edüb 
ziyaretgâhlarda Fatiha-i Şerif okudukça sevabından hissedâr eyleyeler…” 

Metinden de anlaşılacağı üzere, müellif kendisi hakkında bilgi aktarmakta, hacca 
kaç tarihinde gittiğini, yolculuğa nereden başlayıp nerede bitirdiğini gayet açık bir 
şekilde kaydetmektedir. Sonra hacca giderken konup geçtiği yerleri Anadolu’dan 
hacca gideceklere bir rehber olsun diye kaydetmesi gerektiğine dair bir fikir be-
lirdiğini dile getirmektedir. Yani ellerinde bir rehber olması düşüncesini dile ge-
tirmektedir. Zira geçtiği yerlerdeki ziyaretgâhlara uğrayıp dua etsinler ve onların 
ruhaniyetlerinden sevap kazansınlar düşüncesindedir. Bu sebeple de eserinin is-
mini Tuhfetü’l-Huccâc olarak belirlemiştir. Müellif eserin mukaddimesini bu şekilde 
oluşturduktan sonra uğradığı yerler hakkında bilgi vermeye başlamıştır ki bunlar 
da şöyledir.

“…Menziller ve Şehirler ve Ziyaretgâhlar Beyanındadır: Ey bu tarik-i hidayet-i refi-
ka ya’ni tavaf-ı Beyt-i Atîka Şehr-i İstanbul’dan [vr.3a] karayolundan azm etmek dileyen 
mü’min karındaş. Ma’lûmun olsun ki:..” Burada müellif İstanbul’u Beyt-i Atîka olarak 
tanımlamakla İstanbul’un büyüklüğünü ve önemini vurgulamaktadır.

“…Üsküdar: Evvelâ Üsküdar’a varıldık da lâyık oldur ki Kutbü’l-evliya ve Mürşid-i Muk-
tedâ, Şeyhü’l-Meşayih Mahmud Efendi (kaddese sırrıhu)’nun merkad-ı mübarekleri 
ziyaret olunub rûh-ı şerifleri içün Fatiha okunub ve ruhaniyetlerinden istimdâd-ı hayr 
oluna. Andan sefa ile kalkub Kekbze (Gebze) ve dilden ve derbendden geçüb İznik’e va-
rılur…” Hacı Âlî Efendi hac yolculuğuna İstanbul’dan öncelikle meşhur Şeyh Mah-
mud Efendi’nin türbesinde dua edilerek başlanması gerektiğini dile getirmektedir. 
Burada akla şu soru gelmektedir. İstanbul’da birçok evliya ve onların ziyaretgâhları 
varken neden Mahmud Efendi’nin türbesini zikretmektedir? Çünkü Hacı Âlî Efendi, 
Halvetî tarikatının bir mürididir ve Mahmud Efendi’de Halvetî Şeyhi’dir. Sonra uğra-
dığı diğer şehirleri anlatır.

“…İznik: Bir şehr-i kadimdir. Bir kolda bu şehre Çîn dirler. Hakkâ ki Rum’un Çini’dir. Hâkî 
pâk olmağla gayet latîf çini kâseler ve fincanlar yapılur. Önünde derya gibi bir büyük 
gölü vardır ki a’lâ balıklar çıkar. Ve [vr.3b] Eşrefzâde-i Rûmî anda medfundur. Ol maka-
ma vardık da ânın dahi kabr-i pâkı ziyaret olunub dervişlerinden du’â alınur.

Eskişehir: Bade İznik’den kalkub üçüncü konakda Eskişehir’e varılur. Bu şehir cennetden 
bir kıt’adır. Âb u havası latîf ve enhârı sâfî ve cârî meyveleri ve her dürlü niğmeti mevcud 
bir şehr-i ganimet-i âbâddır. Ve ılıcaları bî-nihayedir. Bade bir konakda Seyyidgazi’ye 
varılur. Bir Güzel kasabadır. Seyyid Battal ki namı Cağfer Gazi’dir. Anda medfundur. Bu 
Seyyid Gazi’yi Müslim b. Abdulmelik ile İstanbul’a gelmişdir. Çok gazâsı vardır. Mezarı 
ziyaretgahdır. Bade dört konakda Akşehir’e varılur. [vr.4a] Bu dahi cennet gibi bir ma-
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kamdır. Akarsuları ferâvân ve enva’ meyveleri bî-hadd ü pâyândır. Şehrin önünde bir 
Hub ovası vardır ve bir saf gölü vardır. Latîfeleri dillere destan ve namı meşhur ceman 
olan Nasreddin Hoca anda medfundur. Mezarı ziyaretgâhdır…”
Eskişehir’i bu şekilde anlattıktan sonra sıra Konya’ya gelir ve Konya için şu bilgileri 
aktarmaktadır.

“…Konya: Bade üç konakda Konya şehrine varılur. Bir şehr-i mu’azzam ve sevâd-ı 
a’zamdır. Selâtîn-i Selçûkiyye’nin tahtgâhıdır. Mülûk-ı Selçûkiyye’den Sultan Alaeddin 
Keykubad b. Keyhüsrev’in merkadı andadır. Hâk-ı pâkında evliyâ-i kiramdan çok aziz 
medfûndur. Cümleden Şeyh Sadreddin Konevî ve Bahaeddin Veled ki Sultânü’l-ulemâ 
unvanı ile mağrûfdur. [vr.4b] ferzend-i ercümendleri Mevlânâ Celâleddin-i Muhammed 
Rûmî ve afîtab-ı burc-ı velayet Şemseddin-i Tebrîzî ve nakd-i vakt-i Mevlânâ Sultan 
Veled ve Mevlânâ’nın ayine-i canı olan Çelebi Hüsameddin (kaddeseallahu te’âlâ es-
rarahüm) hazeratının cevahir-i hakayıka sadf olan cesed-i envarları ol zemîn-i pâkda 
defindir. Ber-imtinâ-i felek medardır ki, ziyaretgâh-ı ahyâr ve ebrârdır. Ve dervişân ve 
aşıkânın Semâ’ ve sefası nây ve kudümün sayt u sedası yeryüzünde insanı ve gökyü-
zünde gîr ü beyanı vecde getirüb bî-ihtiyar Sema’ etdirür. Ve sâir temaşagahları ve her 
makamı ale’l-husus meram-ı nazîr heşt-behişt olduğu [vr.6a] zahir ve aşikardır. Nitekim 
demişlerdir. Beyt; Görmek ister isen eğer dünyayı yürü seyreyle varub Konya’yı…”  

Eskişehir’den Konya’ya üç konaklık sürede varıldığını, Selçukluların pay-ı tahtı oldu-
ğunu, Konya’da haziresi bulunan Selçuklu sultanlarını, Konya’nın meşhur evliyaları 
olan Sadreddin-i Konevî’yi ve  Bahaeddin Veled’i sultanü’l-ulema olarak kaydetmek-
tedir. Mevlânâ’yı, Şems-i Tebrîzî’yi, Sultan Veled’i, Hüsameddin Çelebi’yi Allah on-
ların sırlarını saklasın diye yâd ederek kaydetmektedir. Konya’nın ne kadar mamur 
ve güzel bir şehir olduğunu açık bir şekilde dile getirmekte ve bugün de dilimizde 
Konya için Türk insanının hepsinin bildiği ve kullandığı o meşhur sözü aktarmakta-
dır. Gerçi bugünkü söyleniş şeklinden kısmen farklılığı olsa da hemen aynıdır. Ve o 
asırda bu atasözünün kullanıldığına da delalet etmektedir.  “Görmek ister isen eger 
dünyayı yürü seyreyle varub Konya’yı.”  Konya hakkında bu bilgilerden sonra yine bu-
gün Konya’nın nazenin kazalarından biri olan Ereğli’ye geçmektedir:

“…Eregli: Bade üç konakda Eregli nâm kasabaya varılur. Bir hûb-ı mergûb kasbadır. 
Dilgüşâ bağçeleri ve rûh-ı efzâ suları hadden füzûndur. Kasabât-ı Rum’da nazir-i nadir-
dir. Bade beş konakda Bogar (Bolkar) Yaylası’ndan ki Ramazanoğlu Yaylası dahi dirler 
Adana’ya varılur…” 

Hacı Âlî Efendi Ereğli’den sonra Anadolu şehirlerinden Adana ve Antakya hakkında 
da şu bilgileri vererek eserine devam etmektedir.

“…Adana:  Bir şehr-i acîbdir. Hem hurması ve hem Turunc ve Limonu olur. Bağçelerinde 
muzdan ve bi’l-akd sürüleri ve hub-endâm eşcârı vardır. Cihan (Ceyhan) suyu önünde 
akub deryaya gider. Bî-nazîr memleketdir. Bade bir konakda Misis Köprüsü’ne varılur. 
Bir cisr-i acîbdir. [vr.6b] Ve Hz. Lokman aleyhisselamın elinden Hikmet Kitabı ol köprü 
üstünden suya düşdüğü halk içinde meşhur hikayetdir. Ve Şahmaran Kal’ası karşısunda 
vaki olmuşdur.
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Antakiyye: Bade üç konakda Antakiyye şehrine varılur. Ayn-i ibretle müşahede edecek 
şehirdir. Binası kadimdir. Sîmi İstanbul tarhına benzer. Ma’muresinden harabesi çok-
dur. M’a-i Asî (Asi Irmağı) önünden akar. Gayet latîf sudur. Habib-i Neccâr anda asude-
dir. Makâm-ı azîm ziyaretgahdır. Bağ ve bağçeleri ve su üzerinde dolabları çokdur. Her 
köşesi bir mesiredir. Ve bu menzilden üç konakda Mıdık Kal’ası’na veyahut şehre konu-
lur. Anın dahi suyu [vr.7a] M’â-i Asî’dir. Sahabe-i kirâmdan Ebu Abdullah ibn Cerrah (ra) 
anda istirahat etmişdir. Sultan Ebniya (sav) anın hakkında emînü’l-ümmet deyü bu-
yurmuşlardır. Merkad-ı makamlarını ziyaret edüb hâk-ı pâkına yüz sürmekden gaflet 
olunmaya. Bade bir konakda Hama şehrine varılur…”

Antakya ile Anadolu şehirleri biter ve o tarihte Osmanlılar hâkimiyetinde olan ve 
bugün Türk hâkimiyetinde olmadığı gibi büyük kargaşanın sürdüğü Suriye şehir-
lerine geçmektedir. Artık Orta-Doğu Arap Yarımadası şehirlerine gelinmiştir. Bu 
şehirler ve menziller ise; Hama, Humus, Şâm-ı Şerif, Mihmel-i Şerif, Tedm, Madrib, 
Âsi Hurma, Hayder Kal‘âsı, Medîne-i Münevvere, Âsi Kuyuları, Bedir, Vâdî-i Fâtıma, 
Mekke-i Mükerreme, ‘Arafat, Müzdelife ve Mina’dır.

Sonuç olarak yukarıda zikrolunan bilgiler dikkate alındığında, müellifimiz Hacı Âlî 
Efendi sadece hayır amaçlı bir eser vücuda getirmiştir. Zaten bunu da eserinin mu-
kaddimesinde açıkça “…bu nakl olunan ahvâl ve asârı yollarda müşahede etdikce bu 
fâkîri dahi duâ-i hayr ile yâd edüb ziyaretgahlarda Fatiha-i Şerif okudukça sevabından 
hissedâr eyleyeler…” şeklinde dile getirmektedir. Yapılan iş ve harcanan emeğin kıy-
meti bugün daha da iyi anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Baştürk, Sadettin, Telhîsü’l-Berku’l-Yemânî / Ahbârü’l-Yemânî (Tahlil ve Metin), Atatürk 
Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi Erzurum 2010. 
Hacı Âlî Efendi, Tuhfetü’l-Huccâc, Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 
386-6.
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Osmanlı Dünyasında Yeni 
Pazar Şehri ve 
Divan Edebiyatı
(XV-XVII. Yüzyıllar)
Recep Şkriyel1

Giriş

Yeni Pazar bölgesi Sırbistan Cumhuriyeti’nin güneybatı bölgesinde, Sırbistan’ın gü-
neybatı Sancak bölgesinde, Goliya, Rogozna, Ninaya dağların ve Peşter yaylasının 
arasında, daha doğrusu batılarında bulunuyor. İdarî, kültürel ve ekonomik merkez, 
rakımı 545 metre olan Yeni Pazar şehridir. Yeni Pazar belediyesinin güneydoğusu 
Kosova belediyelerine uzanıyor, ki kuzeydoğusu Raşka belediyesiyle, kuzeybatısı 
ise İvanyitsa, Seniçe ve batısı Tutin belediyesiyle sınırlandırılıyor. Belediyenin içinde 
yüz civarında köy ve küçük köy vardır.

Yeni Pazar nehirlerin vadileri boyunca, yıldızların köşeleri üzerindeki gibi çatallanıp 
kaynaşan asfalt yolları Antik, Orta ve Yeni Çağlardan türeyen doğal yolları doldu-
rarak bugünlere dek Adriyatik denizine, Bosna’ya, Karadağa, Makedonya’ya, Arna-
vutluk’a, Yunanistana, Türkiye’ye ve Balkanların veya Avrupa’nın diğer bölgelerine 
uzanan istikametlerini bağlıyor. Bu yollar, bu günlerde bile etrafında ve yakınlarda-
ki dağlarda (Goliya, Kopaonik, Rogozna, Mokra Gora, Hayla, Ninaya, Gilyeva, Zla-
tar vb.) bulunan spor, rekreasyon ve turist tesislerini kullanılmasını sağlıyor. Raşka 
1  Prof. Dr.,  Novi Pazar Devlet Üniversitesi(Sancak, Sırbıstan) Edebiyat Fakültesi Üyesi, Osmanlı Tarihi 
Araştırmacısı ve Yazar
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nehri, şehrin süsü olarak su sisteminde birkaç daha küçük nehri (Raşka, Lyudska, 
Yoşanitsa, Sebeçevska, Dejevka, Tırnavitsa ve İzbiçka) kapsıyor. Çukrun güneydoğu 
bölgesinde, Osmanlı döneminde Gümüşdağ2 olarak tanınmış olan, bu günlerde 
bile demir dışı metallerle (kurşun, çinko, gümüş, altın, platin vs.) zengin olan Rogoz-
na dağı bulunmaktadır.

Belediye tamamının yüzeyölçümü 742 km² kaplamakta olan geniş dağ bölgesi, ha-
fif ve sert yükselmelerle, dere kesmeleriyle, vadi, yayla, büyük karaçam ormanları 
fonlarıyla, çayır ve meralarla, dolgun flora ve faunayla, büyük miktarda temiz suyla, 
termal ve mineral kaynaklara (Yeni Pazar ve Rayçinoviçe kaplıcaları ve Dejeva kuzu-
kulağı) zengin bir alandır. 

Yeni Pazar çokuluslu ve çokdinli bir ortamdır. Ulusal yapısının % 86,37’sini Boşnak-
lar, % 10,93’ünü Sırplar ve % 2,7’sini diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Yeni Pazar 
bugün, devlet ve özel kültürel kurumları olan, Sırbistan Cumuyriyeti’nin ve bütün 
bölgenin en büyük ekonomik, eğitim ve kültür merkezi olan, bir tane devlet ve iki 
tane özel üniversitesi, 100 binden fazla nüfusu olan modern bir şehirdir.

A-Osmanlı Tarihinde Yeni Pazar

1.  Şehrin Tarihsel Gelişimi 

Yeni Pazar ilginç bir geçmişe sahiptir ki eski Osmanlı Kaynakalrında ve diğer kay-
naklarda XV. ve XVII. yüzyılda stratejik önemi büyük olan Osmanlı şehirlerinden biri 
olarak anılmaktadır. Osmanlıların bu topraklara gelişleriyle birlikte, Orta Çağ Ras 
kalesinin yakınlarında bulunan Eski Tırgovişte (Eski Bazar) yanında, Raşka nehri üze-
rinde Novo Tırgovişte’nin (Yeni Pazar) temelleri atılmıştır. XV yüzyılın yetmişli yılların 
ortasına kadar iki adı (Ras ve Yeni Pazar) da taşıyor. Bazı Osmanlı kaynaklarda daha 
1468/9 yıllarında şehir3 olarak tanımlanıyor, ki resmi Osmanlı sınıflandırılmasında 
bu statüyü en büyük yaşama merkezleri taşıyor. Bu bilgi Yeni Pazar’ın 1461 yılın, 
yani 1455 yılından önce kurulduğunu ispatlamaktadır. İsa Bey İshakoviç’in4 böl-
gesinin sayımında kapsanmadığını ele alarak Sultan hasının5 içinde bulunduğunu 
üstlenebiliriz. Yeni Pazar’ın kuruluşu iyice düşünülmüş stratejik bir plan olarak Os-
manlı öncesi Ras merkezinin yakınlarında, Sırp Piskoposluğu ve ruhsal merkezinin 
içinde önemli ekonomik ve askerî-operatif merkeze dönüşecek olan İslam-Oryantal 
tipi yaşam yerinin yapısıdır.

2  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5 k. İstanbul, Eylül 2001, 290-291.
3  Bkz. Zbirni popis bosanskog sandžaka iz 1468/9 .( 1468/9 yılında Bosna Sancak özet listesi) - Orijentalni 
Institut u Sarajevu, br. 216, fol. 4-a.
4 : Devamını oku:BBA İstanbul, Maliye defteri, 544/12.
5  H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića, OIS, Sarajevo 1964, 4-5.
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2. Şehrin Kuruluşu 

Yeni Pazar’ın kurucusu İshak Beyin oğlu, Üsküp fatihi ve Üsküp-Bosna bölgesinin bi-
rinci komutanı meşhur Yiğit Bey Paşa’nın torunu, İsa Bey İshakoviç’tir (1439-1469).6 
Bu ayrıcalıkla İsa Bey üçüncü derece ünvanı, serhat mustahfizı (Osmanlıca. ser-hadd 
müsthfız-ı-fethedilmiş toprakların koruyucu) şöhretini taşıyarak, daha geç Bosna 
Sancakbeyine yükselerek yaşadığı dönemin en ünlü kişilerinden biri olmuştur. Bu 
görev, babası İshak Bey’in7 mirasıdır. Bu, Sultan İkinci Murat’ın (1421-1451) ve oğlu 
Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481) Saltanatı dönemi, yani Osmanlı devletinin 
yükseliş çağıdır. İsa Beyin Üsküp bölgesini babasından 1439 yılında miras aldığını 
ele alarak, tüm vakıflarının 1439 ve 1469 yılları arasında kurulmuş olabildiklerini de 
söyleyebiliriz.

O zamanlarda İsa Bey, ünlü atalarının yollarından yürümeyü devam ederek Osmanlı 
idaresinin yeni topraklarda kök salmasını sağlıyordu. Sınır bölgelerinin en meşhur-
ları arasında yer alan, geniş toprakları ve yetkisi olan Sultan vekilidir. Yeni Pazar’dan 
mada, İsa Bey İshakoviç Saraybosna, Şabats şehirlerinin kurucusu ve bölgesinde bir 
sürü şehrin inşaatçısı ve çağdaşlaştırıcısıdır.

Doğum ve olüm yılı hala kesin olarak bilinmemektedir. İnşaatçı, vakıf ve hayırsever 
İsa Bey hakkında son bilgiler, Yeni Pazar’ın şehir derecesine yükselmesi dileğinin 
gerçekleştirildiğini belirlendiği 1468/69 yılındaki vakıfnamesidir. Kendisinin kurdu-
ğu Üsküp camisinin, 1475/76 yılında yazılan tarihinde  İsa Bey vefat etmiş olarak 
anılıyor. Kütüphane vakıflarıyla da tanınmıştır. Üsküp’teki Gazi İsa Bey Medrese-
si’nin vakıf kütüphanesi, XV yüzyılda topraklarımızın en büyük kütüphanelerinden 
biridir. Üsküp’teki Alaca Camisinin inşa edilmesiyle, ünlü serhat muhafızları İshak 
Bey ve oğlu İsa Bey ve torunlarının sarayları bulunan ’Bey Mahallesi’ ya da ’Büyük 
Evler Mahallesi’ kurulmuştur.8 İsa Beyin öldüğü yıl ve defnedildiği yer hala belli 
değil ki bu Saraybosna ya da Üsküp’te öldüğü hakkında bir ikileme yol açıyor. 9 İsa 
Bey ilkel şehir çekirdeğini,  yaşam-iş ve kutsal alanını: 1935 yılında yıkılan şehir mer-
kezindeki camisini, kervansarayını, hamamını ve 56 ticaret ve sanat dükkanını kur-
muştur. 10 İlk sayımlarının birinde (1485) şehrin kuruluşundan sonra Yeni Pazar’ın 
10 mahalleden oluştuğu anılıyor, ki bunlar Paşa Yiğit, Murat Subaşı, Kadı, Menteşeli 
Ali, Tercüman, Paritse, Vrbovats, Paralovo, Çukovats ve Dubrovnik Tüccarları ma-
halleleridir. 11 Mahalle sayısı şehir gelişimiyle beraber yükselmektedir: 1516. (12), 
1528. (18), 1604. (22).12

6  Ibidem.
7  İnalcik, Halil;  Stefan Duşandan Osmanlı İmperatorluğuna; u: Fuat Köprülü Armağani, İstanbul 1953, 
207-248. 
8  Devamını bkz.: Г. Елезовић, Турски споменици у Скопљу, књ. 1-3, Скопље 1925, 151.
9  H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića... 4; Olga Zirojević, Novi Pazar u turskim izvorima do kraja 
XVI vijeka; u: Novopazarski zbornik no. 1, Novi Pazar 1977.
10  Hatidža Čar-Drnda, Osnivanje Novog Pazara i njegov razvitak do kraja XVI veka; Novopazarski zbor-
nik sayı 8, Novi Pazar 1984, 80-81. 
11  Sumarni popis Bosanskog Sandžaka iz 1485. (1485 Bosnalı Sancak bir özet listesi), Orijentalni institut 
u Sarajevu, no. 61/106.
12  M. M. Radovanović, Transformacija urbanog jezgra Novog Pazara, Zagreb 1980, 34.
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3. Yeni Pazar Hakkında Bulunmuş Yazılar 

Bulunmuş olan kaynaklara göre Yeni Pazar’ın kuruluşunu ve şehir yapısının hızlı 
gelişimini belirtmek güçtür. Şehrin 1455 yılından önce kuruluşundan bu yana Yeni 
Pazar’ın anıldığı en eski belge Dubrovnih Tarihsel Arşivinde bulunmaktadır: 

„Natalis Stephani de Nale et eius fraters coram domino Judica de Criminale, quorum 
caput fuit ser Zupanus de Bona, lamentum detulit dicens, quod cum Lukas frater dicti 
Natalis dimisisset in domino ser Natalis Damiani de Sorgo in NOUVI PASAR, loko Scla-
uonija jurisdictionis Theurcorum, umam poesiam panni de 50 virid  coloris  ragusei et 
brachia viginti octo de panno de septuaginta portate Ragusse, furati sunt sibi de dicta-
ta domo diktam et dicta brachia de panno, quare.“13

(Tercüme: Stjepana Nalević Natalisi ve kardeşleri, Vali Boniç’in yürüttüğü Ceza mah-
kemesinin yargıçına iddia getirmiştir, ki kardeşi Luka’dan 50 Dubrovnik ölçü değe-
rinde bir yeşil boyalı parça Dubrovnik kumaşı ve 70 Dubrovnik ölçü değerinde 22 
dirsek kumaşı çalınmıştır. Bunları Bay Damyan Sorgoçeviç’in Yeni Pazar’daki, Türk 
idaresi altında bulunan evinde bırakmıştır14, ve hakkında yargılama yöntemin yü-
rütülmesini arz etmektedir’).

4. Yeni Pazar’ın Altın Çağı

Kaynakça yetersizliği Yeni Pazar bölgesinin ekonomik gelişiminin izlenmesini zor-
laştırıyor.  Reel ekonomik kaynaklar (tarım ve sanat ekonomisi, maden ve mineral 
zenginlikler, ticaret) hakkındaki topladığımız bilgilere göre, XVI. yüzyılda Yeni Pazar, 
Saraybosna’dan sonra Bosna Paşalığında en büyük şehir merkezidir. Şehrin hızlı iler-
leyişi süresince Dubrovnik (La strada de Ragussi), Bosna ve Zeta (Via di Zenta) bü-

13  Hırvat Dubrovnık Arşivi, Zbirka (tur. Toplama) „Lamenta de Foris“, vol. 36, f. 61.
14  Sırpça çevirisi: loko Sclauonija jurisdictionis Theurcorum (Türk yönetimi altındaki alan) - (Sırbistan’da 
bir alan), yanlış olarak tercüme.
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yük yol bağlantıları tarafından sağlanmış olan gelişmiş karayolu ticareti Yeni Pazarı 
Istanbul ve Selanik yolunda en önemli kervan düğümüne yükseltmiştir.

Yüzyılın sonuna doğru gelişmiş şehir çekirdeğine sahip olan yerleşim yerine dönü-
şüyor. Ünlü seyahat yazarları Jan Şeno (1547) ve Jak Gaso (1548) şehrin geniş yeşil 
alanlarını, değerli İslam mimarîsini ve gelişmiş ticaretini anıyor.15 Kuruluşundan 
XVII yüzyılın sonuna kadar ’Yeni Pazar’ın Altın Çağı’ yaşanıyor ki o zamanki sehayat 
yazarları Yeni Pazarı Dubrovnik ve Niş arasında en büyük, 6 bin evli, bir sürü cami 
ve kervansarayın bulunduğu, büyük pazarlı bir yerleşim merkezi olarak anıyorlar. 16

Büyük seyahat yazarı Evliya Çelebi ’Seyahatnamesinde’ (1660), Yeni Pazar’ın ’yedi 
nehirli, kırk beş mahalleli, yirmi üç camili, on bir mescitli, beş medreseli, on bir ilko-
kullu, bir mektepli, iki tekkeli, iki umuma açık hamamlı, büyük sayıda hanı olan...300 
cennet bahçeli evin’ olduğunu kaydetmiştir.          

XVII yüzyılın sonuna doğru Yeni Pazar, ekonomik refahının doruğuna ulaşıyor. 
Dubrovnikli Mato Gunduliçin 1672 yılındaki kayıtlarına göre ’Orta Balkanların en 
büyük ve en önemli şehirleri arasında yer almaktadır’, nüfusu 20 bin ve Dubrovnikli 
kolonisini 200 kişi oluşturuyormuş. 17 XVII yüzyılın ikinci yarısında, yani gelişiminin 
zirvesinde, Yeni Pazar’ın mahalle sayısı kırka ulaşınca bundan sonra bulaşıcı hastalık 
ve savaş etkilerinden ötürü gittikçe azalmaya başlayacak. 18  Bölgenin ve Balkanla-
rın büyük bölümünün gelişimi Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya tarafından sür-
dürülen ve büyük yıkım ve ölümlere sebep olan Büyük Viyana Savaşı (1683-1699) 
durdurmuştur. Durdurulamayan Avusturya ordusunun 1689 yılındaki karşı saldırısı 
Yeni Pazar ve Üsküp arasında büyük tahribat bırakmıştır. Moysiye Raşkoviç tarafın-
dan yürütülen ayaklanmacı Sırp ordusu önceden görülmeyen kundakçılıklara yol 
açıp gerilerinde ’kül ve toz’ bırakıp Yeni Pazar ovasını cesetlerle kaplayıp şehrin her 
taşını temelinden yıkmıştır. Büyük sayıda Müslüman ve Hıristiyan kutsal evi hasar 
görüp, Sırpların Büyük Göçü sırasında Curcevi Stupovi ve Sopoçani manastırları 
terk edilmiştir.

5. Restorasyon ve Ekonomik Düzenleme 

Yerel taş ocaklarının kullanılmasıyla 1648/9 (1162. H), şehir ve savunma bütünlüğü 
için tabyalı ve çardaklı Yeni Pazar Kalesi inşa edildi. Viyana savaşında yaşanan hasar-
lardan ve Osmanlı iktidarının karşı saldırısından sonra Müslümanların Balkanlar’dan 
sürülmesi dönemi başlamaktadır. XVIII yüzyılda şehir iktidarı tarafından yıkılan ka-
lenin yenilenmesi, güçlenmesi ve nüfusun yabancı orduların saldırısından ciddi ko-
runması etkinlikleri yapılmıştır. 

15  R. Samardžić, Beograd i Srbija u opisima francuskih savremenika XVI-XVIII veka, Beograd 1961, 112, 
129.
16  Novi Pazari okolina (grup çalışması), Novi Pazar 1969. 178-179.
17  E. Mušović, Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novo Pazara, Beograd 1979, 23.
18  Bogumil Hrabak, Epidemije u Sandžaku od sredine XV do kraja XVII veka; Çalışmalar Özeti’nde: Sim-
pozijum „Seoski dani Sretena Vukosavljevića“ IX, Prijepolje 1981, 118. 
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1726 yılında şehir ‘Yeni Pazar Komutanlığı’ merkezi olarak anılıyor.  Temelini üç tab-
ya oluşturmaktadır, diğer bölümleri ise (güney tabya) İstanbul caddesi ya da yolu-
na doğru bakmaktadır. Seyir Kulesi, Yeni Pazar Kalesi’nin içinde eşsiz bir süs olarak 
yer almaktadır, yeri ise kuzey ve batı tabyaların arasındadır. Taş duvarı ve düzenli 
şekilde oyulan berzahlar onu kuzey tabyayla bağlamaktadır. Saldırganlara karşı gö-
rüş alanı geniş gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Sekiz köşeli temellere yüksek 
duvarlar dayanıyor. 15 metre yükseklikteki Seyir Kule’nin yapılış amacı Kale’yi her 
yerden gözetleyebilmektir. Batı ve güneye uzanan tabyalar kalenin savunma sis-
temini oluşturmaktadır. Seyir Kule’nin yapısına ve fonksiyonuna bakarsak, ateş ve 
diğer topçu sınıfı silahların ateşinden korunmak için kullanıldığını kanıtlayabiliriz.

Boş ve terk edilmiş Yeni Pazar bölgesi farklı ortamlardan gelen Boşnak Müslüman 
muhacirleri ve Arnavut Klimenta aşiretleri tarafından doldurulmuş ve bunların 
uyum sağlaması zor bir şekilde sağlanmıştır.
 
Taş kalelerinin yapılış amacının yeni Avusturya-Osmanlı Savaşın (1716) getirebi-
leceği hasarlardan türeyen korkulardan kaynaklandığı söylenebilir. Bunu da yeni 
askerî örgütlenme tipi kanıtlıyor. 1726 yılındaki kaynaklar, Osmanlı İmparatorluğun 
en uzak noktalarına gidip, onları savunan yüksek sayıda er ve subaydan oluşan Yeni 
Pazar Komutanlığı’nın varlığının şahitidir.

Avusturya 1737 yılında Pojarevats Barış Antlaşmasını kırarak tekrar Osmanlı askerî 
sınırlarına karşı saldırıya geçince Yeni Pazar için yeni zorluklar çıkmıştır. Aynı yıl için-
de Yeni Pazar Albay Leontul tarafından yönetilen Avusturya askerî ve Kragujevats 
prensi Stanişa Markoviç tarafından yürütülen Sırp isyancıların tarafından kuşatıl-
mıştır. Bu halk türküleri içine de girmiştir:
                  
 Stanişa ise Obren Mlatişuma, 
 Yeni Pazar şehrine girdi
Bosna’yı İstanbul’dan ayırdı. 19 
  
Yeni zorluklar patrik Arseniye IV Şakabenta tarafından, aynı yılın Ağustos ayı içinde 
3000 dağlı ve Arnavut’un yardımıyla Avusturyalı’lara katılmak isteği ile gelmiştir, 
fakat güçlü Boşnak-Osmanlı savunma kuvvetleri hakkında bilgileri alınca şehire gir-
mekten vazgeçmiş ve kuzeyde bulunan Avusturya askerine doğru geri çekilmişir. 
Bu şekilde Yeni Pazar yeniden Bosna ile İstanbul arasında bağlantı kurmayı başar-
mıştır. Yeni Pazar’ın savunucuları hakında Gurbi’nin Divanı’nda yazılanlar:
              
Bil ki Bosna benim memleketim
Yeni Pazar ise doğduğum şehir
Bu gazi ve gururlu millet,
Bir tanrıyı bilir, namazı bırakmazlar20

19  Srpske narodne pjesme, knj. II, Beograd 1932, 436, 439.
20  Škrijelj, Redžep;  Derviš Ahmed Gurbi Baba; u; Bošnjačka riječ br.2., [Novi Pazar] 2008, 72-74.
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Savaşlardan sonra tifo, kolera ve veba epidemileri payını almıştır. XVIII yüzyılın ba-
şında Yeni Pazar’ın nüfusu gittikçe azalmaya başlamıştır. 1760 ile 1765 yılları arasın-
da iki sırada veba salgını yüksek sayıda insan ölümüne sebep olmuştur. 1767 yılında 
Yeni Pazar’ın içinde 14 mahalle varmış: Altın Alem, Ahmed Voyvoda, Gazi Sinan Bey, 
Hasan Çelebi, Kurt Çelebi, Havale Ahmed Bey, Çalap Verdi, Kapıcı Paşa, İskender 
Çelebi, Ferhadiya, Tabak Ishak, Hacı Hurem, Hayrudin, Sufi Memi.21

Yeni Osmanlı-Avusturya Savaşı (1788-1791) Yeni Pazar bölgesini yeniden sarsmıştır. 
Osmanlı iktidarının yeniden örgütlenmesiyle 1789/90 yılında Yeni Pazar Sancak’ı 
kurulmuştur ve idarî ve bölgesel açıdan 1872 yılına kadar Bosna Eyaleti’nin içinde 
yer almıştır.

XVIII. ve XIX. yüzyıllarında da zorluklar azalmıyor. Bir sürü seyahat yazarının ve mis-
yonerin belgelerine göre, Yeni Pazar, büyük tarihsel olayların merkezidir. Büyük 
ölümler, yıkıntılar, savaşlar, kundakçılıklar ve zulümler Yeni Pazar’ın iyileşmesini 
olumsuz şekilde etkilemiştir. Balkan Savaşlarından (1912/13) sonra Yeni Pazar San-
cak’ı Osmanlı İmparatorluğu’nun elinden alınıp işgale uğramıştır. Topraklar Sırbis-
tan Krallığı ve Karadağ Prensliği tarafından paylaşılmıştır.

B-XV-XVIII Yüzyıllar Arasında Yeni Pazar Divan Edebiyatı

Osmanlı Divan şiiri gökadasını, Yeni Pazarlı şairler de oluşturmaktadır. Bunlardan 
bazıları sufi ilimli iken farklı derviş saflarında yer almıştır. Birkaçını burada anacağız:

Arşı Çakı Mehmet, Yeni Pazar’da doğmuş, İstanbul’da eğitim görüp şair şöhretini 
kazanmıştır. Umumî binalara takılan tarihlerin yazılmasının ustası olarak bilinmiş-
tir. Bilgisini iyi şekilde aktarabilen bilim adamı olarak ta tanınıyormuş. İleri yaşlarını 
Yeni Pazar’da geçirip 1570 yılında vefat etmiştir. Mezarının yeri bilinmemektedir.

Yeni Pazarlı Ahmed Valı, XVI yüzyılın en büyük Osmanlı şairlerinden biridir. Mesleği 
danışmanlık ve yargı idi. Çağdaşı Sokullu Mehmed Paşa’nın favorisi olarak ona bir 
tarih ayetini adamıştır. Yeni Pazar’da doğup, İstanbul’da hukuk okuyup mezun ol-
muştur. Rıza tarafından ‘Sultan’ın ve şehrin bilim ve sanat naibi’ olarak adlandırılıyor. 
22 Vali derviş şairidir. Son yıllarını Yeni Pazar’da geçirip 1598/9 yılında vefat etmiştir. 23 
Bir divan şiirli kitap yazıp dier kitabinda 40 tane Hadisi de şiirleştirmeyi başarmıştır. 
Kemterin mecmuasında gazel ve daha yedi ayet yazılmıştır. 24 Vali’nin ‘’Hadis-i erbe-
in manzumesi’’1589/90 yazılmış olan Hadis tercümesini şiirleştirilmiş şeklidir. Elya-
zılarından biri İstanbul’daki ‘Fatih kütüphanesinde’ bulunmaktadır. 25 Bosna Paşalı-
ğının birkaç yerinde tarihleri önemli hayratlara ve binalara takılmıştır. Jozef Hamer, 

21  E. Mušović, Novopazarska ćefilema iz 1767, u: Zbornik istorijskog muzeja Srbije, Beograd 1969. 101.
22  Rida’, Tedkira, İstanbul 1316, 103.
23  Brusalı Mehmed Tahir, Osmanlı muelifleri, II, Istanbul 1953, 481. 
24  Gazel-i Wali hoga hoğa mahrum; u: OİS Sarajevo, supç 32-33.
25  Fatih kütuphanesi, br. 5427, list 205b-209b,
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Es-Seyid Riza, İ.M. Enveri Kadiç, Hazim Şabanoviç tarafından anılmıştır. Biyografi 
yazarları en önemli yazılarının Viyana Milli Kütüphanesinde (Destur-i ussak/Aşıklar 
Düzeni) ve Drezden’de (Hüsn-i ü dil/Kalbin güzelliği) bulunduğunu söylüyor:

Siyâh atlasda şehâ Kâbe-i ulyâsın sen
Şeb-i deycûrda  yâhud meh-i garrâsın sen

O siyah câmede şol cism-i latîfinleşehâ
San niyâm içre yatar tîg-ı mücellâsın sen

Aynısın âb-ı hayâtın zulumât icre yahud
Leb-i cânbâhşın ıle Hayret-i Isâ‘sın sen

Siyah atlasla eyâ rûh-ı revanım gûyâ 
Şi’rim içinde olan mâni-i zibâsın sen

Bağ-ı hüsn içre nice gonce-i zibâ ile yâr
Valiyâ aşk ile bir bülbül-i şeydasın sen 

Sadeleştirilmiş hali:

Siyah ipek içinde Kabe’nin hükümdarısın
Karanlık geceler içinde Yahudi mehtabısın

Kara örtü içinde benzersiz kraliçe
Uyumuş ışık hançeri, içerde yatmışsın

Karanlık içinde gerçek hayat suyu Yehuda gibi
Hazreti İsa’yı büyülü dudaklarıyla tekrar hayata getiren sensin

Hey sevdiğim, siyak ipek içinde sarılmış konuşan
Şiirlerimin mısralarında mükemmel tehditsin sen

Şahane bahçede nefis tomurcukların arasında aşık
Hey Vali, içinde kellesi uçurulan bülbül gibisin sen

Yeni Pazarlı ünlü şairlerin gökadasına daha iki tane önemli ad girmektedir: Nimeti ve 
Huşui, fakat edebi eserleri az ve yetersizce araştırılmıştır.

Huşu-i, Yeni Pazar’da doğan şairdir. 1629 yılından sonra ölmüştür. O yılda bir tane 
tarih yazmıştır. Şiirinden beş tane beyit ayırılabilir26. Sokullu Mehmed Paşa için altı 

26  Safvet-beg Bašagić, Znameniti Hrvati, Zagreb 1940,  27b.
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beyitten oluşan kasideyi27 Yeni Pazar’dan geçişini karşılamak için yazmıştır. Kaside-
nin içinde Mehmed Paşa’nın kişiliğini yüceltmiştir. Paşa Huşu-i’yi hil’a ile örtmüştür. 
Bu olay ise meslektaşlarının kıskançlığına yol açmıştır. Elyazıları Saraybosna Oryan-
tel Enstitüsünde korunmaktadır.28

Nimetinin ise Kaf-zade Faydi’nın „Zubdat al-aş’ar“ antolojisi içinde 1603 yılında Yeni 
Pazar’da öldüğü söyleniyor. Hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. 29 Antoloji 
içinde, Jozef Fon Hamer tarafından kullanılan ve çevirilen beyit yazılmıştır:

Vursun, sövsün, kapıdan kovsun
 Zevk isteğinden vazgeçemem ki ben. 30

Divan şiirin içinde önemli bir yer, büyük şair Derviş Ahmed Gurbi için ayırılmıştır. 
XVIII.yy  şairi Yeni Pazarlı Gurbi Derviş Ahmet ya da şeyh Ahmed El-Gurbi Baba ola-
rak da tanımlanıyor.

Divanı’nı kendisine göre ‘Bosna’da’ 1722 yılında, 25 yaşında yazmaya başlamış ki 
bu 1698/99 yıllarında Yeni Pazar’da doğduğunu ispat ediyor. Bu büyük şairi Bektaşi 
Derviş ve Nakşibendi tarikatları şeyhi hakkında, mistik ve Sufi bilge ve filozof olarak 
nitelendiren büyük sayıda efsane ve hikayeleri, Edirne’de 1744 yılında Divan’ı içinde 
yazılan şiiri için de bir şekilde onaylanıyor:

Bosna ülkesi benim memleketim
Dünya’da herkes bu adı bilir
Gazi merkezidir
Yağ taşıdıkça, hançer suyu içer
Yeni Pazar içindeki şehrim
Gülistan içinde oturmuş bülbüş misali
Yılda bir sürü karlı günlü
Ağrım yaradılışta garip oldu
Hasta görünüyor, sağ olan bile ağlar
Vatanımın sahibiyim ben”

1761/2 yılında eşinin ölümünden hemen sonra onaltı yaşındaki oğlu da ölünce 
diğer oğlu ve kızı ile zor bir hayat yaşamaya devam etmiştir. Bu olaylar şair sana-
tına da yansımıştır, ki bu Divan şarkılarının bazılarında ağıt tarzı şiir yazmaya baş-
lamasını etkilemiştir. Divan’da Tuna nehri seyahatinden topladığı etkileri de ifade 
ediyor ki kitabın başlangıcında edebiyata 1744. yılında başladığını söylüyor. Şiirini 
hece ve aruz vezni tarzıyla yazması kaliteli ve yaratıcı şair olduğunu doğruluyor.
                

27  Vidi: Kaside-i Hşu’I beray-I Mehmed-paşa
28  Orijentalni institut Sarajevo, br. 82/55, list 85.
29  Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti; u: Glasnik zemaljskog muzeja, 
god. XXIV, 1912, sv. 3 i 4, Sarajevo 1912, 51.
30  İbıdem
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Sonuç

Osmanlıların Rumeli’ye gelmesi ile Bosna’ya girmesi ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanda büyük değişikliklere yol açmıştır. Osmanlılar kendileriyle kendi devlet ve as-
ker yönetim şeklini, İslamiyeti ve medeniyetlerini getirmiştir. Bosna alanlarının, Os-
manlı İmparatorluğu’nun geniş piyasası ve idarî sistemine uyum sağlaması bir sürü 
yeni şehrin yapılmasına yol açmıştır. Bunlardan bir tanesi, XV. yüzyılda Paşa Yiğit 
Beyin oğlu İsa Bey İsakoviç tarafından kurulan Yeni Pazar’dır. Bu şehir XVIII yüzyılda 
‘Altın Çağına’ ulaşmıştır.

XV. ve XVIII. yüzyılları arasında Yeni Pazar önemli bir kültür merkezidir. Şehrin kültür 
ve ekonomik gelişimini yazılarına yansıta bir sürü mükemmel edebiyatçının doğum 
şehri olarak sanata tarihini zenginleştirmekte katkıda bulunmuştur. On civarında 
şairin ortaya çıkması şehir idarecilerinin bilim ve eğitime büyük önem verdiklerinin 
kanıtıdır. Aralarında Arşı Çakı Mehmed, Vali, Nimeti, Huşui, Gurbi Osmanlı edebiyatın-
da önemli iz bırakmışlardır. Bunlardan bazıları tasavvuf akımını tutup eserlerini de 
o tarafa doğru yönlendirmiştir. Yeni Pazar, içinde olduğu Bosna Paşalığı’nda önemli 
bir kültürel ve ekonomik merkez olarak bu ünvanı bu günlere dek taşımıştır. 
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Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinde 
Azerbaycan Şehirlerinin 
Fiziki Durumu ve 
Mimari Yapıları İle İlgili 
Malumatlar

Cavid Qasimov (Kasimli)1

Ünlü Osmanlı gezgini Evliya Çelebi, 1611’de İstanbul’un Unkapanı semtinde dün-
yaya gelir. Babası saray-ı âmire kuyumcubaşısı Derviş Mehmet Zıllî’dir. Annesi Sul-
tan I. Ahmet’in hükümdarlığı zamanında saraya getirilmiş Abaza asıllı bir kadındır. 
İyi bir öğrenim gören Evliya Çelebi, daha küçük yaşlarda babası Dervis Mehmed 
Efendi’nin anlattığı hikayelerden dolayı seyahat etmeye heves duymuştur. Evliya 
Çelebi bir gece, rüyasında Hz. Muhammed (s.a.v)’i görmüş ve onu görmüş olmanın 
verdiği heyecanla “Şefaat ya Resulullah” yerine “seyahat ya Resulullah” demiştir. Fa-
kat Hz. Muhammed (s.a.v) onu hem şefaatle hem de seyahatle tebşir etmiştir. Daha 
sonra Evliya Çelebi gördüğü rüyayı Kasımpaşa Mevlevî Şeyhi Abdullah Dede’ye ta-
bir ettirmiş ve onun da tavsiyesine uyarak yaklaşık elli yıl sürecek meşhur gezisine 

1  Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Z.M.Bünyadov Adına Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Gö-
revlisi.
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başlamıştır. Evliya Çelebi seyahatler sırasında gezdiği ülke, şehir, kasaba ve köyleri 
başkalarına da tanıtabilmek amacıyla, gezdiği her yerin tarihi, coğrafyası, folkloru, 
âdetleri hakkında bilgiler vermiş ve bu yolla tam on ciltlik bir seyahatnâme mey-
dana getirmiştir2. Seyahatnâme’nin İstanbul kütüphanelerinde beş ayrı yazması 
vardır. Seyahatnâme’nin birinci cildinde Evliya Çelebi, İstanbul’un tarihini, çeşitli 
dönemlerdeki siyasî durumunu, yetiştirdiği büyük devlet adamlarını, bilginleri ve 
sanatçıları, esnaf gruplarını, tarihî ve mimarî yapılarını anlatır. İkinci ciltte Mudanya, 
Bursa, Trabzon, Gürcistan ve havalisi hakkında geniş bilgi verir. Üçüncü ciltte Üskü-
dar-Şam güzergâhında bulunan şehirlerle kasaba ve köyleri ele alan seyyah, bu cil-
din sonlarında ise Trakya ve Balkanlar’daki küçük gezilerini anlatır. Dördüncü ciltte, 
İstanbul’dan yola çıkan seyyahın Van’a kadar olan gezisini anlattığı ve bu yolculuk 
esnasında yaşadığı olaylarla uğradığı yerler hakkında bilgi verdiği görülür. Evliya 
Çelebi, beşinci ciltte Tokat, Lehistan, Sarıkamış, Çanakkale, Belgrad, Venedik, Üsküp 
taraflarında yaptığı gezileri kaynaklardan aldığı bilgilerle destekleyerek aktarır. Al-
tıncı ciltte Macaristan ve Almanya’dan uzun uzun bahseden Evliya Çelebi, yedinci 
ve sekizinci ciltlerde Avusturya, Kırım, Kafkasya dolaylarından söz eder. Dokuzuncu 
ciltte, İstanbul ile Mekke-Medine arasındaki yolculuğu sırasında uğradığı şehirler, 
kasaba ve köyler hakkında bilgi verir, başından geçen olayları anlatır. Seyahatnâ-
me’nin onuncu ve sonuncu cildini ise tamamen Mısır ve civarıyla ilgili izlenimlerine 
ayırmıştır3. 
Osmanlı coğrafyasının neredeyse tamamına yolculuk eden Evliya Çelebi, çeşitli ve-
silelerle komşu ülkeleri de gezmiştir. Gezdiği ülkeler arasında Azerbaycan da bulun-
maktadır. Evliya Çelebi, ilki 1646’da, diğeri 1655’te olmak üzere iki kez Azerbaycan’a 
gitmiştir4.  

1646’da  Defterdarzâde Mehmed Pasa tarafından Safevi valilerine elçi olarak gön-
derilen Evliya Çelebi, Azerbaycan’ın Tebriz, Sultaniye, Hemedan, Revan, Makü, Er-
debil, Nahçıvân, Hoy, Gence, Şeki, Niyazâbâd, Şemahı, Bakü, Derbend ve Tiflis gibi 
şehirlerinde bulunmuş ve kaleme aldığı Seyahetnâmesi’nın ikinci ve dördüncü cilt-
lerinde gezmiş olduğu Azerbaycan şehrlerinin fizikî durumu ile beraber, mescid, 
çeşme, han, saray, konak, hamam,  kule, kale, sur ve yol  gibi değişik yapılarından 
da söz ederek, bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı ve onaranı 
anlatır. Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği Azerbaycan şehirlerini belirli bir plan dâhilin-
de gezdiği ve yazıya aktardığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda önce şehrin tarihinden 
bahseder, sonra fizikî yapıların tasvirine geçer ve varsa ilk olarak şehrin kalesine 
değinirdi. Biz bildiride  Evliya Çelebi’nin Azerbaycan’ın yalnız Tebriz ve Bakü şehirleri 
ile ilgili malumatlarından bahsedeceğiz.

2  Danışman, Zuhuri ; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Zuhuri Danışman Yay., İstanbul, 1969, s. 10.
3  Aslantürk, Baki ; Edebiyatın Kaynağı olarak Seyahetnameler, International Periodical For the Langua-
ges, Literature and History of  Turkish or Turkic Volume 4 /1-I Winter 2009, s.919
4  Küpeli, Özer; Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahatı Güzergahı ve Kalelere İlişkin Bilgiler, Türk Dünyası İnce-
lemeleri Dergisi, s.71.
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Evliya Çelebi’nin Tebriz İle İlgili Malumatları

Tebriz 3000 Kilometrekare yüz ölçümü ile Urmiye gölünün doğusunda 38/8 kuzey 
46/15 doğu boylamında yer almaktadır. Kent 1350 rakımlı olup, bereketli Sehend 
dağlarının eteklerinde kuruludur. Ayrıca Sulxap veya başka deyişle Eynalı dağı da 
kentin yanı başında yer almaktadır. Bu dağ “Eynal-Zeynal” diye de adlandırılır. Tebriz 
isminin Farsça teb ( ateş ) ve rîz (akıtan) sözcüklerinin birleşmesinden (Tebriz-ateş 
döken) geldiği söylenmektedir. Tebriz’in ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi 
yoktur. Şehirde yapılan arkeolojik kazılara göre Tebriz’in 5 bin yıllık bir geçmişi ol-
dugu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklar III.yüzyılda dahi şehrin varlığından söz 
ederler. Şehrin adı Arap coğrafya  kitaplarında Tibriz, Bizans  kaynaklarında ise Tav-
rez ve Tavreş şeklinde geçer.5 Evliya Çelebi ise şehrin ismini “sıtma dökücü” olarak 
izah etmiştir.6 

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Tebriz, ulaşıma elverişli durumu ile önemli bir 
ticaret merkezi olarak gelismiştir. Tebriz’in bu ticaret potansiyeli Evliya Çelebi’den 
önce Doğu ve Batılı seyyahlarının da dikkatini çekmiş onlar da eserlerinde bundan 
bahsetmişlerdir. Tebriz şehri hakkındaki ayrıntılı bilgiler IX.yüzyıldan itibaren İslam 
müelliflerinin eserlerinde yer almaktadır. Bu açıdan; Belazûrî (9. yüzyıl), Mesudî (10. 
yüzyıl), İstahrî (10. yüzyıl), Ebu Dülef (10. yüzyıl), İbn Havkal (10. yüzyıl), Cüveynî 
(13. yüzyıl), Yakut el-Hamevî (14. yüzyıl), Hamdullah Kazvinî (14. Yüzyıl), Evliya Çe-
lebi (17. yüzyıl), Kâtip Çelebi (17. yüzyıl) gibi İslam dünyasında yaşamış müelliflerin 
eserlerinin yanı sıra Marco Polo (13. yüzyıl), Josaphat Barbaro (15. yüzyıl), Anthony 
Jenkinson (16. yüzyıl) gibi Avrupalı seyyahların eserlerinde de Tebrizle ilgili malu-
matlar vardır. 
Evliya Çelebi ilk olarak 1646’da Tebriz’e gelir.. Tebriz’e girdiğinde merasimle karşıla-
nan Evliya Çelebi Tebriz Hanı Kelb Ali Han’ın huzuruna çıkarak, ona getirdiği nâmeyi 
takdim etmiş ve Mehmed Paşa’nın gönderdiği hediyeleri sunmuştur7. İki ay kadar 
Tebriz’de kalan Evliya Çelebi, bu sürede şehri gezmiş, halkı da yakından gözlemle-
me imkânı bulmuştu. Bir ara Tebriz hânı ile şehrin batısındaki Gazan Han’ın türbesi-
nin de bulunduğu Şam-ı Gazan’a gitmiş ve Şam-Gazan ile ilgili şunları söylemiştir: 
“ Burası Cengiz oğulları asrında İrem bağına benzer bir yer olup, Şam’a benzediği 
ve Şam tarafında olduğu için adına Şam derlermiş. Sonra Gazan burada sağlam bir 
kale yaparak adına Gazan demiş. Bin kadar reayasını vergiden affedip bu kaleye 
yerleştirmiş. Sonra kendisine bir türbe yaptırmak için Acem, Arap, Hint mühendis 
ve mimarlarını toplayarak çok yüksek ve görülmeye değer bir bina yaptırmış. İs-
tanbul’daki Galata kulesine benzer bir kubbedir. Ama gördügüm vakit kapısının bir 
tarafı depremden yıkılarak yerle bir olmuştu. Bütün İran halkının bu Mahmut Şam 
Gazan’a itikatları oldugundan her sene binlerce kurbanlık koyunlar gelir. Çok derin 
bir kuyusu vardır ki temmuz ayında bile suyu buz gibidir” 8.

Evliya Çelebi Seyahetnamesinde Şam-ı Gazan’ndan sonra Tebriz şehri ile ilgil şunları 

5  Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Tebriz maddesi, 11.cilt, Meydan yayınevi, İstanbul, 1990
6  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, I.cilt, Üçdal Nesriyat, İstanbul, 1984, s.539
7  Küpeli,  Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahatı Güzergahı ve Kalelere İlişkin Bilgiler, Türk Dünyası İnceleme-
leri Dergisi, s.75.
8  Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, I.cilt, Üçdal Nesriyat, İstanbul, 1984, s.539
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söylemektedir: “Mogol dilinde adına Tivris derler. Dürri lisanında Tivriz, Dehkan di-
linde Tabriz. Esas Farisi lisanında Tebriz denir ki sıtma dökücü demektir. Hakikaten 
bir sıtmalı adam baska yerden gelip de Tebriz’e girince suyundan taze can bulup 
sıtmadan kurtulur. Tebriz’i Halife Harun Reşit kurmuştur. Adı geçen halifenin hanımı 
buranın su ve havasından hoşlanarak halifeye hamile kaldıgı için bu temiz topragı 
uğur yeri edinmiş. Birçok masraflar ederek büyük bir şehrin yapımına başlanmış, 
ismine de Abbasilerin Acem bilginleri tarafından Tebriz denmiştir. Bu yüzden Tebriz, 
etrafı ancak üç günde dolaşılabilen bir şehir olmuştur. Sonra Abbasi halifelerinden ( 
El Mütevekkil alellah ) zamanında büyük bir zelzele olmuş ve o zelzelede Tebriz şeh-
ri yıkılıp, 40.000 kişi yıkıntı arasında kalmıştır. Halife Mütevekkil Bagdat’tan askerle 
Tebriz’e gelerek büyük masraflarla şehri yeniden yaptırdıgı için şehrin ikinci kuru-
cusu oldu. Tebriz şehrinde  47 medrese, 20 darü’l- kura,7 darü’l hadis, 600 çocuk 
mektebi, 160 tekke, 6 adet akarsu çeşmesi,1040 adet sebilhane, 1060 mahalle, 1070 
saray, 200 kervansaray, 70 tüccar hanı, 110 beka hanı, 7000 dükkân, 12000 tabip, 
cerrah, göz doktoru ve bilgin, 7000 sâlih, muvahhit, vaiz, nâsih şeyhleri vardır. Bu 
şehirde yedi çeşit bugday yetişir. Bakla ve arpası da çoktur. Pamuğu da yedi çeşittir. 
Öteki sebzeleri de çoktur. Buranın usta nakkaş ve ressamı, kuyumcu ve terzisi başka 
bir ülkede yoktur. Her işin en iyisi bu şehirde mevcuttur.  Özellikle burada dokunan 
temiz kumaş, ipek, kadife ve dârâyi her tarafta Tebriz kumaşı adı ile anılır. Hâsılı ge-
niş, ucuz ve mamur bir ülkedir.”9

Evliya Çelebi, Tebriz’i ziyareti sırasında Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan tarafından 
yapılan Hasan Padişah Camîî’ni görmüş ve bu yapı hakkında seyahatnâmesine şu 
kayıtları düşmüştür: “ [Hasan Padişah Camîî’ni] Azerbaycan hükümdarlarından Sul-
tan Uzun Hasan yaptırmıştır. Uzun Hasan, Sultan Fatih ile yaptığı savaşta yenilerek 
Tebriz’e kaçmış ve burada ölmüştür. Kabri bu caminin güneyindedir. İç ve dışının 
dört tarafı, kubbelerinin hepsi çini ile islenmiştir. Mihrap ve minberi, müezzin mah-
fili nakkaşlık sanatının emsalsiz bir örneğidir. Dört tarafında olan pencereleri demir-
cilik sanatı ile islenmiş olup necef taşları ile baştanbaşa süslenmis ve parlatılmıştır. 
Bütün kapı ve pencereleri üzerinde vezinli kitabeler vardır.”10

Evliya Çelebi’nin Bakü İle İlgili Malumatları

Bakü şehri, Hazar denizi sahilinde Derbend ve Şirvan şehri yakınlığında taş binalar-
dan inşa edilmiş şehirdir. Şehir, denize çok yakın olduğundan şehrin kale duvarları 
deniz sularına yakındır. Eski Yunan ve Lâtin tarihçilerin eserlerinde bu şehrin adı 
geçmemektedir. Arap ve Orta çağ tarihçileri Bakü’yü Bakuh, Bakuye, Bâdıkube ve 
Bakü şeklinde adlandırmışlar. İranlılar buranın şiddetli kuzey rüzgârlarını bildikleri 
için buraya Bâdkûba (rüzgârın döndüğü yer) adını vermişlerdir. 

Evliya Çelebi Tebriz’de iki ay kaldıkdan sonra Gence, Şeki, Niyazâbâd, Şemahı gibi 

9  Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, II.cilt, Üçdal Nesriyat, İstanbul, 1984, s.528–531
10  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, II.cilt, Üçdal Nesriyat, İstanbul, 1984, s.545
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sehirlerden geçtikten sonra 1647 yılının Subat ayında Bakü’ye varmıştır11. Evliya Çe-
lebi  Bakü’nün, Derbend yakınlarında Şemâhi’nin kuzey doğusunda deniz kıyısında 
meşhur bir şehir olduğunu kaydederek şehri kendine has olarak kısaca şöyle an-
latmıştır:  “Bakü Kalesi; Hazar Denizi kıyısında yüksek bir tepe üzerinde, dört köşe 
bir kaledir. İç kalenin batıya bakan bir kapısı Nahçıvan demirindendir. Yetmiş kule, 
altıyüz bedendir. Kale içinde toprak damlı yetmiş kadar ev vardır. Haydar Şah Câmîî 
namı ile bir cami varsa da minaresi yoktur. Han, hamam ve sair şeylerden eser yok. 
Lakin derya kenarındaki büyük ribatı, bin kadar evli, bağ ve bahçeli; cami, han, ha-
mamlı, çarşı ve pazarlı bir şehr-i mamurdur ki, üç tarafı sur ile muhafazalı olup üç 
kapısı vardır. Bu ribattan yedi adet büyük minare görülmektedir. Üç hamamı varsa 
da Mirza Han Hamamı gayet hoştur”12

Bakü’den Hazar Denizi’nin güneyine doğru seyahat eden Evliya Çelebi, deniz ke-
narında ve çorak arazilerde gerçekleştirdiği yolcuğu esnasında neft kuyularını göz-
lemlemiştir.13 Seyyahın kayıtlarına göre neft kuyularının bazıları deniz kıyısında 
bazıları ise Müskir nahiyesinde yer almaktadır. Bu kuyulardaki neft, ılıca suları gibi 
olup neft yağı suların yüzünde kaymak bağlar. Neft, bölgenin başlıca gelir kaynağı 
olup senevî şaha yedi bin tuman akçe getirir. Bu yüzden neft kuyularına oldukça 
önem verilmiş, kuyulardan sorumlu olarak neft eminleri görevlendirilmiştir. Neft 
emininin adamları, geceleri gölcüklerin içine girip nefti biriktirerek keçi tulumlarına 
doldururlar. Neft istihsali bu şekilde gerçekleşir. Elde edilen nefti tüccarlar alıp diyar 
diyar götürürler. Evliya Çelebi’ye göre bu civarda birçok yerde kaya ve mağaralarda 
neft madenleri vardır. Ancak onlar hakkında eserinde bilgi vermemiştir14.

Sonuç 

Evliya Çelebi, Azerbaycan gezisi esnasında uğradığı bir kasabada bulunan bütün 
sarayları, köşkleri, hanları, hamamları, sebilleri, çeşmeleri, eski eserleri, âbideleri 
birer birer sayılarıyla birlikte eserine geçirir. Bütün bu binaların büyüklüğünü, tez-
yinâtını; bu binaların kimler tarafından yaptırıldığını, mimarlarını, kaça mal oldu-
ğunu, her birisinin kapısı üzerinde, içinde olan kitabeleri, tarihleri bir bir kaydeder. 

11  Küpeli, Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahatı Güzergahı ve Kalelere İlişkin Bilgiler, Türk Dünyası İncele-
meleri Dergisi, s.76
12  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, II.cilt, Üçdal Nesriyat, İstanbul, 1984, s.303
13  Gökçe, Musafa;   9-17. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Hazar Denizi Çevresinde Neft (Petrol) Üretimi ve Tica-
reti, History Studies Dergisi, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012, s.165
14  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, II.cilt, Üçdal Nesriyat, İstanbul, 1984, s.305
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Yerel Bilgi Kaynakları 
Olarak Belediye 
Arşivlerinin Şehir 
Tarihçiliğine Katkısı 
Niyazi Çiçek15

Giriş

Her ne kadar şehir tarihçiliğinin bir disiplin olup olmadığı hâlâ tartışılsa da, ortaya 
konan çalışmalar, konunun yöntem ve kaynakları ile müstakil bir saha olarak geliş-
meye müsait olduğuna işaret etmektedir. Üniversitelerde şehirlere yönelik araştır-
malar yapmak için kurulan bölüm ve anabilim dalları ile yürütülen projeler ve aka-
demik çalışmalar bu durumun en belirgin göstergesidir. Tarihçi, sosyolog, serbest 
araştırmacı, mimarlar ve şehir planlamacılarının şehir tarihi konusuna ciddi alaka 
duymaları neticesinde ortaya konan eserler de bunu desteklemektedir.

Batı dünyasında coğrafî keşifler, aydınlanma düşüncesi, çeşitli siyasî, iktisadî ve sos-
yal dönüşümler neticesinde ortaya çıkan nüfus hareketinin şehirleri canlandırma-
sıyla şehir araştırmalarına yönelik birçok konunun ortaya çıktığı genel kabul gören 
bir düşüncedir.16 Bu kapsam içinde kırsaldan kente göç meselesi, kentleşme, gece-
kondu problemi, iktisadî gelişme ve çevre, şehir nüfusunu oluşturan gruplar, hem-
şericilik, şehirli kimliği gibi birçok konu sayılabilir. Yine önemli konulardan biri hiç 

15      Doç. Dr.,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
16  Yunus Uğur, “Şehir Tarihi ve Türkiye’de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve Kaynaklar”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, 2005, s. 10.
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şüphesiz şehirlerin geçmişidir. İlk kurulduğu dönemden bugüne yaşadığı serüven, 
tarihçiler başta olmak üzere birçok insanın zihnini meşgul etmiştir. Buradaki temel 
dinamik, bu zaman diliminde bir şehri oluşturan coğrafya, mimarî ve sosyal doku-
nun değişim ve dönüşüm hikâyesini açığa çıkarma kaygısıdır.

Gerek Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin baş-
larında, dönemin ilk şehir tarihçisi olarak kabul edilen Osman Nuri Ergin İstanbul 
başta olmak üzere belediyecilik, şehirleşme, imar uygulamaları, eğitim ve idare 
konularında yapmış olduğu yayınlarla şehir tarihçiliğinin ilk örneklerini vermiştir.17 
Ancak, daha sonraki yıllarda bu konuya genel tarih, sanat tarihi ve mimarların biraz 
daha fazla ilgi duyduğu görülür. Türkiye’de şehir tarihi çalışmalarının Selçuklu ve 
beylikler dönemine ilişkin örnekleri bulunsa da genellikle Osmanlı dönemi şehirleri 
üzerine yoğunluk arz ettiği bir gerçektir. Şehir tarihçiliğiyle alakalı yayın yapanlara 
birkaç örnek olarak bir şehirdeki tarihi yerler ve abidelerle ilgili İbrahim Hakkı Kon-
yalı’yı18, Ayasofya gibi anıtsal mekânlar, camiler, minareler, Galata kulesi gibi yerle-
rin sanat tarihi yanı sıra İznik, İstanbul, Bursa, Ortaköy gibi mekânların tarihi ile ilgili 
Semavi Eyice’yi19, daha çok Selçuklu tarihi üzerine araştırmalarıyla bilinen, aynı za-
manda yazmış olduğu Denizli, İzmir ve Selçuklular döneminde Konya tarihi üzerine 
eserleri bulunan Tunçer Baykara’yı20, genellikle Osmanlı tarihiyle ilgili olarak kuru-
luş dönemi, Fatih devri, Osmanlı uygarlığı, Osmanlının ekonomik ve idarî tarihi gibi 
konularda birçok eser yayınlamış olsa da şehir tarihçiliğine yönelik bilgi kaynakları 
üzerine de çalışmaları olan Halil İnalcık’ı21, konu uzmanlarınca, yaptığı XVI asır da 
Manisa Kazası adlı doktora tez ile daha sonraki Osmanlı dönemi şehir tarihi çalış-
malarına metodoloji bakımından örnek olduğu ifade edilen Feridun M. Emecen’i22  
anmak mümkündür. Ayrıca üniversitelerin tarih bölümlerinde gerçekleştirilen şehir 
tarihçiliğine yönelik akademik çalışmalar da literatürde ciddi bir külliyatı oluştur-
maktadır.23 Son yıllarda ise şehir tarihçiliği yanı sıra daha çok kentleşme, şehirlerin 

17  İstanbul Müessasât-ı Hayriye Sıhhiyesi, İstanbul: Garoyan Matbaası,1912; Mecelle-i Umur-u Belediye, 
5.c. İstanbul, 1330-1338; İstanbul Şehri Eminleri, İstanbul: İstanbul Şehriemaneti Matbaası, 1927; Türki-
ye’de Şehirciliğin Tarihi İnkışafı, İstanbul, 1938.
18  İbrahim Hakkı Konyalı’nın bu eserlerinden birkaç örnek şu şekildedir: Abideler ve Kitabeleri ile Konya 
Tarih, Konya: Yeni Kitap basımevi, 1964; Abideler ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, İstanbul: Fatih 
Matbaası, 1974; Ankara Camileri, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1978; Erzurum Tarihi: Abideleri ve 
Kitabeleri ile, İstanbul: Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği, 1960.  
19  Ayasofya, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1984; İznik Tarihçesi ve Eski Eserleri, İstanbul: Sanat Tarihi 
Araştırmaları Derneği, 1988; Bursa, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1996.
20  Denizli Tarihi, II Kısım, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1969; İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir: Ege Üniversitesi 
Arkeoloji Enstitüsü,1974; Türkiye Seçukluları Devrinde Konya, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.
21  Şehir tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalardan birkaçı şunlardır (“Bursa”, Encyclopedia of İslam, c.1, 
2. bs. 1960, s. 1333-1336; “İstanbul”, Encyclopedia of İslam, c. 4, 2. bs. 1973, s. 138-140; “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). 
22  XVI. Asırda Manisa Kazası, (Yayınlanmış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilimdalı, 1985, Tez 1989 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır;  
Doğu Karadeniz’de İki Kıyı Kasabasının Tarihi Bulancak-Piraziz, İstanbul: Kitapevi, 2005.
23  Tülay Metin, Türkiye Selçukluları Döneminde Malatya (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı, 2010; Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Taşra Teşkilatında Tokat 
/1455-1574), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990; İbra-
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sosyal yönü, gecekondu olgusu, çarpık yapılaşma, şehir planlamacılığı üzerine yapı-
lan yayınlar dikkat çekmektedir.

Osmanlı dönemi şehirlerindeki ekonomik, idari, kültürel, adli ve sosyal hayatı bu-
güne taşıyan önemli kaynaklardan biri de şer’iye sicilleridir. Dolayısıyla siciller üze-
rine yapılan çalışmalar şehir tarihçiliği literatüründe kendisine önemli bir yer bulur. 
Birçok sancak ve vilayete ait sicil günümüz Türkçesine çevrilerek araştırmacıların 
hizmetine sunulmuştur.24 

Şehir tarihi çalışmaları için gerekli en önemli argümanlardan biri hiç şüphesiz kul-
lanılan kaynaklardır. Şehirlerin tarihi üzerine çalışan araştırmacı ne tür kaynakları 
kullanır veya kullanmalıdır? Burada gerek evrak, fotoğraf, sözlü tarih ve efemera 
araçları gibi taşınabilir kaynaklar ile mezar taşları veya bir kitabe pek tabii araştır-
macıya önemli ipuçları verebilir. Bu malzemelerin üretildiği ve kullanıldığı yerler de 
birbirinden farklıdır.25

Araştırmacı, şehir tarihi üzerine malzeme ararken her ne kadar yapacağı sınırlan-
dırmalara göre kaynak çeşitliliği değişse de öncelikle o kentin yerel kaynaklarını 
değerlendirmek ister. Örneğin bir şehirde, o yöreye ait bilgi ve haberlerin toplan-
dığı günlük yerel gazeteler, dergiler, Kaymakamlık veya Valiliklerin faaliyet raporları 
yazışma ve evrakları, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Vakıf gibi sivil toplum kuruluşla-
rının kayıtları ona istediği birçok bilgiyi sunabilir. Tüm bunlarla birlikte hiç şüphesiz 
bir beldenin imar işleriyle uğraşan mahalli idare örgütü olarak belediyelerin ürettiği 
bilgi kaynakları da bir şehir tarihçisi için temel başvuru kaynakları olarak karşımızda 
durmaktadır. Ancak, bugün özel çabalarla elde edilen bilgi ve belgeler dışında, bir 
belediye arşivinde var olan kaynakların şehir tarihçisine neler sunabileceği yeteri 
kadar bilinmemektedir. Oysa değişen bir mahalle sokak ve cadde adının eskisinin 
ne olduğu ve niçin değiştiği hakkında temel bilgi, büyük çoğunlukla ilgili beledi-
yenin encümen ve meclis kararlarından elde edilebilir. Aynı şekilde bir binanın ne 
zaman yapıldığı, projesi ve mimarının kim olduğu o binaya ait imar işlem dosyasın-
dan öğrenilir.

Burada bir şehir tarihçisi için ön plana çıkan iki temel soru vardır: Öncelikle bir be-
lediye arşivinde o kentin tarih yazınında kullanılabilecek ne tür malzeme bulunur? 
him Sezgin, 1475-1530 Yıllarında Gelibolu Kazası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, şehir tarihi konusunda yüksek lisans ve doktora düzeyinde daha 
birçok örnek bulmak mümkündür. 
24   İzzet Sak, 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10070-1071/1659-1661) (transkripsiyon) Selçuk Üniver-
sitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003; Sezai Sevim, Bursa’nın B 118/332 Numaralı Şer’iyye Sicili: 
(merkez yazışmalar: transkripsiyon ve değerlendirme) H. 1027-1028 M. 1617-1619, Ankara Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi); Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 
Merkezinin başlattığı proje ile gün yüzüne çıkarılan örnekler dikkat çekicidir (İstanbul Kadı Sicilleri Üs-
küdar Mahkemesi 1, 2, 5, 9, 14, 17, 26, 51, 56, 84, Numaralı Siciller, Proje Sor. M. Akif Aydın [ve öte…],  
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2008-2010. 
25  Tekeli, İlhan;  “Türkiye’deki Kent Tarihi Yazımı Üzerine Düşünceler”, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, 
Ankara: Dost Kitabevi, 1998; İshak Keskin, “Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üre-
tildiği Kurumlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 47 (2009), s. 249-267.
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İkincisi bu malzemenin erişilebilirlik durumu nedir? Başka bir değişle, belediye 
ürettiği belgeleri araştırmacıların hizmetine sunabilecek şekilde kontrollü olarak 
işleyen bir arşive sahip midir? Bu hizmetin alınabileceği, kent içinde başka nereler 
olabilir? Belirtilen sorulara bu incelemede cevap aranmış; bir şehir tarihi yazımı için 
belediye arşivlerine ve kent hafıza merkezlerinde kullanılabilecek arşiv malzemesi-
nin neler olduğu tartışılmıştır.         
 
Literatür İncelemesi

Bu çalışma ile ilgili literatür, üç ana konu başlığı bağlamında ele alınmıştır. Konu baş-
lıklarının ilki “şehir tarihçiliği ve şehir tarihi yazınıdır”. İkinci başlık, “belediye arşivleri 
ve kent hafıza merkezleridir”. Üçüncüsünü ise “yerel arşiv kaynakları” başlığıdır. 

Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de şehir tarihi üzerine inceleme, 
araştırma ve deneme yazıları yanı sıra akademik çalışmaların da yürütüldüğü gö-
rülmüştür. Her ne kadar sınırlı da olsa özellikle büyük çoğunluğu şer’iye sicilleri, 
temettuat defterleri ve tahrir defterleri gibi Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanılarak 
yapılan çalışmalarda şehirlerin demografik, toplumsal ve ekonomik tarihi hakkında 
bilgiler ortaya konulmaktadır. Hatta bu çalışmaların çeşitli bibliyografyalarda topla-
narak araştırmacıların hizmetine sunulduğu da görülmektedir.26 

Türkiye’de önemli gelişmeler gösteren bilgi ve belge merkezlerinden biri de bele-
diyelerdeki kurum arşivleri yanı sıra bir halk kütüphanesi gibi, idari zorunluluktan 
dolayı değil, bir kültür hizmeti olarak teşekkül eden şehir arşivleri veya kent hafıza 
merkezleridir.  Kuruldukları bölgenin yazılı kültür mirasını derleyip düzenleyerek 
araştırmacıların hizmetine sunan bu yerler Balıkesir, İzmir, Mersin, Kayseri, Afyon, 
Kocaeli ve Bursa gibi birçok şehirde kurulmuş veya kurulma aşamasındadır. Kent 
Hafıza Merkezleri/Şehir Arşivlerinin hizmet politikası, ilgili şehrin geçmişine ve bu-
gününe ait her türlü bilgi malzemesini derleyip kullanıcıların hizmetine sunmak 
olarak açıklanmaktadır.27 

Türkiye’de şehir arşivi konusu tez ve makale düzeyinde birkaç eserde ele alınmış-
tır. Yabancı ülkelerden örnekler verilerek şehir arşivi politikasının neler olduğunun 
tartışıldığı yüksek lisans tezi28, uzun yıllar bir bilim insanı olarak Türk Kütüphanecilik 
ilmine hizmet eden Gülbün Baydur’un şehir arşivleri üzerine yazmış olduğu maka-
le29, İshak Keskin’in çalışmaları ilk akla gelen örneklerdir.30

26  Bibliyografya, öncelikle Adana’dan başlayarak şehir adlarına göre alfabetik, daha sonra bölgeler ve 
Türkiye geneli gözetilerek hazırlanmıştır (Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Yay. Haz. Bahar Aksel ve Filiz 
Öğretmen, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2001).
27  Çiçek, Niyazi “Şehir Arşivlerinde Sağlama Politikası”, Kent Hafıza Merkezleri, Kent İhtisas Kütüpha-
neleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 Mart 2010) Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı, 
Ankara: Detay Yayıncılık, 2010 (KASEM), s. 279.
28  Saka, Sevil; Şehir Arşivlerinin Gelişimi ve Türkiye’de Şehir Arşivi Olgusu, (Yayımlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi), İstanbul:  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004. 
29  Gülbün Baydur, “Yerel Araştırmalarda Arşivlerin Değeri”, Türk Kütüphaneciliği, 17(3), 2003, s. 263-270. 
30   Keskin, İshak;  “Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği Kurumlar”. 
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Şehir arşivleri konusunda akademik düzeyde yapılan sempozyum niteliğinde-
ki toplantılarda gerek şehir tarihçiliği ve gerekse bir beldenin belleği olmak gibi 
misyon üstlenmiş kent hafıza merkezleri üzerine sunulan bildiriler bulunmaktadır. 
Bunun ilk örneklerinden bir tanesini Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu adı ile 
2008’in Aralığında Antalya’da yapılan programda görmekteyiz. Bu sempozyumda 
farklı illerde gerek belediyeler gerekse üniversite ve özel şahıslar tarafından kurulan 
şehir arşivleri, müzeler ve kent hafıza merkezlerinden gelen uzmanlar, deneyim ve 
tecrübelerini anlattığı sunumlar yapmışlardır. Son dönemde en dikkat çekici prog-
ramlardan biri 26-27 Mart 2010 tarihlerinde Kayseri’de yapılmıştır. Erciyes Üniver-
sitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen sempozyum 
programında şehir tarihçiliğine bilgi malzemesi sağlayacak olan kent müzeleri, şe-
hir arşivleri, kent ihtisas kütüphaneleri üzerine sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Yerel Bilgi Kaynakları Olarak Belediye Arşivleri

Örgütlü toplumlarda sosyal düzeni sağlayan hukuk kuralları bulunurken, bu ku-
rallar kurumlar ve idarî organlar vasıtasıyla yürütülür. Bu organlardan biri de yerel 
yönetim kurumu olarak belediyelerdir. Türkiye’de idari ve mali özerkliğe sahip be-
lediyeler, belde ve belde sakinlerinin müşterek hizmetlerini karşılamak için kurulur; 
seçilmiş idareciler vasıtasıyla da yönetilir. Belediyeler kuruldukları beldede yaşa-
yanların hizmetine yönelik birçok faaliyet yürütür. Bu faaliyetler, Türkiye’de Belediye 
Kanunu ve ilgili düzenleyici işlemlerle belirlenmiş işlerdir. Esnaf denetimlerinden 
sağlığa, çevre çalışmalarından fen işlerine, sosyal yardımlardan şehrin planlanması-
na, inşaatlara izin verilip denetlenmesinden iş yerlerinin ruhsatlandırılmasına kadar 
çok çeşitli fonksiyonları kapsamaktadır. Nasıl yürütüleceği kanun, yönetmelik ve 
yönerge gibi düzenleyici işlemlerle belirlenmiştir. Bu fonksiyonlar gerçekleştirilir-
ken idari işler sırasında işlemlerin delili olması, uygulamaların kayıt altına alınması 
için de belgeler üretilir. Bunlar, günlük yazışmadan tutanağa, meclis kararından, 
imar planına ya da bir iş yeri ruhsatına kadar birbirinden farklı form özelliklerine 
sahip çok çeşitli örneklerdir. 

Belediyelerdeki bu yazılı bilgi kaynakları belediye birimlerinde yürütülen idarî iş-
lemler sırasında tabii olarak ortaya çıkar. Bu kayıtlar güncel belge olarak müdürlük 
bürolarında dosyalanıp muhafaza edilirken güncelliğini kaybedenler ise belediye 
içerisinde ya müdürlüklere ait birim arşivlerinde ya da belediyenin merkezi kurum 
arşivinde bir saklama planı dâhilinde tutulur.31 

Yerel yönetim organı olan belediyelerin birim müdürlüklerinde üretilen evraklar 
vaka ve konu dosyası anlayışıyla Başbakanlığın uygulanmak üzere kamu kurumları-
na duyurduğu Standart Dosya Planı çerçevesinde dosyalanıp düzenlenirler. Sakla-
ma planı ile de yaşam döngüsündeki hayat serüvenleri belirlenir. Diğer bir deyişle 
belgelerin üretildiği, dağıtıldığı, kullanıldığı, dosyalandığı, saklandığı, arşive dev-
redildiği, imhalıkların tespit edildiği, ardından sürekli saklanacak belgelerin belir-

31  Kandur, Hamza ; Belediyelerde Arşiv Yönetimi, İstanbul: REMAK, 1998.
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lendiği ve yine devlet arşivlerine gönderilmesi gerekenlerin ayrıldığı süreç işletilir.32 
Neticede özellikle o beldenin bayındırlaştırılması konusunda üretilmiş belgelerin 
bir kısmı kurumunda saklanması için belediye arşivinde tutulur. Böylece belki de 
ikinci bir örnekleri başka bir yerde bulanamayacak arşiv kaynakları şehir tarihçileri 
için muhafaza edilmiş olur. 
Bu arşiv kaynakları belediyelerde müdürlüklere göre de ayrılabilir. Örneğin bir be-
lediyede, Fen İşleri, İnsan Kaynakları, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol birimlerinin ev-
rakları kendi müdürlük arşivlerinde33 ya da bütün birimlerin arşivlerinin toplandığı 
kurum arşivinde tutulabilir.34      

Belediyeler kuruldukları beldeye hizmet götürürken tabii olarak yürüttükleri idari iş 
ve işlemler, müdürlük adı ile kurulan işlem büroları vasıtası ile gerçekleştirilir. Günü-
müzde hizmet ettiği nüfusa bağlı olarak il, ilçe veya belde belediyesi olmasına göre 
birim sayıları değişse de örneğin İstanbul’da bulunan ilçe belediyelerinde yirminin 
üzerinde müdürlük bulunmaktadır. Bu müdürlükler, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İş-
leri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat 
ve Denetim Müdürlüğü gibi adlarla kurulmuş birimlerdir.35 Bu yerler günlük idarî 
işlemler yürütürken aslında ileriki dönemde o şehrin tarihine ışık tutacak belgeler 
üretirler. Belediyelerde şehir tarihçilerine kaynaklık edebilecek bilgi malzemesinin 
ilk bakışta, belediye meclisi kararları, encümen kararları, imar işlem dosyaları, emlak 
tahakkuk işlemi evrakı, işyeri ruhsat dosyaları, evlendirme defteri ve dosyaları, imar 
planları, imar planı raporları, haritalar vb. daha birçok belge ve dosya saymak müm-
kündür. Bu kayıtları, şehir tarihi üzerine çalışmalar yürüten kurum, birim ve şahısla-
rın kullandıkları görülmektedir. Mesela On Dokuz Mayıs Üniversite Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Şehir Tarihi ve Kaynakları adlı seçmeli bir doktora dersinin konuları ara-
sında şehir tarihinin kaynakları sayılırken belediye zabıt defteri, yerel meclisler, şehir-
deki kurum arşivleri sayılmıştır.36 Burada her ne kadar genel başlıklarla adlandırılan 
bu kaynakların günümüzde yerel yönetim organları olarak belediyelerde bulunan 
meclis karar tutanakları olduğu bilinmektedir.

Belediye Arşivlerinin Şehir Tarihçiliğine Katkısı

Şehir tarihçiliği, Sutchliffe’e göre 1960’lı yıllarda müstakil bir saha olarak teşekkül 
etmiş olsa da37 muhtemelen ikinci dünya savaşı sonrasında şehirlerin yeniden ya-

32 Çiçek – Bozlağan, Recep “Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği Örneği”, Akademik İncelemeler Dergisi, 3(2) 2008, s. 189-222.  
33  Kaya, Yasemin Ufuk;  Üsküdar Belediyesi Yazı İşleri Arşiv Şefi, 06.08.2012 tarihinde Belediyede yapılan 
görüşme.
34  Dereli, Neslihan ; Sancaktepe Belediyesi Kurum Arşivi Uzmanı, 11.08.2012 tarihinde Belediyede ya-
pılan görüşme.
35  Kaya, görüşme. 
36  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://sosbilens.omu.edu.tr/UserFiles/file/
TAR% 20716.pdf 1 (07.08.2012).
37  Uğur, Yunus;  “Şehir Tarihi ve Türkiye’de Şehir Tarihçiliği…”den naklen Anthony R. Sutchliffe, “Urban 
History in the Eighties: Reflections on the H. J. Dynos Memorial Conference” Journal of Urban History, 
10/2(1984), s. 138.
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pılanma süreçlerindeki değişim ve yenileşme çabaları, onların geçmişlerine yönelik 
araştırmaları artırmıştır. Burada şehri meydana getiren binaların özellikleri, onları 
birçok nedenden dolayı olduğu gibi koruma çabası, bina ile birlikte sokak ve cad-
delerin durumu, daha önce planlamanın nasıl olduğu gibi soru ve düşünceler etkili 
olmuş olabilir. Bütün bu sorulara cevap bulmak araştırmacıların merakı olurken, 
bunu giderecek bilgilerin nerelerden derlenebileceği ve ilgili kaynaklara erişim ka-
nallarının neler olduğu ve yerleri de sorulup araştırılmaktadır.
Bu yıllarda şehir tarihçiliğinin bir disiplin olarak kendini bulması yanı sıra özellikle 
karşılaşılan yerel kaynakların da çeşitlendiği görülür. Burada araştırmacıların konu-
yu daha profesyonelce görmeye başlamaları; aynı zamanda akademik bir bakış açı-
sıyla daha sorgulayıcı yaklaşmaları, şehir tarihçiliğinin tarih, coğrafya, sosyal tarih, 
mimari tarih, yerel tarih gibi alanlarla ilişkisini yeniden belirleme ve kendi tanımını 
tekrar yapma eğilimine girdiği anlaşılmaktadır.38

Her ne kadar şehir tarihi üzerine çalışanların o şehrin sivil, resmi, ticari ya da sanayi 
kurumları üzerine yoğunlaştıkları görülse de ön plana çıkan husus, zaman içerisin-
de bu yerlerde yaşanan değişim ve bu değişimi belgeleyecek kaynakları kullanma 
ihtiyacı hissetmeleridir. Bir şehir tarihçisi, şehrin mekânlarında meydana gelen de-
ğişimlere yoğunlaşırken, kullanılacak kaynak malzemenin ne olduğunu ve bu mal-
zemenin nerelerde bulunduğunu da iyi takip etmelidir.39 Bir şehrin günlük yaşan-
tısını, sosyal hayatını, alışveriş ve ticaretini bilmek şehir tarihçisi için vazgeçilmez 
önemdedir. Örneğin Osmanlı döneminde esnafın idari ve mali denetimini, alınacak 
harç ve vergilerin belirlenmesini şehir kethüdası yapardı. Loncalar bu kethüdaya 
bağlı olup kethüda da kadı huzurunda tüm esnafı temsil ederdi. Böylece alınan ka-
rarlar ve görülen davalar kadı mahkemesinde tespit edilir; bunlar kadı sicillerine de 
kaydedilirdi. Halil İnalcık’ın deyimiyle bugün belediyeye ait bütün fonksiyonlar kadı 
tarafından yürütülürdü. Dolayısıyla şer’iye sicilleri Osmanlı şehir tarihi için temel 
kaynaklardan biridir.40 Durum böyle olunca bir şehrin mimari, sosyal, ekonomik ve 
kentleşme sürecini açığa çıkarmada belediyelerin yürüttüğü faaliyetler ve bu faa-
liyetler neticesinde üretilen belgeler göz ardı edilemez. Mesela 1856’da en az 650 
binanın yandığı meşhur “Aksaray Yangını”nın ardından yapılan planlama ve parseli-
zasyon çalışmalarında İstanbul Belediyesi Arşivi’nde bulunan haritaların kullanıldığı 
bilinmektedir.41

Günümüzde bir şehrin cadde, sokak, meydan ve binalarıyla fiziksel olarak ortaya 

38  Uğur, s. 12.
39  Uğur, “Şehir Tarihi ve Türkiye’de Şehir Tarihçiliği…”den naklen J. Schwartz, “Postindustrial New York 
and the End of Urban History”, Journal of Urban History, 21/2(1995), s. 273.
40   İnalcık - Arı, Bülent ; “Türk-İslam Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık’ın Çalışmaları”, Türkiye Araştırma-
ları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, 2005, s. 39.
41  Pierre Pinon ve Pierre Pinon, “The Parcelled City: Istanbul in the Nineteenth Century”, Attilio Petruc-
cioli (ed.), Rethinking XIXth Century City, Cambridge, Massachusetts: The Aga Khan Program for Islamic 
Architecture, 1998, adı eserinde yangın sonrasında İstanbul’un parselasyon atlasını oluşturmak için en 
güvenilir kaynak olarak Belediye Arşivi’ndeki haritalar olduğunu belirtmektedir. (Mehmet Bengü Uluen-
gin ve Turan, Ömer;  “İmparatorluğun İhtişam Arayışından Cumhuriyet’in Radikal Modernleşme Projesi-
ne: Türkiye’de Kentsel Planlamanın İlk Yüz Yılı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, 2005, 
27-56, s.365).
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çıkması, planlamayla gerçekleşir. Böylece yerleşim yerleri, sosyal alanlar, sanayi ve 
ticaret merkezleri önceden bu planlar üzerinde belirlenir. Bir şehrin yerleşimi, bu 
planlar uygulanarak yapılır. Bu işi de yerel yönetim organı olarak belediyeler yürü-
tür.

Belediyelerin imar ve şehircilik adına yürüttüğü önemli bir faaliyet de şehrin plan-
lanması olduğu kadar, o planın uygulanması ile takip ve denetim işidir. Bu faali-
yet belediyelerin imar ve şehircilik birimlerinde gerçekleştirilirken, yetkililer imara 
uygun inşaat yapılmasını takip eder; aynı zamanda depreme dayanıklılıkla alakalı 
koşullara uyulmasını denetler veya denetlettirir. Bu faaliyet sırasında iş sahibi kamu 
kurumu veya gerçek kişilerin müracaatıyla başlayan süreç imar durumu, parselizas-
yon işlemleri, proje çizimi, projenin encümende kabul edilmesi, inşaat ruhsatının 
verilmesi ile devam eder. Tüm kurallara uygun olarak yapılan işin sonucunda ilgi-
li binaya iskân verilerek mekân kullanıma açılır. Tüm bu işlemler sırasında üretilen 
belgeler imar işlem dosyasını oluşturur. Dolayısıyla bir memur ve idareci; aynı za-
manda iş sahibi ya da araştırmacı bir binanın ortaya çıkış serüvenini bu dosyadan 
çok rahatlıkla takip edebilir. Bu dosyalardan yeni binaların sorgulanması yapılabil-
diği gibi daha önce aynı parsel üzerinde ne tür bir bina olduğunu yine aynı yerden 
öğrenmek mümkündür. Başka bir deyişle, her hangi bir parsel üzerinde eski bina 
yıkılarak yeni bir inşaat yapılması durumunda, o eski binaya ait dosya atılmayıp yeni 
inşaat dosyası ile birleştirilmek suretiyle -bu yapılırken şüphesiz iki ayrı binaya ait 
evrak karıştırılmamak kaydıyla- aynı imar işlem dosyasında tutulmaktadır.42 Böyle-
ce binaya ait imar dosyasından aynı arsa üzerinde daha önce hangi binanın oldu-
ğunu, sahibi ve mimarını, binanın planı ve yapısını öğrenmek mümkün olabilmek-
tedir. Bazı belediyelerde bir inşaata ait yazışma evraklarının olduğu işlem dosya ile 
proje dosyası ayrı dosyalarda tutulabilmekte; ancak bu iki dosya, bürolarda işlemi 
bittikten sonra devredildiği arşivde birleştirilmektedir. Dolayısıyla bir araştırmacı, 
belediye arşivine gittiğinde bir parsel üzerindeki bina ile ilgili tek bir dosyayla kar-
şılaşmaktadır.

Türkiye’de il, ilçe, köy, cadde ve sokak isimlerinin zaman zaman değiştirildiği bir 
gerçektir.43 Bu yüzden şehir tarih yazarlarını ilgilendiren konulardan biri de o şeh-
rin cadde ve sokaklarıdır. Tarihi şehirlerde sokak, mahalle ve caddeler zaman içe-
risinde o bölgede bulunan bir yapı, bina veya yaşamış meşhur birisinden ya da 
yaşanmış bir olaydan dolayı isimlendirilebilir. Dolayısıyla çoğu ismin geçmişte bir 
hikâyesi vardır. Diğer taraftan bir binanın kapı numarası ve adresi yıllarca aynı şe-
kilde bilinmekte ve kullanılmakta olmasına rağmen çeşitli siyasi, politik veya idari 
gerekçelerle değiştirilip, yeni isimler verilebilir. Oysa eski kayıtlarda bu yerin önceki 
ismi geçmekte ve bilinmektedir. Çoğu kişi bu yeri eski adı ile arayabilmektedir. Yıl-
lar boyunca eski ismiyle bilinen ve tüm kayıtlara bu ismiyle giren bir mekânın ad 
değişikliği ve gerekçesi yine belediye kayıtlarında bulunmaktadır. Özellikle cadde 
ve sokak adı tespiti ve mevcudun değiştirilmesi belediye meclisleri kanalıyla yü-

42   Dereli, Sancaktepe Belediyesi Kurum Arşivi Uzmanı, 11.08.2012 tarihinde Belediyede yapılan görüş-
me. 
43   Osmanlı Yer Adları, Haz. Tahir Sezen, Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. 
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rütülmektedir. Dolayısıyla bu değişikliğe ilişkin bir bilgiyi, meclis kararları arasında 
bulmak mümkündür.

Bina ve kapı numaraları da zaman içerisinde yenilenmektedir. Bir belde de bulunan 
mekânlara numara verilmesi işlemlerini, belediyelerde genellikle emlak istimlâk 
müdürlükleri içerisinde numarataj şefliği yürütmektedir. Dolayısıyla cadde, sokak 
ve kapı numarası değişiklikleriyle alakalı bilgileri bu şefliğin yazışmalarında bulmak 
mümkündür.

Son yıllarda belediyelerde yürütülen bir uygulamada binaların resimlerinin çekil-
mesidir. Örneğin belediyelerde emlak tahakkuk bürosu özellikle emlak vergisini 
doğru alabilmek için mekânları resimleyerek belgelemektedir. Bu işlem her ne ka-
dar o dönemdeki emlak vergilerinin doğru alınabilmesi için mekân tespitine yarasa 
da ileriki dönemlerde o yerlerde gerçekleşecek fiziksel bir değişikliğin öncesine ait 
delil oluşturacaktır. Böylece şehir tarihçisi bir parsel üzerinde daha önce var olan 
binaları görsel olarak tespit edip belgeleyebilecektir.44

Belediyelerde bulunan bilgi kaynakları şehir tarihçileri kadar bilgi ve belge uzman-
larının da dikkatini çekmiştir. Hasan Keseroğlu “Yerel Bellek Olarak Kütüphane” adlı 
yazısında şehir kütüphanelerinin kullanıcılarına yerel bilgiyi kendi başına sunmak 
yerine belediye gibi kurumlarla işbirliği yapması gerektiğini belirtmektedir. “Bunun 
için gereksinim duyduğu birimlerin başında yerel (belediye) arşivleri gelir. Eğer bir 
halk kütüphanesi yerel bellek olarak bulunduğu yerin bir bakıma ansiklopedisi gibi 
bir işlev üstlenecekse, cadde, sokak, park adlarının kaynaklarını da, belediye karar-
larından yararlanarak belirlemek durumundadır.45 Bunun en belirgin örneğini kent 
hafıza merkezi veya şehir arşivi olarak bilinen kurumlarda görmekteyiz. Şehir arşivi 
mahalli idarelerde özellikle belediyeler de oluşan belgelerden beslenmekte, o şeh-
re ait birçok bilgi kaydını ilgili belediyeden derlemektedir.46 Bu kanaati, bilgi belge 
yönetimi sahasının kütüphanecilik ayağında araştırmalar yapan Doğan Atılgan’ın-
da paylaştığı görülmektedir. Atılgan’a göre kent ihtisas kütüphanesi olarak da kabul 
edilen kent hafıza merkezlerinin koleksiyonu arasında o kentle alakalı yayınlanmış 
görsel malzeme ve yayınlar oluştururken, devlet arşivi ve belediye arşivinin de arşiv 
kaynakları bulunmalıdır.47

Şehir tarihi yazınında tarihi devlet arşivi kayıtları, el yazmaları ve eski harfli defterler 
kullanılabildiği gibi Cumhuriyet döneminde üretilmiş kayıtların da önemli bir yer 
teşkil ettiğini farklı bilgi-belge merkezlerinin koleksiyonunda bulunan bilgi kaynak-
larında görmekteyiz. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi uzmanı Bekir Şahin’in 
bildirdiğine göre günümüzde özellikle (şehir) kütüphanelerinin bilgi kaynakları ara-
sında önemli bir koleksiyonu il özel idarelerine ait arşiv malzemesi meydana getir-
mektedir. Örneğin gerek Konya merkeze gerekse ilçelerine ait birçok defter, o böl-

44   Dereli, görüşme. 
45  Keseroğlu, KASEM, s. 188.
46  Keskin, “Şehir Arşivlerinin Kurumsal ve Toplumsal İşlevleri”, KASEM, s.162.
47   Atılgan, Doğan;  “Kent İhtisas Kütüphanelerinde Hizmet Anlayışı”, KASEM, s. 25. 
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genin sosyal hayatı ile ilgili belirli dönemlere ışık tutacak kaynaklardır: Cihanbeyli 
İlçe Özel İdare Arşivine ait Vergi Komisyon Karar Defteri (Latin Harfli), Tadilat Komis-
yonu Zabıt Defteri (Latin Harfli), çeşitli Vergi Defterleri örnek olarak gösterilebilir.48

Yine kent araştırma merkezlerinin bilgi kaynakları arasında önemli yeri belediye-
ler tarafından üretilen kayıtların oluşturduğu görülmektedir. Akdeniz Üniversitesi 
Akdeniz Kent Araştırma Merkezi “Belgelik” adı ile oluşturduğu koleksiyon arasında 
belediyenin kent imar planları, imar raporları ve haritalar yer almaktadır.49

Bugün belediyelerdeki bu arşiv kayıtları doğrudan izin alınarak kullanılabileceği 
gibi son zamanda yaygın olarak kullanılan bilgi edinme mevzuatı50 kapsamında 
bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Bilgi edinme prosedürü, tüm kamu kurum-
ları gibi belediyelere de kendi arşiv kayıtlarını düzenleme zorunluluğu getirmiştir. 
Bu düzenlemeyi de hazırlayacakları dosya planları51 ile yapmaktadırlar. Belge ve 
dosyaların belediye içerisinde hangi kod ve dosya adı ile düzenlendiğini gösteren 
dosya planlarının, belediyelerin internet sitelerinde yayınlanması gerekmektedir. 
Böylece her hangi bir vatandaş gibi şehir tarihi araştırmacısı da kuruma gelmeden 
ilgili internet adresine erişerek, aradığı belge ve dosyaları konusal olarak tespit 
edip, kopyalarını belediyeden talep edebilmelidir.

Sonuç

Türkiye’de şehir tarihçiliği çalışmalarında seyahatnâmelerden şer’iyye sicillerine, 
hatıratlardan temettuat defterlerine kadar birçok kaynaktan yararlanılırken, Cum-
huriyet döneminde gelişen yerel yönetim çalışmalarıyla beraber belediyelerde 
oluşan arşivler göz ardı edilmemelidir. Kurulduğu bölgeye hizmet götüren beledi-
yeler idarî işlemleri yerine getirirken bu işlemlerin delili olan çok çeşitli belgeyi de 
o işlemlerle birlikte üretirler. Bu belgeler uygulamalar sırasında belediye müdürlük-
lerinde tutulurken, güncelliğini kaybettikten sonra belediye arşivine devredilmek-
tedir.

Bugün büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde o yöreye ait birçok kayıt bulmak müm-
kündür. Bu kayıtlar belediyenin hizmetlerine göre çeşitlilik gösterir. Şehrin planlan-
ması için üretilen imar planları, haritalar ve projeler, bu planlara uygun gerçekleşti-
rilen bayındırlık çalışmaları ve neticede üretilen imar işlem dosyaları, belde sakinle-
rinin evlenmek için yaptıkları müracaat sonucu oluşan evlilik kütükleri, iş yerlerinin 
açılmasını sağlayan ruhsat dosyaları, belediyenin yürüttüğü her türlü faaliyetin ka-
rar ve yürütme organı olan belediye meclisi ve belediye encümeni kararları, emlak 
48   Şahin, Bekir ; “Selçuklu’dan Günümüze Konya Belleği”, KASEM, s. 42-45.
49   Tamer Gök ve Tülin Selvi Ünlü, “Kent Belleği İçin Bir Model Önerisi: Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent 
Araştırmaları Merkezi”, KASEM, s. 105.
50   “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” (2003) Kanun no: 4982, Resmi Gazete, s. 25269, t. 24.10.2003 15 Ağustos 
2012 tarihinde www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982 adresinden erişilmiştir.
51   Ataşehir Belediyesi Standart Dosya Planı, İstanbul: Ataşehir Belediyesi 2011 (Yayınlanmamış Plan).
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vergisine delil teşkil etmesi için binaların çekilen resimleri, sosyal yardımlar kapsa-
mında meydana gelen ihtiyaç sahibi ailelere ait bilgiler ve tutulan istatistikler bu 
gün belediye arşivlerinin başlıca bilgi kaynaklarıdır.

Son yıllarda belediyelerin öncülüğüyle kurulmaya başlanan şehir arşivleri, kent ha-
fıza merkezleri ve müzeleri de ayrıca o yöreyle alakalı derlemelerin yapıldığı mer-
kezler olarak görülmektedir.

Şehir tarihi üzerine çalışan araştırmacılar için bahsi geçen bu bilgi kaynakları keşfe-
dilmeyi bekleyen bilgiler barındırmaktadır. Değişen mahalle ve sokak adları, daha 
önceki ismi, değiştirilme gerekçesi belediyenin meclis kararlarında bulunabilir. Aynı 
şekilde bir binanın yıkım kararı, yangın geçirmiş ise yangın raporu veya tarihi bir 
mekânın restorasyonu ile ilgili inşaat izinleri ve encümen kararları imar dosyasında 
yer alacaktır. Böylece şehir tarihi üzerine çalışan bir araştırmacının temel başvuru 
merkezlerinden birinin belediye arşivleri olduğu görülmektedir.

Kaynakça 

Ataşehir Belediyesi Standart Dosya Planı, İstanbul: Ataşehir Belediyesi 2011 (Yayın-
lanmamış plan).
Atılgan, Doğan. “Kent İhtisas Kütüphanelerinde Hizmet Anlayışı”, Kent Hafıza Mer-
kezleri, Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 
Mart 2010) Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010, s. 17-27. 
Baydur, Gülbün. “Yerel Araştırmalarda Arşivlerin Değeri”, Türk Kütüphaneciliği, 17(3), 
2003, s. 263-270. 
Baykara, Tuncer. Denizli Tarihi, II Kısım, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1969.
Baykara, Tuncer. İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir: Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü,1974.
Baykara, Tuncer. Türkiye Seçukluları Devrinde Konya, Ankara: Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, 1985.
“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” (2003) Kanun no: 4982, Resmi Gazete, s. 25269, t. 
24.10.2003 15 Ağustos 2012 tarihinde www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?Mevzuat-
Kod=1.5.4982 adresinden erişilmiştir.
Çiçek, Niyazi ve Bozlağan, Recep. “Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Prog-
ramı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği”, Akademik İncelemeler Dergisi, 
3(2) 2008, s. 189-222. 
Çiçek, Niyazi. “Şehir Arşivlerinde Sağlama Politikası”, Kent Hafıza Merkezleri, Kent İh-
tisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 Mart 2010) 
Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010, s. 278-295.
Dereli, Neslihan. Sancaktepe Belediyesi Kurum Arşivi Uzmanı, 11.08.2012 tarihinde 
Belediyede yapılan görüşme. 



257

Emecen, Feridun Mustafa. XVI. Asırda Manisa Kazası, Yayınlanmış Doktora Tezi), İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilimdalı, 
1985.
Emecen, Feridun Mustafa. Doğu Karadeniz’de İki Kıyı Kasabasının Tarihi Bulancak-Pi-
raziz, İstanbul: Kitapevi, 2005.
Ergin, Osman Nuri.  İstanbul Müessasât-ı Hayriye Sıhhiyesi, İstanbul: Garoyan Matba-
ası,1912.
Ergin, Osman Nuri.  İstanbul Şehri Eminleri, İstanbul: İstanbul Şehriemaneti Matba-
ası, 1927.
Ergin, Osman Nuri. Mecelle-i Umur-u Belediye, 5.c. İstanbul, 1330-1338. 
Ergin, Osman Nuri. Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkışafı, İstanbul, 1938.
Eyice, Semavi. Ayasofya, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1984.
Eyice, Semavi. Bursa, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1996.
Eyice, Semavi. İznik Tarihçesi ve Eski Eserleri, İstanbul: Sanat Tarihi Araştırmaları Der-
neği, 1988.
Gök, Tamer ve Ünlü, Tülin Selvi. “Kent Belleği İçin Bir Model Önerisi: Mersin Üniver-
sitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi”, Kent Hafıza Merkezleri, Kent İhtisas Kütüp-
haneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 Mart 2010) Bildiriler ve 
Tartışmalar Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010, s. 97-112.
İnalcık, Halil- Arı, Bülent. “Türk-İslam Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık’ın Çalışmala-
rı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, 2005, s. 27-56.
İnalcık, Halil.  “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.
İnalcık, Halil. “Bursa”, Encyclopedia of İslam, c.1, 2. bs. 1960, s. 1333-1336.
İnalcık, Halil. “İstanbul”, Encyclopedia of İslam, c.4, 2. bs. 1973, s. 138-140.
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1, 2, 5, 9, 14, 17, 26, 51, 56, 84, Numaralı Sicil-
ler, Proje Sor. M. Akif Aydın [ve öte…],  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştır-
maları Merkezi, 2008-2010. 
Kandur,  Hamza. Belediyelerde Arşiv Yönetimi, İstanbul: REMAK, 1998.
Kaya, Yasemin Ufuk. Üsküdar Belediyesi Yazı İşleri Arşiv Şefi, 06.08.2012 tarihinde 
Belediyede yapılan görüşme.
Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Yay. Haz. Bahar Aksel ve Filiz Öğretmen, İstanbul: 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2001.
Keseroğlu, “Yerel bellek Olarak Kütüphane”, Kent Hafıza Merkezleri, Kent İhtisas Kü-
tüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 Mart 2010) Bildiriler 
ve Tartışmalar Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010, s. 181-191.
Keskin, İshak. “Şehir Arşivlerinin Kurumsal ve Toplumsal İşlevleri”, Kent Hafıza Mer-
kezleri, Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 
Mart 2010) Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010, s. 260-277.
Keskin, İshak. “Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği 
Kurumlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 47  (2009), s. 249-
267. 
Konyalı, İbrahim Hakkı. Abideler ve Kitabeleri ile Konya Tarih, Konya: Yeni Kitap bası-
mevi, 1964.



258

Konyalı, İbrahim Hakkı. Abideler ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, İstanbul: Fatih 
Matbaası, 1974.
Konyalı, İbrahim Hakkı. Ankara Camileri, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1978.
Konyalı, İbrahim Hakkı. Erzurum Tarihi: Abideleri ve Kitabeleri İle İstanbul: Erzurum 
Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği, 1960.
Metin, Tülay. Türkiye Selçukluları Döneminde Malatya (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı, 2010.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://sosbilens.omu.edu.tr/
UserFiles/ file/TAR% 20716.pdf 1 (07.08.2012).
Osmanlı Yer Adları, Haz. Tahir Sezen, Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü-
dürlüğü, 2006.
Sak, İzzet. 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10070-1071/1659-1661) (transkripsiyon) 
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.
Saka, Sevil. Şehir Arşivlerinin Gelişimi ve Türkiye’de Şehir Arşivi Olgusu, (Yayımlanma-
mış yüksek lisans tezi), İstanbul:  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü, 2004. 
Schwartz, J. “Postindustrial New York and the End of Urban History”, Journal of Ur-
ban History, 21/2(1995), s. 273.
Sevim, Sezai. Bursa’nın B 118/332 Numaralı Şer’iyye Sicili: (Merkez Yazışmalar: Trans-
kripsiyon ve Değerlendirme) H. 1027-1028 M. 1617-1619, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2003 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Sezgin, İbrahim. 1475-1530 Yıllarında Gelibolu Kazası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. 
Sutchliffe, Anthony R. “Urban History in the Eighties: Reflections on the H. J. Dynos 
Memorial Conference” Journal of Urban History, 10/2(1984), s. 123-144.
Şahin, Bekir. “Selçuklu’dan Günümüze Konya Belleği”, Kent Hafıza Merkezleri, Kent 
İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, (26-27 Mart 2010) 
Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010, s. 28-56.
Şimşirgil, Ahmet. Osmanlı Taşra Teşkilatında Tokat /1455-1574), (Yayınlanmamış 
Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. 
Tekeli, İlhan. “Türkiye’deki Kent Tarihi Yazımı Üzerine Düşünceler”, Tarihyazımı Üzeri-
ne Düşünmek, Ankara: Dost Kitabevi, 1998.
Uğur, Yunus. “Şehir Tarihi ve Türkiye’de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve Kay-
naklar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, 2005, s. 9-26.
Uluengin, Mehmet Bengü ve Turan, Ömer. “İmparatorluğun İhtişam Arayışından 
Cumhuriyet’in Radikal Modernleşme Projesine: Türkiye’de Kentsel Planlamanın İlk 
Yüz Yılı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, 2005, s. 27-56.



259

Şehir Tarihi Yazmanın 
Meseleleri 
Tuncer Baykara52

Şehir Tarihi yazmaktaki meseleleri, birçok şehir tarihi yazarak bizzat yaşamış bulu-
nuyorum. Şimdi burada, yıllar öncesindeki Tuncer Baykara ile hesaplaşmak üzere-
yim.  En başta daha 1969 senesinde yayımlanan kitabım Denizli Tarihi gelmektedir. 
Bu doğrudan bir şehir tarihi sayılmaz. Çünkü burada esas olarak Denizli şehri değil, 
vilayetin bütünüyle birlikte ele alınmıştır. Ayrıca bu eser de belirli bir tarihi zaman 
dilimini kapsamaktadır. 1070-1429 arasını.. 

1962 senesinde kaleme aldığım fakat o yıllarda yayınlayamadığım İzmir Şehri Tarihi 
yıllar sonra, 1974 de yayınlanmıştır. Bu doğrudan bir şehir tarihidir ve adı da İzmir 
Şehri Tarihi ‘dir. Bu kitabım, hayatına 15 yaşından itibaren katıldığım bir şehrin, en 
eskilerden başlayarak günümüze kadar getirtilen bir tarihidir. 

Üçüncü kitabım, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Şehri’dir. Adından da anlaşıla-
cağı üzere bu şehir tarihi, bir geçmiş zamanın, 1980’lere,  göre 6-9 yüzyıl geride 
kalan bir hayatın tarihidir. 

Dördüncü kitabım doğrudan şehir tarihi sayılamasa da, bir kasabanın Yatağan’ın 
tarihi ise, benim pek çok isteklerimin ve hayallerimin karşılandığı bir eser olmuştur. 
Bu sebeple ilk üç eserimin özelliklerini kısaca eleştireyim:
 
İlk kitabım akademik endişelerin az da olsa etkili olduğu bir kitaptır. Bu eseri sadece 
bir hevesle yazdım ve kendi imkânlarımla bastırdım. Dolayısıyla şunun bunun rapo-
runu veya birilerinin beğenisini almak gibi endişem olmadı. Şunu hemen belirte-
yim ki, bu eserin 2006 de yayımlanan geniş şekli, şimdi eleştireceğim hususlar göz 

52  Prof. Dr. 
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önüne alınarak, onlar da içine alınarak genişletilmiştir.  Kitabımın yeni baskısında 
ki eskisiyle pek ilgisi yok gibidir, en son düşüncelerimi ve telakkilerimi göz önüne 
aldım. Ama bu eserim de yine de belirli bir zaman dilimini kapsar; kaynak ve bilgi 
edinme durumu itibariyle zaman biraz daha, yüz yıl kadar genişletilmiştir(1429 dan 
1530 a kadar).  Bunda ve üçüncü kitabımda şahsî gözlemlerim de olmakla birlikte 
bunların kitabın bütününe katkısı çok azdır: en fazla %5 kadar. Böyle olması da za-
man itibariyle olağandır. 

İkinci kitabım, 15 yaşında, 1955 yılında hayatına katıldığım, ailecek uzun yıllar otur-
duğumuz fakat benim tahsil için önceleri kısmen, fakat sonrasında daha uzun süre-
ler ayrı kaldığım bir şehrin tarihidir. 1960’lı yıllarda oluşan görüşüme göre, İzmir’in 
tarihi, özellikle Türklerin ve Müslümanların gözündeki tarihi nedense ihmal edilmiş 
bir şehirdir. Şehrin havasına nüfuz etmek için en azından elli yıl öncesine kadar 
giden hemen bütün sokakları gezilmiştir. Yukarda da değim gibi, bu eserde, şehir 
hayatı en eskilerden günümüze kadar getirilmeye çalışılmıştır. Tabii ki buradaki “gü-
nümüz” terimi nihaî olarak kaleme aldığım ve artık matbaaya gönderilen zamana 
yani 1971 yılına kadar gitmektedir. 

İzmir’e ailecek 1955’de, benim lise kardeşimin ortaokul tahsili için gelmiştik; fakat 
benim tarihçi olmak arzum 1960’larda depreştiğinden 1960 sonrasında bu şehir için 
daha bir dikkatli olmuşumdur. Bu eserde en çok sıkıntı çektiğim husus, çocukluğum 
burada geçmediğinden şehirdeki İzmirlilik olayını ve şehirli oluşumları yeterince 
ifade edemediğim hususudur. Kitabımı, 1972’ye, yani İzmir’in yunan işgalinden kur-
tuluşunun 50 yılına ithaf etmeme rağmen, baskısı 1974’de gerçekleşti. Bu vesile ile 
basım safhasından kısaca söz edeyim. Erzurum Üniversitesi mensubu idim; Eserimi 
daktilo edip, 1971 sonlarında Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdim. Uzun bir 
süre haber çıkmadı. Ben 1972 de Erzurum’dan ayrılıp askere gittim; 1973 Eylül’ün-
de terhis olup Hacettepe Üniversitesine girdim ve kitabımın basılacağına dair Ege 
Üniversitesinden yazı geldi. Bu vesile ile hepsi rahmetli olan o zamanki Rektör Yusuf 
Vardar’ı, tarih ve kültür işlerine bakan Celal Saraç’ı ve muhtemelen olumlu fikir be-
yan eden Ekrem Akurgal’ı rahmet ve minnetle anıyorum. 

Yeni bilgi ve belgelerle kitabımın ikinci baskısı için, eksik bulduğum çocukluk yılla-
rım için rahmetli Dr. Ali Haydar Bayat’a (1941-2006) başvurdum. Ben yaşlarda olan 
Bayat’ın çocukluğu İzmir şehrinde geçmiştir. Yazmayı çok severdi. “Çocukluk hatıra-
larını yazarsan beni çok mutlu edersin” diye ısrar etmeme rağmen, ne yazık ki ken-
disini erken bir zamanda kaybettik. Dolayısıyla rahmetli arkadaşımın çocukluk ve 
gençlik hatıralarını okuyamadık ve ben de ondan yararlanamadım. Şu halde başarılı 
bir şehir tarihi yazmanın ilk şartı, müellifin o şehirde doğmuş ve çocukluğunu orada 
geçirmiş olmasıdır.

İzmir şehrinin, dışarıdan gelen bir kasaba çocuğu açısından eksiklerini görmek için, 
çok sayıda hatıratın veya gerçek hayattan alınan roman-hikayelerin bulunması icab 
ederdi. İzmir şehrine dair, Halit Ziya Uşaklıgil ile Reşad Nuri veya bir süre burada 
yaşayan Ömer Seyfeddin’in bazı yazıları vardır.   Bu arada XIX. yüzyıl ortalarına dair, 
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1850 yıllarında basılmış bir eserde Fransızca oldukça uzun bir hikaye vardı. Fakat bu 
kitabı, talebeliğimin ilk zamanlarında İstanbul’da bir kitaplıkta gördüğümden, son-
radan layık olacağı şekilde istifade edememiştim. Biz bilim adamları, bulduğumuz 
veya haberdar olduğumuz nadir kitapları sadece kendimiz için sakladığımızdan 
ondan kimseye halen de söz edemiyorum. İzmir şehrine dair, günümüzde yazılacak 
bir tarih kitabı ise, daha bol bilgi imkânlarına sahiptir. 

3.kitabım, XI-XIV yüzyıllar arasını konu alan, doğup büyümediğim, fakat şehrin 
eski semtlerinin bütün sokaklarını dolaştığım Konya’ya dairdir. Tarihi esas almakla 
birlikte, bu kitabımda, konu ve iç planlama bakımından kendimi daha bir serbest 
hissetmiştim. Akademik ünvanları almamış isek, yazdıklarımızın bizden önceki bü-
yüklerimizin, hele jürilerimize girmek ihtimali olanların görüşlerine uygun olmak 
gerekir. Ben eski doçentlik çalışmalarımda bunu göz önüne almayıp kendi görüşle-
rime uygun davranmış, fakat o çalışmalarımda neticeler umduğum gibi olmamıştı. 
Ancak bu defa yine bildiğimce davrandım; kaynak imkânı müsaitti; gündelik hayat 
kesimi için Mevlana Celaleddin Rumî başta olmak üzere, daha çok bilgi imkânı var-
dı. Gerçekten de sosyal hayatı esas alan bir plana bağlı olarak sanıyorum ki başarılı 
bir çalışma yaptım. Bunda geçmiş yıllardaki deneyim ve yazılarımın da olumlu etkisi 
vardı. 

Konya Şehri’nin geçmiş yüzyıllardaki hayatını ele aldığım bu çalışmada, tarih anla-
yışımın hemen bütün yönleri de kendisini belli etmektedir. Burada bir diğer önemli 
meseleye, tarih deyince nelerin yazılması gerektiğine geliyoruz. Gerçi sadece şehir 
tarihçilerinin değil, hemen bütün yazarların kendi görüşlerine, tercihlerine ve ön-
celiklerine uygun olarak yazdıkları birer gerçektir. Şehir tarihlerinde de hemen aynı 
husus çok açık olarak görülür. 

Kişisel olarak benim düşüncem, tarihin gündelik hayattan ve bu hayatın gerçekle-
rinden ayrılmaması gerektiğidir. Tarih sadece savaşlardan ve siyasî olaylardan ibaret 
değildir. Mesela şehirler tarihin alanına giren öğelerden biridir. Şehir gerçi sosyolo-
jik, ekonomik veya coğrafi olarak ayrı ayrı açılardan ele alınabilir. Fakat tarihçi olarak 
ve insan gerçeği ve onun özelliklerini esas alan bakış açısından durum farklı olabi-
lir. Benim inancım bu yöndedir ve dolayısıyla tarihteki sosyal unsurları esas kabul 
etmektedir. Buna ek olarak bir şehrin ekonomisini, orada yaşayanların geçimlerini 
nasıl sağladığı, nasıl eğlendiklerini yazmayan bir eser bence eksik sayılmalıdır. Be-
nim oldukça beğendiğim şehir tarihlerinden birisi Enver Süldür’ün Isparta tarihidir. 
Ahmet Kankal’ın Kastamonu tarihi de şu anda aklıma gelen bir başkasıdır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, şehirde yaşayanların nerede oturduklarını, evlerinin 
ayrıntısı, yemekleri, , nasıl geçindiklerini, nasıl eğlendiklerini de yazmak gerekir. 
Şehir hayatının gereği olan halkın bir araya gelmesi, şehirli kimliğini kazanmala-
rı hususu da üzerinde durulması gereken bir husustur. Bilgi imkânların elverdiği 
nisbette ben Konya şehrinde, XI-XIV yüzyıllarda gündelik hayatı ortaya koymaya 
çalıştım. Ancak yemeklerini yeterince ortaya koyamadığımı hatırlıyorum. Bunda, o 
zamanki tarihçilerin genel duygularından ve tarih anlayışlarından fazla ayrılmamak 
düşüncesi etkili olmalıdır.
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Artık akademik ünvanımı aldığım için, gündelik hayatı esas alarak, Yatağan çalış-
mamda, kendimi tamamen serbest hissettim. Yatağan ise şehir olmayıp, bizim deyi-
mimizle bir köydür. Gerçi halkın indindeki  “köy”ü yaygın anlamdaki gibi almamak, 
Karaköy, Erenköy gibi köylerin varlığı ile sabittir. Bizim köy de benim bildiğim za-
manlarda nüfusu 2.000 i aşkın, bıçak sanayi ile ünlü bir köy, kasaba idi. Onun haya-
tını daha belirgin esaslarda ve özelliklerde ele alarak yazdım. Bunda kitabımın ba-
şında da belirttiğim gibi, doğrudan tarih değil, adeta bir “tarihi yaşatma denemesi” 
olarak tanımlamıştım. 

Tarih’in, yukarda da dediğim gibi, gündelik hayat esaslı olması gerekir. “Her zaman 
yaşanan hayatın geçmiş zamandaki kesiti” olarak kabul ettiğim tarihi, burada tam 
olarak uyguladım.    Önce çevreyi, tabiatı, sonra insanın yaşadığı yeri, evleri diğer 
yapıları konu edindim. Geçmişini de kısaca ele alarak eğitimi de, yüzlerce yıllık geç-
mişi ile ele alarak ihmal etmedim.  Orada yaşayanların geçim kaynakları, meslekleri, 
meşgaleleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çocukluktan itibaren insanın hayatı, eğ-
lenceleri vs. söz konusu edildi. En sonunda ise sözlü kültür varlığı ile tarihi belgeler 
yer aldı. Bu arada bulabildiğim bazı resimler de verildi. 

Bugün de şehir tarihleri konusundaki inancım, hemen aynı yöndedir. Tam bir şehir 
tarihi olmasa da Ahmed Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’indeki şehirleri anlatmasına 
hayran olmamak elde değildir. Gerçi İsmail Habib Sevük’ün de Yurttan Yazılar’ı da 
vardır. Ancak Sevük’ün yazdıkları, Yahya Kemal Beyatlı’ya atfedilen, bir şehri Sevük 
yazmadan önce bildiğince gezip görmeyi haklı çıkaracak niteliktedir. Zaten bunu 
okuyunca, Beyatlı’nın talebesi Ahmed Hamdi Tanpınar’a daha bir hak veriyoruz. 

Tanpınar’ı örnek almak imkânı varken, neden biz Tarihçiler onun kadar başarılı 
olamıyoruz? Bunun üzerinde düşündüğümüzde bir edebiyat zevki ve hepsinden 
önemlisi güzel ve sade Türkçe yazmak meselesi gündeme gelir. Edebiyat zevki de-
nince, bizlerin de, mesela benim de gençliğimde şiir yazmışlığım olmuştur. Halil 
İnalcık Hocanın da aruzla şiirleri olduğunu biliyoruz. Ancak biz tarihçilerin örnek 
aldığımız tarihçi üstadlarımız vardır. Yine ben kendimin üslubumun ve ifademin 
gençliğimde çok daha iyi olduğunu sanıyorum. Fakat üzerimde iki namlı tarihçinin 
etkili olduğunu sezebiliyorum. Bunlardan birisi Zeki Velidi Togan(1890-1970); öteki 
de Osman Turan(1914-1978)’dır. Vaktiyle etkisinde kaldıklarım, sonraları demek ki 
bu iki ünlü bilginin etkisiyle geriye düşmüşler. Zeki Velidi Togan, dışarlıklı bir Türk 
olup, onun yazdıklarını, Türkçe bakımından talebesi Orhan Şaik Gökyay(1902-1994) 
tashih ederdi. Fakat onun da belli bir zorunluluk olmadıkça hocasının diline ve üs-
lübuna müdahele etmediğini kendisinden vaktiyle duymuştum. Osman Turan’da 
ise, hocası Fuat Köprülü(1890-1966) nün etkisi açıkça görülür; Köprülü’nün edebi-
yat alanındaki gücü de var olduğundan tarih alanındaki üslubuna diyecek bir şey 
yoktur. Fakat talebesi Osman Turan, sonraki bizim kuşağa, üslup bakımından benim 
görüşüme göre, olumsuz etki yapmış bir tarihçidir. 

Söylediklerimizi yeniden bir araya getirmeye çalışırsak; şehir tarihi yazmak işini, 
orada doğan veya erken tarihten itibaren orada büyüyenlere bırakmak gerekir. 



263

Daha da önemlisi hangi devir olursa olsun, biz Türkler için, insanları arasındaki sözlü 
bilgiler, şehir tarihçilerinin ihmal edemeyecekleri güzellik ve bilgiler içermektedir. 
Özellikle 1071 zaferini takip eden dönemler için bile, bu türden sözlü gelenekle-
rin ve bilgilerin hem doğru, hem etkili ve güzel olabileceğinin çok sayıda örneğini 
gördüm. Bu türden bilgileri ve sözde efsaneleri ise ancak yakın çevrenizden edine-
bilirsiniz. Şehir tarihini yazanlar akademik bir ünvana sahiplerse bu türden bilgileri 
nakletmekte çekingen oluyorlar. 

Çocukluğumuzun geçmediği yerler için yazacaklarımız, öğreneceklerimiz de bil-
gi kaynaklarımızın kişisel temâyüllerine göre yön alabilir. Pek çok kasaba ve hat-
ta şehirlerde, halkın senenin belirli bir zamanında çevrede yetişen yenebilir otları 
toplayıp yedikleri bir gerçektir. Bu türden bilgileri toplamak isteyen araştırıcılar, o 
şehirde halkın fakir ve mevsiminde ot yemelerini olumsuz görmeleriyle orada hiç 
böyle bir vakıa olmadığını beyan edebilmişlerdir. Bu bilgiyi verenlerle bizzat konuş-
tuğumuzda, gülerek “olabilir, ama bizde pek yaygın değil” demekle yetinmişlerdir. 
Sözlü bilgilerin etkisinden kurtulmak ancak yakın çevrede güvenilir kimselerden 
bilgi edinmekle mümkün olabilir. Yukarda da dediğim gibi, çocukluğum ne İzmir, 
ne de Konya şehrinde geçmediğinden buraları hakkında yazdıklarım bir yönüyle 
eksik kalmıştır denebilir.

Şehirlerdeki her türlü anıtlar, geçmiş yüzyıllardan kalan cami, medrese, hamam, 
türbe ve benzeri şeylerin şehir hayatı ile yakın ilişkisinin bilinmesi çok önemlidir. 
Ancak bunun şehir sâkinleri ile birlikte ele alınması gerekiyor. Yakın yıllarda, özellik-
le Türk öncesi döneme, genel olarak verilen büyük ehemmiyet yürekleri yakmakta-
dır. Bizim yani Türk ve Müslüman insanının bir şekilde iç içe olduğu yukarıdaki anıt-
ların yerine, başka anıtların öne geçirilmiş olduğu garip bir gerçektir. Oysa eskiye 
ve geçmişten kalanlara değer verilmesi ne kadar önemli ise, burada Türk devrinin 
ihmal edilmesi o kadar anlaşılmaz bir husustur. Hristiyan çoğunluktaki turistlerin 
istediklerine ayak uydurmak şehir tarihilerine ve tarihçilerine yakışmamaktadır. 

Unutmamak gerekir ki şehir tarihinde esas bugündür; yani günümüzün şehir orta-
mıdır. Bugünün anlaşılması için geriye, geçmiş zamanlara inilmesi de olağandır. Bu 
hususta sadece geçmişe bağlı kalmak ne kadar olumsuz ise, sadece günümüze esas 
almak da o kadar olumsuzdur. Lakin şehir tarihlerinde yine de günün gerçeklerinin 
verilmesinin bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Çünkü 1890’larda eserini yazan İz-
mirli Mustafa Nuri Paşa, Netayic’ül-Vukuat adlı eserinde, “Günümüz (yani 1880’ler) 
İzmir’inin herkesin malumu olduğundan yazmayacağını” belirmiş idi. Tıpkı bunun 
gibi, yazdıklarımız da elbette zaman içinde tarih olacaktır. Dolayısıyla günümüzün 
esas olması kadar tabii bir şey yoktur. 

Sonuç olarak, şehirleri güzel bir Türkçe ile yazmalıdır…
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Şehir Tarihleri İçinde 
Kayıp Bir Halka: 
Türkiye’nin Sıhhı-İ 
İçtimâi Coğrafyası Dizisi 
– Yayın Dizisi Hakkında 
Bilinenler, Bilinmeyenler 
-  
Kâmil Büyüker53

Cumhuriyet Döneminin Önemli Bir Şehir Tarihi Projesi

Şehir tarihleri, bir toplumun hafızasının tarihlerdir. Şehirleri bu anlamda kalıcı ve sü-
rekli kılacak olan da, yazılan kayıtların, tutulan notların doğru okunmasıdır. Cumhu-
riyet dönemine gelindiğinde şehir monografileri bağlamında değerlendirilecek ilk 
eser diyebileceğimiz çalışma, bir seri halinde yayınlanan “Türkiye’nin Sıhhî İçtimai 
Coğrafyası” dizisidir. Kurtuluş Savaşı’nın henüz sonuçlanmadığı günlerde hazırla-
nıp ilki Sinop ile 1922’de yayımlanmaya başlanılan ve 1938’te basılan Tokat cildine 

53  Diyanet Aylık Dergi Yayın Koordinatörü 
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kadar dönemin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimâîyye Vekâleti yani Sağlık Bakanlığı ma-
rifetiyle 19 vilayette Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimâîyye Müdürlerine (il sağlık mü-
dürleri) bulundukları bölgelerin jeolojik yapılarını, coğrafi konumlarını, yer altı ve 
yer üstü kaynaklarını, iklimleri, geçim kaynakları, nüfusu, okulları, hanları, camileri 
ve nihayetinde hastaları, hastalıklarını, -dönemin şartları düşünüldüğünde- gayet 
zahmetli bir şekilde ve özenli eser olarak hazırlatmışlardır.54 Bugünün şartları ve 
imkânları ile düşünüldüğünde şehir tarihçilerinin dahi uzun zaman diliminde ve 
zorlukla içinden çıkabileceği eserleri, yörenin il sağlık müdürleri takdire şayan bir 
disiplinle hazırlamışlardır. İlk defa Sabri Koz tarafından etraflı bir makale55 ile tanı-
tılan dizinin hazırlanması ve basılması ile ilgili bilgileri yine dizinin ilk kitabı olarak 
basılan Sinob Sancağı’nın girişinde dönemin Umur-ı Sıhhiye ve Muavenet-i İçtima-
iyye Vekili Dr. Rıza Nur56’un mukaddimesinden öğreniyoruz:

“Selef-i aciz-i Refik Beyefendi zamanında yurdumuzun sıhhi ve içtimai tedkiki gibi 
mühim bir nokta Vekâlet-i Muavenet-i İçtimaiyye müdürü Doktor Muhyiddin Celal 
Bey tarafından vekâlete teklif olunarak sıhhiye müdürlerinden bu babda malumat 
taleb edilmiş, sıhhiye müdürleri tedkikat yaparak istenilen malumatı mehmaem-
ken cem eylemişler. Vekâlete geldiğim zaman bu malumatın yarısını gelmiş buldum. 
Bunların bir kısmı güzelce, bir kısmı kıymetsiz idi ki sıhhiye müdürlerinin iktidar ve 
faaliyetleriyle mütenasibdi. Bunlardan en mükemmel olanlar Sinob, Niğde, Kayseri, 
Kastamonu, Erzurum, Zonguldak ve Menteşe sıhhiye müdürlüklerinden gelenlerdir. 
Bunların arasında da Sinob’unki birincidir. Bu halde Sinob nüshasını numune olmak 
üzere intihab edip bazı tadilat ve tekemmülat icrasından sonra –ekseriya olduğu gibi 
bunların da bir dolap içinde çürümek ve zayi olmak taliinden kurtulması ve enzar-ı 
istifadeye konulması maksadıyla – neşr ediyorum. Eserde yapılan tashihler meya-
nında bir de o alışılmış eski münşiyane dil mümkün olduğu kadar Türkçeleştirilmiştir.

Tab’ında bütün sıhhiye müdürlerine tevzi edilip iyi olmayan veya henüz gelmeyen san-
caklarınki bu numune üzre yeniden tertip ettirilecektir. Ve her sancaktan (vilayet) gel-
dikçe alfabe (elifbe) veya diğer bir tertibe bakmaksızın vekâletçe tashihat ve ikmalat 
ba’de’l-icra neşr edilecektir. Bu halde bu nüsha “Türkiye’nin Sıhhi-i içtimai Coğrafyası 
nam eserin birinci cüzü oluyor.

Şurasını itiraf etmeli ki “Her şey cebheye…” düsturunun hüküm sürdüğü böyle bir za-

54  Koz, Sabri;  IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinde (1992) sunduğu “Türk Halk Kültürünün 
Unutulmuş Kaynaklarından Biri: “Türkiye’nin Sıhhı-i İctimai Coğrafyası.” İsimli bildiri ile bu diziden bizleri 
haberdar eder. Lakin dizinin 18 kitap olduğunu ve 1922-32 yılları arasında yayınlandığını ifade eder. Bu 
bilgi yanlışını daha sonra “Adana Vilayeti Salnamelerinde Yatırlar ve Ziyaretler” (s.471-472.) adlı bildirisi 
ile düzeltir. (http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_3/koz.pdf ) Sabri Koz bu makale-
sinde 18 kitaplık dizinin 19 kitap olduğunu yazmıştır. Ancak 19. kitabın tarihi 1935 olarak yine yanlış 
verilmiştir. 
55  Koz., IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Bildiri Özetleri, 1991, s. 36,37 ve daha sonra. Koz. 
“Türk Halk Kültürünün Unutulmuş Kaynaklarından Biri: “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası”. IV. Millet-
lerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, C. I, Ankara 1992. s. 37-58.
56  Dr. Rıza Nur hakkında bkz. Türk Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919–1923, Cilt 
III, TBMM Vakfı Yayınları No: 6, Ankara 1995, s. 868–869;
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manda, alet ve saire cihetinden olan eksiklikler içinde bu eser istenilen mükemmeli-
yette olamamıştır. Fakat böyle bir esere olan ihtiyaç düşünülünce “Hiç yoktan iyidir” 
mantığı kazanır. Hiç olmazsa bir esas olur, sonra mükemmelleştirilir. Her şey küçükten 
ve noksan ile başlar. Elverir ki başlansın.

Esere haritalar, krokiler, şemalar, grafikler, cetveller, bazı fotoğrafîler ilave edilmiştir.
Kaviyyen me’mul ediyorum ki her ay bir cüz bastırılabilecektir.”

10 Mart 338.
Umur-ı Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekili ve Sinob Mebusu.
Doktor Rıza Nur

Bu çalışmanın Rıza Nur’un teşvik, destek ve planlaması dahilinde yürüdüğü bilinen 
bir hakikat. Öyle ki Rıza Nur’un daha önce de Ziya Gökalp’e Diyarbakır’ın şer’i si-
cillere ve salnamelere dayanarak 1920’lerde burada yaşayan insanlara dair yaptığı 
sosyolojik çalışmayı istemesi onun bu konuya olan merakının da bir delilidir. Hilmi 
Ziya Ülken ise bir eserinde Rıza Nur’un çalışmasını yürüttüğü bu eserle ilgili olarak 
“Türkiye’nin Sıhhî-İctimai Coğrafyası” adlı dikkate değer bir eser çıkarmaya başla-
mıştır, demektedir.57 Belirli bir plan dâhilinde ilgili vilayetlerde bizzat bulunan dev-
let görevlilerince bölgede yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan kitaplarda, 
sağlıkla ilgili bilgilerin dışında, vilayetlerin coğrafya, idari yapı, folklor, nüfus, eğitim, 
tarım, iktisat, hayvancılık açısından durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca vilayetler; 
konuşulan diller, kıyafetler, geçim kaynakları, gelenek ve görenekler, sağlık ve eği-
tim kurumları, doğum ve ölüm oranları, bulaşıcı hastalıklar, akıl ve sinir hastalıkları 
gibi açılardan da incelenmiştir.58

Projede Yer Alan Şehirler ve Yazarları

Yukarıda da belirtildiği gibi Sıhhi-i İçtimai Coğrafya dizisi; ilki 1922 Martında basılan 
Sinob Sancağı, sonuncusu ise 1938 yılında yayınlanan Tokat vilayeti olmak üzere 
toplam 19 kitaptan oluşmaktadır.59 Bunlardan 8’i 1922, 7’si 1925, 2’si 1926, l’i 1932 
ve sonuncusu Tokat Vilayeti de 1938 yılında basılmıştır. Milli Mücadele yıllarında Bü-
yük Millet Meclisi Hükümeti’ne destek veren ve Konya’dan Ankara’ya taşınan Öğüd 
Gazetesi matbaasında 1922 yılında basılmaya başlanan kitaplar, Cumhuriyetin ila-
nından sonraki yıllarda İstanbul’da Hilal Matbaası ile Kâğıtçılık ve Matbaacılık Ano-
nim Şirketi tarafından basılmıştır. Asıl hedef, bütün yurdun tetkiki olmasına rağmen 
ne yazık ki, çeşitli sebepler yüzünden çalışma tamamlanamamış, sadece 19 vilayet 

57  Ülken, Hilmi Ziya Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken yay. İstanbul 1979, s.296.
58 Doğruöz, Türkan; Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli 
Vilayeti, History Studies, Volume 3 / 1 2011, s.276
59  Bu 19 kitabın tafsilatlı dökümü tablo halinde, bu diziden çıkan Konya Vilayeti kitabının yeninden 
yayınlanan nüshasında yer almaktadır. Bkz. Türkiyenin Sıhhı-i İctimai Coğrafyası Konya Vilayeti, Yay. Haz. 
Mehmet Karayaman, Çizgi Kitabevi, Konya 2009.
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için yapılan çalışmalar basılmıştır. Fakat kitaplar üzerinde yazılan cüz numaralarına 
bakılırsa kitap sayısının 20 olması gerekir. Çünkü aşağıdaki tabloda gösterilen ve 
sadece 1922 yılında kitaplar üzerinde belirtilen cüz numaraları incelendiğinde, 3. 
cüzün eksik olduğu ortaya çıkar. Eksik olan cüzün ise, muhtemelen Rıza Nur’un mu-
kaddimesinde adı geçen Erzurum vilayeti olması gerekir.60

Yakın zamanda yeniden yayınlanan61 ve Doktor Şerif tarafından kaleme alınan Er-
zurum Vilayeti Sıhhî ve İctimâî Coğrafyası isimli eser ise 1913 yılında kaleme alınmış 
olup, bu diziden çok önce yayınlanmıştır. Ancak yayın mantığı ve içeriği itibariyle 
bu serinin bir kitabı gibi anlaşılacak düzeyde bir eserdir.  

Şehirlerin İşleniş Planı

Bu bilgiler ışığında dizinin tamamı incelendiğinde kitapların genel olarak altı kısımdan 
oluştuğu ve bu kısımların da alt başlıklarının aşağıdaki gibi olduğu gözlenmektedir.

Birinci Kısım: Hudutlar, dağlar, nehirler, göller, tuzlalar, jeolojik yapı, madenler, taşlar, 
ormanlar, sebze ve meyveler, hububat, ehli ve vahşi hayvanlar, mülkî taksimat.

İkinci Kısım: İklim, mevsimler, sıcaklık, rüzgârlar, rutubet ve kuruluk, yağışlar.

Üçüncü Kısım: Nüfus, aşiretler, lisan, giyim kuşam, geçim yolları, sanat ve zanaatlar, 
ahlak, maarif, gelenek ve görenekler, halkın tababete karşı tavrı, temizliğe riayet, 
halkın vücut yapısı.

Dördüncü Kısım: Hastahaneler, eczahaneler, mektep ve medreseler, oteller, hanlar, 
hamamlar, fabrikalar, binaların mimarî tarzı, şehir ve köylerin durumu, helâların şek-
li, kabristanlar, bataklıklar, içme suları. 
Beşinci Kısım: Hastalıklar, zührevi hastalıklar, sıtma, verem, akıl ve sinir hastalıkları, 
salgınlar. 

Altıncı Kısım: Doğum ve ölüm istatistikleri ve haritaları. 62

Yazılan Şehir Monografilerinin Muhtevası 

Bu diziye her ne kadar Sıhhı-i İçtimai Coğrafya adı verilmişse de içerdiği bilgiler sa-
dece sıhhi ve içtimai coğrafya konularında değil coğrafyanın diğer konuları, tarihi, 
idari bölünüş, halk kültürü, tıp, çevrebilim, iktisat ve diğer konular için de son dere-

60  Gümüşçü, Osman;  “Milli Mücadele Dönemi Türkiye Coğrafyası İçin Bilinmeyen Bir Kaynak”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 45, Cilt: XV, Kasım 1999.
61  Doktor Şerif Bey, Erzurum Vilayeti Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası, Haz. Murat Küçükuğurlu, Serander yay. 
Trabzon. Ocak 2011.
62  Koz, a.g.m. s.39.
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ce önemli bir kaynak olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna hazırlık ve kuruluş 
yıllarına ait çok önemli bilgiler içermektedir. Kitapların hemen hepsi bir plan dâhi-
linde ve belirlenen başlıklar çerçevesinde çalışılmıştır. Dil, Rıza Nur’un da ifadesiyle 
“o alışılmış eski münşiyane dil mümkün olduğu kadar Türkçeleştirilmiştir.” Kitap-
larda yer alan bilgiler incelendiğinde, bazı durumlarda tıp doktorlarına çok uzak 
konuların bile ayrıntılı ve sistemli şekilde yer aldığı dikkati çeker. Bu durumda, ki-
tapları hazırlayan tıp doktorları, kendilerine uzak konularda ya daha önce yapılmış 
çalışmalardan ya da bilen kişilerden alıntılar yapmışlardır. Bu alıntıların yapıldığının 
en büyük şahidi bu diziden çıkan Gazi Ayıntab vilayeti kitabıdır ki o yılların (1926) 
Sıhhı-i İçtimâî Muavenet Müdürü Dr. Faik Bey (Yargıcı) esere kendi ismini koymak 
yerine sadece müdürlüğün ismini koymuştur. Yıllar sonra çevresindekilerin ifade-
siyle anlaşılmıştır ki Dr. Faik Bey, kitaptaki bilgilere biriminde çalışanlar vasıtası ile 
ulaştığı için kendi ismini koymak istememiştir.63 Yine de verilen bilgilerin çeşitliliği 
düşünüldüğünde ortaya etraflı bir çalışma çıkmıştır. Gerçi, bu doktorlar tıbbiyede 
okurken; fizik, kimya, ilmül-arz ve maadin (jeoloji), ilm-i nebatat (botanik), ve ilm-i 
hayvanat (zooloji) gibi başka sahalara ait dersler de görmüşlerdir. Fakat yine de di-
zide yer alan bütün konulara bu kadar yakın değillerdir. Alıntı yapılan kaynakların 
belirtildiği durumlarda bu sorun olmazken, kaynak belirtilmediği durumlarda bir 
tıp doktorunun alakasız bir konuda bu denli bilgili olması oldukça şaşırtıcıdır.

Kitaplarda verilen bilgiler, Sıhhiye Müdürlerinin bilgi, iktidar ve faaliyetleriyle uygun-
luk göstermekte olup; çoğunlukla yerinde yapılan araştırmalara bağlı kalınmıştır. Adı 
geçen konular, vilayette bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan bilgi ve 
rakamlar ile arazide yapılan gözlem ve araştırmalara dayanmaktadır. Kamu kurumla-
rından, nüfus, ziraî ve hayvansal üretim, iklime ait değerler, su ve kaplıca tahlillerine 
ait raporlar vb. bilgiler toplanmasının yanında, daha önce yapılmış araştırmalardan 
da bilgi toplayanlar olmuştur. Örneğin, Kırşehir Vilayeti’nde, Köprülüzade Fuad ile 
Şehabeddin Süleyman’ın, Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı isimli kitabından faydalanı-
lırken, Ankara Vilayeti’ni hazırlayan Muslıhiddin Safved, Şemseddin Sami’nin Kamu-
su’l-Alam, Osman Nuri Ergin’in Mecelle-i Umur-ı Belediye, Fuad Bey’in Arıcılık, İsmail 
Hakkı Bey’in Hayvanat, Lügati Şemseddin ve adını belirtmediği diğer bazı kaynak-
lardan (doğal bitkiler ve Latince adları için bilimsel araştırmalardan) yararlanmıştır. 
Niğde Sancağı yazarı eserini daha iyi hale getirmek için Şemseddin Sami ve H. 310 
senesinde çıkarılan Konya Vilayeti Salnamesinden faydalanırken, Gelibolu Vilayeti 
yazarı Fahri Cemal ise Evliya Çelebi Seyahatnamesine göz atma imkânı bulmuştur.64

Yeniden Yayınlanan Eserler

Bu önemli şehir tarihi dizisi her ne kadar gün yüzüne çıkarılma noktasında bir gay-
retle karşılaşmışsa da bu maalesef yeterli olmamıştır. Bugün eserlerin bir kısmı ya-
yınlanmış ancak yayınlanan eserlerin neredeyse tamamı sadeleştirilmiştir. Sadeleş-

63  Uğurol Barlas, Gazintep’in Sıhhî ve İçtimai Coğrafyası, (giriş yazısı), s.12-13, Hilmi Barlas Eğitim Vakfı 
yay. 2010.
64  Gümüşçü, a.g.m.
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tirmelerin sıhhatini test etmek, eserlerin büyük kısmının sonuna Osmanlıca asılları 
konulmadığı için mümkün olamamıştır. Bu dizinin gün yüzüne çıkmamış şehirleri 
hâlâ ilgilisini ve sahiplerini beklemektedir. Bu diziden çeviriyazı  ya da sadeleştirme 
olarak tekrar basılanlar ve bazıları hakkında bilgiler şu şekildedir: 

1. Türkiye’nin sıhhı-i içtimai coğrafyası Çatalca Vilayeti, Dr. Mehmet Ali, yay. 
haz. Sabri Koz, Çatalca Belediye Başk. Yay. İstanbul 1991, 68 s. +3 Harita.

Bu diziden ilk defa makalesi ile bizleri haberdar eden Halk Bilimi Uzmanı Sabri Koz 
yine bu diziden ilk kitabı da Türkçeye kazandıran kişidir. Yazar, 1924’te kurulup 
1926’da kaldırılan Çatalca Vilayeti hakkında Dr. Mehmet Ali (Kayacan)’nin eserini 
okurla yeniden buluşturmuştur. Eser, sadeleştirilerek hazırlanmış ve Osmanlıca me-
tin yer almamıştır. Yazar eserin girişinde bu dizinin 1922 yılı ile 1932 yılları arasında 
ve 18 kitaplık bir dizi olarak yayınlandığını ifade etmiştir. Yazar 1938 yılında basılan 
bu dizinin son kitabı Tokat Vilayetini gözden kaçırmıştır. 

2. Türkiye’nin sıhhı-i içtimai coğrafyası Niğde Sancağı, Dr. Mehmed Hayri; yay. 
haz. Dr. İlhan Gedik. Niğde 1994. 78 s.

3. Kayseri Sancağı 1922, Dr. Hıfzı Nuri, Yay. haz. Zübeyr Kars, Kayseri Ticaret 
Odası yay. :3, Kayseri, Aralık 1995. 41 s.+12 sayfa kroki ve fotoğraf.

Kayseri Ticaret Odası’nın desteğiyle yayına hazırlanan eser, Zübeyr Kars tarafından 
sadeleştirilmiştir. Eserin girişinde yayına hazırlayan isim tarafından bu yayın dizisini 
tanıtıcı ve Kayseri’ye dair beş sayfa bir giriş yazısı yazılmıştır. Burada da yine Sabri 
Koz’un makalesi merkeze alınarak bilgilendirme yapılmıştır. (Sabri Koz isminin bu-
rada Sabri Kozlu olarak geçmesi de dikkat çekmektedir.) Yayıncı, burada 18 kitaplık 
bir diziden bahisle yine eksik bilgiyi tekrarlamıştır.

Kayseri Sancağı kitabının sonuna Tertip Heyeti adına Dr. Muhyiddin Celal tarafın-
dan düşülen not da önemlidir: “Sinop nüshasından sonra hatta ondan evvel, Niğde 
nüshası çıkacak iken sipariş olunan resimleri, krokileri beklemek bu nüshayı gecik-
tirdi. Kayseri’yi, Niğde’den evvel çıkarmaya mecbur olduk. Kastamonu, Menteşe, 
Zonguldak nüshalarının tertibi bitti. Niğde de bitmek üzeredir. Şu onbeş gün zar-
fında hemen hepsini neşredeceğiz. Bunlardan sonra da; Vekalet-i Celile’nin teşkila-
tını, mesai ve programlarını gösteren nüshayı tertibe vereceğiz.”65

4. Türkiye’nin sıhhi ve ictimai coğrafyası Çankırı vilayeti, Dr. Raif; yay. haz. Ba-
hattin Ayhan. Irmak Matbaacılık, Ankara 1998. 31 s. 

5. Sinop ilinin sağlık coğrafyası: Türkiye’nin sıhhı-i içtimai coğrafyası Sinop 
sancağı, Dr. Mehmet Said; hazırlayan: İbrahim Başağaoğlu, Sinop 2002, 86 s.

65  Kayseri Sancağı 1922, Dr. Hıfzı Nuri, Yay. haz. Zübeyr Kars, Kayseri Ticaret Odası yay. :3, Kayseri, Aralık 
1995. s.39.
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6. Türkiye’nin Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası Gaziantep Vilayeti, Yay. haz. Mehmet 
Bedri İncetahtacı (çalışma Çağdaş Bir Dervişin Ardından, kitabının 67-111 
sayfaları arasında yayınlanmıştır.) Elips Kitap, İstanbul 2002.

1999 yılında vefat eden Gaziantep Milletvekili Bedri İncetahtacı’nın vefatından 
sonra onun neşredemediği bu çalışma, hakkında yazılan yazıların derlendiği eserin 
içinde yayınlanmıştır. Eser yeniden yayınlanması, İncetahtacı’nın meclis kütüpha-
nesinde Antep ile ilgili kitapları taraması ve bunun sonucunda bir vazife saikiyle 
yayınlanma düşüncesi ile şekilleniyor. Eser sadeleştirilmiş ve Osmanlıca aslı yer al-
madan basılmıştır.

7. Türkiye’nin Sıhhî İctimâi Coğrafyası Kırşehri Vilâyeti, Dr. İbrahim İsmail, yay. 
haz. Kâmil Büyüker, Ocak yay. 2003. 72 s. 

Tarafımızdan hazırlanan çalışmada Meclis Kütüphanesinde yer alan kitaptan istifa 
edilmiş, eser sadeleştirme yoluna gidilmemiş, birebir çeviriyazı metinden oluşmak-
tadır. Osmanlıca metin kitapta yer almamıştır. Dikkat çeken husus Kırşehir’in Kırşeh-
ri ismiyle o dönem kullanılan şekliyle eserde yer almış olmasıdır. 

8. Türkiye’nin Sıhhi İctimâi Coğrafyası Ankara Vilayeti, Dr. Muslihiddin Safvet, 
Yay. Haz.: İzzet Öztoprak, M. Karataş, G. Şahin), Ankara Büyükşehir Belediyesi 
yay. Ank. 2009.121 s.

Mevcut dizi hakkında yeni basımların belki de en iddialı ve gösterişli olanıdır. Zira 
eser ciltli olarak neşredilmiştir. Eserde ilk göze çarpan husus maalesef daha kapak-
ta kendini gösteren tashih hatalarıdır. Öyle ki eserin kapağında içtimâîye kelimesi 
“icitmaiye” şeklinde yazılmıştır. İçeride okuma hatalarına da rastlanmakta olup, gi-
rişte eserle ve bu dizi ile ilgili neredeyse yok denecek kadar bilgi vardır. Eser sade-
leştirilmiştir. Osmanlıca metin yer almamıştır. 
Ayrıca Ankara Vilayeti isimli çalışmanın, 1999 yılında Kâmil Toygar tarafından yayına 
hazırlandığını kendi makalesinden66 öğreniyoruz. Ancak eser hakkında hiçbir kay-
da rastlamamış olmamız, eserin yayınlanmadığı kanaatini bizde uyandırmaktadır.

9. Türkiye’nin sıhhı-i ictimai coğrafyası Konya Vilayeti, Dr. Nazmi; yay. 
haz. Mehmet Karayaman. Çizgi Kitabevi, Konya 2009. 177 s. 

Konya vilayetinin yeniden neşrini sağlayan Mehmet Karayaman eserin girişinde 
tafsilatlı bir biçimde bu diziden bahsetmiş. Tablolar halinde 19 kitabı vermiştir. Eser 
2009’da yayına hazırlanmış olmasına rağmen yazar sadece beş kitabın tekrar ya-
yınlandığını söylemiştir. Sadeleştirilerek yayına hazırlanan eserde Osmanlıca metin 
yer almamıştır. Eserin sonunda Doktor Nazmi hakkında biyografi ve dizin de yer 
almaktadır. 
66  Yazar “Dr. Hadiye Tuncer’e Armağan” kitabında kaleme aldığı “Az Tanınan Bir Kaynak: Türkiye’nin Sıhhî 
İctimai Coğrafyası Ankara Vilayeti” isimli makalesinde Ankara Vilayeti’ni Süleyman Kazmaz ile birlikte 
yayına hazırladığını ifade etmiş ama yayınlandığına dair hiçbir ize rastlanmamıştır. (bkz. “Dr. Hadiye Tun-
cer’e Armağan”, Kâmil Toygar, Ankara 1999,  s.137-147.



271

10. Türkiye’nin Sıhhı-î İçtimâ-î Coğrafyası: Hamidâbad (Isparta) Sancağı, Ha-
san Babacan, Kadir Temurçin, Isparta. 2009. 60 s.

Çalışma sadeleştirilmeden yayınlanmış ancak sayfa sonlarında dipnot şeklinde bi-
linmeyen kelimeler verilmiştir. Eserde Osmanlıca metin yer almamıştır. Yayına hazır-
layanların önsözünde dizinin 19 kitaptan müteşekkil olduğu ve bunlardan yeniden 
yayınlananların sadece Çatalca ve Kayseri olduğu, Ankara’nın da Kamil Toygar tara-
fından hazırlanmış olup ancak yayınlanmadığı dipnotla ifade edilmiştir. Ancak bu 
eserin yeniden yayına hazırlandığı tarihten (2009) önce beş kitabın yayınladığını, 
aynı yıl içerisinde de Konya ve Ankara’nın da yayınlandığını görüyoruz. Bu eserde 
dikkat çeken husus, diğer çalışmalar gibi altı bölümden değil, beş bölümden oluş-
masıdır. 

11. Gaziantep’in Sıhhî ve İçtimaî Coğrafyası, Uğurol Barlas, Hilmi Barlas Eğitim 
Vakfı, İstanbul 2010, 72 s.

Daha önce Bedri İncetahtacı’nın hazırladığı eserle kıyaslandığında ilmî kriterlere 
daha dikkat edildiği ve eserle ilgili girişte tafsilatlı bilgi verildiği görülecektir. Eserin 
takrizini yazan Sinop sancağını da yayına hazırlayan İbrahim Başağaoğlu 19 kitaplık 
bir diziden bahsederek bu dizinin de 1922-32 yılları arasında yayınladığını yazmış-
tır. Yazar Uğurol Barlas ise dizinin 18 kitap olduğunu beyan etmektedir. Bu çalışma 
kitaplaşmadan önce Gaziantep Tarih Kültür Dergisinde (Mart-Nisan 2008’de başla-
yıp Ocak-Şubat 2009 sayısına kadar, 6 sayı içerisinde) seri olarak yayınlanmıştır. Ese-
rin giriş yazısında dizinin tek isimsiz eserinin yani Gazi Ayıntab vilayetinin yazarının 
Dr. Süleyman Faik (Yargıcı) olduğu delilleri ile ispat edilmiştir. Bu da eseri ayrıcalıklı 
kılan hususlardan birisidir.   

12. Türkiye’nin Sıhhi-İçtimai Coğrafyası Urfa Vilayeti, Dr. Şefik Arif, Yay. haz. 
Prof. Dr. Mesut Elibüyük, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Güzel, Şanlıurfa Belediyesi 
yay. Ankara 2010, 166 s.

Bu dizi içerisinde tıpkıbasımı, haritaları, eserin transkripsiyonu, eserin sonunda yer 
alan sözlükleri ve girişte yer alan tafsilatlı bilgileri ile farklı bir yere sahip olan çalış-
ma, Urfa Vilayeti isimli çalışma olmuştur. Yalnız eserin girişinde verilen bilgilerden 
anlaşılıyor ki eseri yayına hazırlayanlar, bu diziden yeniden yayınlanan eserleri sa-
dece yedi şehir olarak vermişler, Sinop, Çankırı, Niğde’yi görmemişlerdir. Bu kitabı 
diziden ayıran en önemli özelliklerden birisi de kitabın diğerleri gibi altı bölümden 
değil beş bölümden oluşmasıdır. Eserde, Urfa Vilayeti kitabının yazarı Dr. Şerif Arif 
hakkında bilgi yer almaması da bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.   

13. Türkiye’nin Sıhhi-i ictimai coğrafyası Zonguldak Sancağı, Dr. Abdullah Ce-
mal; yay. haz. Cemal Güven, Aybil yay. Konya 2011, 148 s.
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Yazar eserin girişinde 19 kitaplık bu diziden sadece yedisinin basıldığı ifade etmiş-
tir. Ancak Urfa, Niğde, Kayseri, Isparta’nın yayınlandığını görmemiştir. Yazar, eserin 
yazarı olan Dr. Abdullah Cemal hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bir çalış-
ma da yapmıştır. Ancak Dr. Fethi Erden’in Türk Hekimleri Biyografisi (1948) kitabını 
gözden kaçırmıştır. Yazar, dizinin 19. kitabı olan Tokat Vilayeti isimli eseri 1932 tarihli 
olarak vermiştir. Eserin tekrar neşrini sağlayan Cemal Güven’in aynı zamanda Do-
çentlik çalışması da olan bu kitap gözden kaçan ayrıntılar dışında yine tıpkıbasımı, 
transkribe edilmiş metni ve sözlük çalışması ile takdire şayan bir eser olmuştur. 

Bu Dizi Harici Yayınlanan Ancak Aynı İsimle Yayınlanan Erzurum Vilayeti Eseri

Türkiye’nin Sıhhı-i İctimâî Coğrafyası dışında ancak aynı evsafta ve isim benzerliği 
ile yayınlanan bir diğer esere de dikkat çekmek yerinde olacaktır. Eser Dr. Şerif Bey 
tarafından kaleme alınmış ve Erzurum Vilayeti Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası, (Haz. Murat 
Küçükuğurlu, Serander yay. Trabzon. Ocak 2011.) adını taşımaktadır. Eserin yazarı-
nın torunundan elde edilen nüshadan yola çıkılarak hazırlanan çalışma 1913 tarihi-
ni taşıyor. Eseri okurla buluşturan Murat Küçükuğurlu gerek İbrahim Hakkı Konyalı 
Kütüphanesi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde bu eserle ilgili metinlere ve 
önemli ipuçlarına rastladığını ve ondan sonra yayınını gerçekleştirme kararı aldığını 
söylüyor. Erzurum ve Erzurum Sıhhiye tarihinde önemli bir isim olan Şerif Bey’in bu 
eseri dört bölümden oluşmakta ve muhteva olarak bildirimize konu olan dizi ile 
büyük bir benzerlik taşımaktadır. Eser 1913 yılının Erzurum’unu sıhhî, ictimâî, tarihî 
ve sosyal açıdan özetler mahiyettedir. 

Sonuç

Şehir Tarihleri dizisi içerisinde ayrı bir önemi haiz olan bu çalışma döneminin önem-
li kayıtları niteliğinde olup bugüne dair de çok şeyler söylemektedir. Esasen 19 ki-
taplık dizide seçilen 19 şehir hangi kıstasla seçilmiş, neden İstanbul, Bursa, Edirne, 
Trabzon vs gibi büyük şehirler bu dizi de yer almamış, belirsizliğini korumaktadır. 19 
kitabın eksik kalan Erzurum nüshası hazırlandı mı, hazırlandı ise kayıtları nerededir, 
ya da Rıza Nur Sinop kitabında neden Erzurum’u da zikretmiştir, bu hususlar da he-
nüz vuzuha kavuşmuş değildir. Ancak bugün elimizde bulunan 19 kitabın –araştır-
malarımız neticesinde- Çatalca, Ankara, Niğde, Zonguldak, Kırşehri, Kayseri, Çankırı, 
Konya, Isparta (Hamitabad), Gazi Ayıntab, Sinop, Urfa vilayet ve sancakları yeniden 
yayına hazırlanmıştır. Bu on iki eser dışında kalan Gelibolu, Kırklareli67, Kastamonu, 
Bayezid, Menteşe (Muğla)68, sancak ve şehirleri de ilgilisini beklemektedir. Ayrıca 
67  Hakkında yayınlanmış makaleler için bkz. Türkan Doğruöz, Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir 
Eser: Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti, History Studies, Volume 3 / 1 2011
; Nilifer Gökçe, Mevlut Yaprak, “Türkiye’nin Sıhhi ve İçtima’î Coğrafyası: Kırklareli Vilayeti” Adlı Esere Göre 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Kırklareli’nde Folklorik Tıp, Lokman Hekim Dergisi,Vol 2, No.1, 2012.
68  Hakkında yayınlanan makale için bkz. Abdullah Uğur, Osman Gümüşçü ve Seda Önger, “Türkiye’nin 
Sıhhi-İçtimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı 1922’ye Göre Bodrum”, Osmanlıdan Günümüze Her 
Yönüyle Uluslar arası Bodrum Sempozyumu, Bildiriler içinde (415-438), Bodrum 2008, s.419. ; Dr. Olcay 
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harf inkılâbından sonra ve yeni harflerle neşredilen 1932 yılında Sivas, 1938 yılında 
Tokat vilayetleri de yeniden gözden geçirilip yayınlanmayı beklemektedir. Bizce bu 
dizi ile ilgili yapılacak en önemli hizmet, dizinin tek elden Kültür Bakanlığı ya da 
Sağlık Bakanlığı marifetiyle Osmanlıca tıpkıbasımını ve yeni harflerle tekrar neşrini 
sağmaktır. Bu şekilde hem bu çalışmada emeği geçenlerin ruhları şad olacak hem 
de önemli bir kaynak unutulmaktan kurtulacaktır. 
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Demografi - Tarih: XVII. 
Yüzyıl Şehir Tarihçiliği 
Açısından Yaklaşımlar 
– Erzurum Şehri’nin 
Demografik Yapısı Üerine 
Bazı Görüşler 
Bilgehan Pamuk1

A-Demografik Yapı Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar

Şehir tarihleri açısından demografi çalışmalarına dikkat çeken Ömer Lütfü Barkan, 
bu konudaki görüşlerini “memleket nüfusunun kütlesi, kesâfet ve dinanizmi, harita 
üzerindeki yayılışı ve konuş şekli, yer değiştirme imkân ve sür’atı, artış nispeti, yaşlara, 
cinsiyete, meşguliyete göre terekküp tarzının hesaba katılmasının muayyen bir devirde 
yaşamış olan bir cemiyetin iktisadi, içtimaî ve askerî problemlerini hakkıyla izah edebil-
mek için” diyerek açıkça dile getirmişti.2 

Osmanlı Devleti zaviyesinden bakıldığında XVI. yüzyılın sonlarına doğru yaşanan 
hadiseler, XVII. yüzyılda sistem değişikliğini kaçınılmaz kıldı. Tımar sistemi hızla çö-

1   Prof. Dr.,  Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
2  Barkan Ömer Lütfi;, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası c.X, İstanbul 
1956, s.2
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zülerek işleyemez hale geldi. Tımar sisteminin uygulandığı topraklardaki vergilen-
dirilebilir ekonomik etkinliklerin ve insan kaynaklarının yerinde tespit ve kaydını 
içermesi açısından istatistiksel analize uygun en zengin sayısal verileri sunan klasik 
tahrir sayımları da pratikliğini kaybetti3. Dolayısıyla iskân, demografi ve vergiler 
bağlamında çok önemli olan bilgilerin bir arada bulunduğu tahrir defterleri yazı-
mı neredeyse terk edildi. Bunun yanısıra tımar olarak tasarruf edilen mirî araziler 
mukataalaştırıldı4. Bu süreçte avârız vergisi, merkezî maliye açısından giderek ön 
plana çıktı. Böylelikle avârız vergisinin tahsili açısından önem arz eden avârız tah-
rirleri yapılmaya başlandı5. Karanlık dönem olarak zikredilen XVII. yüzyıl için avârız 
defterleri, sosyal-ekonomik tarihin çeşitli yönlerden tahlil edilebilmesi açısından 
kıymetli bilgiler içermektedir6.

XVII. yüzyıldaki mufassal avârız defterlerinde, yerleşim birimlerindeki avârız vergi-
sini ödeyebilecek haneler kayıtlıdır. Bunların arasında fakirler, kimsesizler, çocuklar, 
bedensel özürlüler, hastalar ve avârız vergisini ödemeye yeterli toprağı olmayanlar 
ile avârız yükümlülüklerini kamusal hizmet vererek yerine getiren muaf zümreler 
de mevcuttur. Hâne sahibi askerî sınıf mensuplarının deftere yazılması, bunların 
avârız yükümlülüğünden muafiyetlerini tespit açısından dikkat çekici bir durum-
dur. Bunun altında yatan asıl sebep, çeşitli tah rir emirlerinde vurgulandığı üzere, 
daha önce raiyyet statüsündeki kişilerin tasarrufunda bulunan ve avârız yükümlü-
lüğü açısından temel alınan toprakları tasarruf eden kişilerin tespitidir. Ne var ki, bu 
askerî sınıf mensuplarının avârızhânelere dâhil edilmediği, icmâl olarak hazırlanan 
defterlerden anlaşılmaktadır. Netice itibariyle hâne sahibi olan yetişkinler ile avârız 
ödeme gü cüne sahip olmayanlar da mufassal defterlere kayde dilir iken icmal def-
terlerde avârız vergisini ödemeyecekler yer almaktadır7.

Osmanlı Devleti’nin sosyal-ekonomik statüsü hakkında kıymetli veriler içeren mu-
fassal ve özet avârız defterleri, Erzurum için de düzenlenmiştir. Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler arasında 
5152 numarada kayıtlı ve 1052/1642 yılına ait mufassal avârız defteri, bölge tarihi 
açısından olduğu kadar devletin sosyal ekonomik tarihi açısından oldukça önemli-
dir. Çünkü bu kayıtlar, dönem hakkında en kapsamlı bilgileri ihtiva etmektedir.

“Defter-i Hânehâ-yı Müslümânân ve Zimmîyân Eyalet-i Erzurum hâlâ müceddeden 
tahrîr şoden fermûde ber-mûceb-i fermân-ı ‘âli el- vâki‘ fî evâsıt-ı Cemâzîye’l-evvel sene 
sâlis ve hamsin ve elf” ibaresi ile başlayan defter, 27 Temmuz–6 Ağustos 1643 ta-

3  Özel, Oktay ; Avârız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, (Ed. Halil İnalcık-Şevket 
Pamuk), Ankara, 2000, s.35.
4  Öz, Mehmet – Acun, Fatma;  Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII Karahisar-ı Şarkî Sancağı Mufassal 
Avârız Defteri (1642-1643 Tarihli), Ankara, 2008, s.XVII.
5  Öz, Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VIII Canik Sancağı Avârız Defteri (1642), Ankara, 2008, s.XIII.
6  Linda Darling, Revenue-Raising and Legitimary Tax Collection and Finance Administration in the Ot-
toman Empire 1560-1660, Leiden, 1996, s.100-108; Linda Darling, “Mali Belgeler ve Osmanlı Tarihi; Yeni 
Binyıl İçin Bazı Hedefler”, Osmanlılar III, Ankara, 1999, s.137-138.
7  Pamuk, Bilgehan;  “XVII. Yüzyılın Ortalarında Gümüşhane (Torul) Kazası”, Belleten sayı.266, Ankara, 
2009, s.116.
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rihleri arasında Cafer Efendi tarafından hazırlandı. Erzurum Eyaleti’nin tahrir emini 
Cafer Efendi, Erzurum’daki sayımı yaparken şehir ahalisini herhangi bir ayrıma tabi 
tutmadan kaydetti. Avârız yükümlülüğünden muaf askerî sınıf mensuplarının yanı 
sıra sair kamu hizmetlerini yerine getirenler ayrı ayrı deftere yazıldı. Böylelikle daha 
önceden raiyyet statüsündekilerin tasarru funda bulunan ve avârız yükümlülüğü 
açısından temel alınan toprakları tasarruf edenler tespit edilebildi. Muaf zümrelerin 
avârızhâne hesabına dâhil edilmediği ise özet avârız defterinde açıkça görülecektir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler arasında 14739 numara-
da kayıtlı özet avârız defterinde, Erzurum şehrinde muaf statüsündeki zümrelerin 
yer almadıkları görülmektedir. 

BOA. MAD 5152 s.1

XVII. yüzyıldaki nüfusun tespit edilmesinde önemli bir diğer kaynak, mufassal cizye 
defterleridir8. Tahrir defterlerinin olmaması durumunda cizye kayıtları, demogra-

8  Darling, Revenue-Raising and Legitimary Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman 
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fik açıdan yegâne kaynaktır9. Cizye defterleri, Gayrimüslîm tebaadan askerî hizmet-
lerine karşılık, sağlam erkek nüfustan alınan vergilerin kaydedildiği defterlerdir10. 
Cizye ödemekle mükellef olanlar, belirli bir gelir düzeyine sahiplerdi. Rahipler, ço-
cuklar, kadınlar, ihtiyarlar ve bedensel özürlüler, kanun gereğince vergiden muaf-
lardı11. Ayrıca bazı durumlarda devletin ihtiyaçları doğrultusunda kamusal hizmet 
verenlerden de cizye alınmazdı12.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdev-
ver Defterler tasnifinde Erzurum şehri ile ilgili olarak üç adet cizye defteri tespit 
edilmiştir. 1053/1643 tarihli MAD. 2929 mufassal cizye defter asıl aynı tarihli MAD. 
4621 numaralı defter ise suret olarak tertip olunmuştur. Gerek asıl ve gerekse suret 
şeklinde yazılan defterler üzerinde incelemeler yapılmıştır. Her iki defterdeki bilgi-
lerden anlaşıldığı üzere; vergi mükellefi olanların yanı sıra veba salgınından dolayı 
ölenler ve muhtelif hizmetlerinden ötürü muaf olarak kaydedilenler belirlenmiş-
tir13. 1643’de yapılan cizye sayımından sonra 14 Cemaziyü’l-evvel 1055 / 8 Temmuz 
1645 tarihli hükümde, Erzurum Vilâyeti’ndeki Gayr-i Müslim ahalinin çoğunluğu-
nun öldüğü, geri kalanların ise cizye ödemeye takatleri olmadığı ve bu nedenden 
ötürü yeniden cizye yoklaması yapılması istenmiştir14. Fermandan yaklaşık üç yıl 
sonra MAD. 15633 numaralı cizye icmal defteri hazırlanmış buna göre; cizye öde-
mekle mükellef oların yanı sıra hastalık ve muaf zümre de tespit edilmişti15. 

B-Erzurum Şehri’nin Osmanlı İdaresine Geçişi ve Demografik Yapısı

Erzurum’un Anadolu ile Kafkaslar, İran ve Trans-Kafkasya’nın bağlantısı konumunda 
olması, tarihî süreç içerisinde pek çok devlet gibi Osmanlıların da ilgisi çekti. XV. 
yüzyılda Anadolu’ya büyük ölçüde hâkim olan Osmanlılar, İpek Yolu’nun kuzey gü-
zergâhını denetimleri altına almak için harekete geçtiler. 1461 yılında Trabzon Rum 
İmparatorluğu’nu ve 1473’de Akkoyunluları devre dışı bıraktıktan sonra Erzurum’a 
doğru ilerleyerek İpek Yolu üzerindeki nüfuzlarını artırdılar. Buna karşılık Safevîler; 
İran, Irak ve Azerbaycan’a hâkim olduktan sonra Anadolu’ya doğru genişlediler. XVI. 
yüzyılın başlarında Safevîleri mağlup eden Osmanlılar, doğuda yayılmacı bir siyaset 
takip ettiler. Nitekim bu siyasetin neticesinde 24 Ekim 1517 ile Ekim 1518 tarihleri 
arasında Erzurum, Osmanlı hâkimiyetine alındı16. 
Empire 1560-1660, s.100.
9  Barkan, “894 (1488/1489) Yılı Cizyesinin Tahsilâtına Ait Muhasebe Bilançoları”, Belgeler, sayı. 1, Ankara, 
1993, s.3.
10  Küçük, Cevdet;  “Tanzimat’ın İlk Yıllarında Erzurum’un Cizye Geliri ve Reâya Nüfusu”, İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı. 31, İstanbul, 1978, s.199.
11  Boris Christoff Nedkoff, “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye”, (Çev. Şinasi Altundağ), Belleten, sayı. VIII, 
Ankara 1944, s.623.
12  Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri: Erzurum, İstanbul, 2006, s.132.
13  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (bundan sonra BOA.) Maliyeden Müdevver Defter (bundan sonra 
MAD.)2929, s.6-19; BOA. MAD. 4621, s.2-15
14  BOA. MAD. 2765, s.128
15  BOA. MAD. 15633, s.1
16  Pamuk, “Erzurum Şehir Hayatında Vakıfların Rolü”, Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 5-7 
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Erzurum şehri, Osmanlı idaresine girdikten sonra, 1520 yılına ait resmi kayıtlar-
da“hâli ve harab olmağın timara virülmeyüb dâhil-i muhasebe değildir”17 şeklinde 
tanımlanmıştı. Başlangıçta şehirde meskûn nüfusun olmadığı kanaati olmuşsa da 
aynı defterde; on iki mahalle ve 15 000 akçe gelir kaydedilmiş olmasından dolayı,18 
kesin sayısı belli olmamakla birlikte, ikamet eden nüfusun varlığına işaret etmek-
tedir.

Kanuni Sultan Süleyman, 1534 yılında Irakeyn Seferi sırasında uğradığı Erzurum’u19 
1535’te Bayburd ve Kemah Sancakları’ndan müteşekkil bir beylerbeylik olarak ih-
das etmişti20. 1540’da Erzurum’un eyalet olarak yapılan ilk tahririnde şehrin yavaş 
yavaş iskân edildiği anlaşılmaktadır21. Nitekim 27 mahallede 21 Müslüman hâne 
yanında vergiden muaf zaviye görevlileri ile zemin ve çiftlik tasarruf edenler de göz 
önüne alındığında toplam 76 hâne kayıtlıydı22. Araştırmacılar arasında gerek hane 
ve gerekse nefer olarak kaydedilenlerin kaç kişiden oluştukları konusunda muta-
bakat yoktur. Bundan ötürü, şehir ve kırsal kesime ait nüfusun belirlenmesi halen 
tartışma konusudur. Bir hanede vergi mükellefi erkek nüfusun haricindekilerin ya-
zılmaması ve bölgelerarası farklılıklar, nüfus sayısı için birtakım tahminlerin doğma-
sına yol açmıştır. Bu varsayımlar içerisinde genelde kabul edilen görüş, bir hanenin 
beş kişiden meydana geldiğidir23. Genelde kabul gören görüşten hareketle edil-
diğinde 76 x 5 = 380 idi. Vergi veren nüfusun yanında vergiden muaf olanların da 
dâhil edilmesi ile şehirdeki nüfus; 500 civarındaydı.

1520 ile 1540 yılları arasında şehir nüfusunun oldukça az olmasında 50–60 yıldan 
beri devam eden Kızılbaş İstilası’nın etkisi olsa da bayındırlık faaliyetleri neticesinde 
şehir nüfusunun 1540 ile 1555 tarihleri arasında muhtemelen 2000 ile 3000 civarın-
da bir rakama ulaştığı söylenebilir24. Sultan III. Murad döneminde, yüzyılın sonla-
rına doğru özellikle 1591’da yapılan tahrirde şehir nüfusunda dikkat çekici bir artış 
yaşanmıştır25. Faroqhi’nin de işaret ettiği üzere özellikle 1580 yıllara ulaşıldığında 
Anadolu’da görece kentleşmiş bölgelerde şehir nüfusu artmıştır26. Keza aynı dö-
Kasım 2010, Ankara / Türkiye, 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ankara 2011, s.358.
17  BOA. Tahrir Defteri(bundan sonra TD.) 387, v.436
18  BOA. TD. 387, v.436; BOA. TD. 966, s.78
19  Matrakçı Nasuhü’s-Silahi, Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Hân, (Haz. Hüseyin G.
Yurdaydın), Ankara 1976, s.23b
20  Aydın, Dündar;  Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri(1535–1566), Ankara 
1999, s.87-88
21  “… Hazret-i padişahi ‘alempenâh hâllede mülkehû kıbelinden kal’ası tamir olınub ve hisar eri ve gö-
nüllü yazılub mezkûrlar dahi kal’a içinden evler binâ eylemek üzere henüz reâya cem‘ olmamağın kâdim 
mahalleri defted-i cedide kayd olındı ki reâyası gelüb kal’a içinde ve taşra varoşunda mütemekkin olan-
lar defter olına…”, BOA. TD. 205, s.15
22  BOA. TD. 205, s.15-24.
23  Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, cilt. X, İstanbul 1956, 
s.12; İsmet Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazâsı (1520-1566), Ankara, 1990, s.137; Feridün M. 
Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, Ankara, 1989, s.55; Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir 
Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı, İzmir, 2000, s.25. 
24  BOA. TD. 199, s.3-10
25  Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (bundan sonra TKGMA.) 41, v.10-13
26  Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (Çev: Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul 1994, s.16.
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nemde nüfus artış oranı bakımından İzmir, Erzurum ile paralellik göstermektedir27. 

1591 yılında şehirde toplam 548 neferin olduğu, bunların 186’sının Müslümanlarda, 
362’sinin ise Zimmîlerden teşkil ettiği görülür28. Bu arada tahrir sayımında “hâne” 
yerine “nefer” kullanılmasını gözden kaçırmamak gerekir zira XVI. yüzyıl sonlarına 
doğru yapılan sayımlarda, “nefer” yazılması genelde tercih edilen bir durumdur29. 
1591’de şehir nüfusu yapılan hesaplama neticesinde tahmini olarak 2740 kişiydi. 
Vergi veren nüfusun yanında vergiden muaf olanların da dâhil edilmesi ile şehirde-
ki nüfus; muhtemelen 3000–4000 civarında oldu. Yaklaşık elli yıllık bir zaman zarfın-
da şehirdeki nüfusun nasıl oluştuğuna dair kaynaklarda bilgi olmamasına30 karşın 
bunların göçlerle geldikleri tahmin edilmektedir31. Nitekim XVI. yüzyılda Doğu Ana-
dolu’nun Osmanlı hâkimiyetine geçmesinden sonra kırsal kesimde yaşayan Gayri-
müslîm halk, şehirlere göç etmiştir32. Muhtemelen Erzurum şehrindeki nüfus artışı 
da benzer bir durum arz etmektedir. 

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Doğu’da yeni yapılanma içerisinde olan Os-
manlılar, muhtemel bir Safevî saldırısının ana hedeflerinden olan Erzurum üzerinde 
durdular. Eyalet olarak teşekkül olunduktan sonra idarî düzenlemelere ait resmî ka-
yıtlarda; Erzurum’un imar ve iskânına çalışıldığı dikkat çekmektedir. İlerleyen süreç 
içerisinde de şehrin gelişimi hakkında sistematik bir şekilde bilgi edinilmektedir. 
Öyle ki 1520’deki durum ile 1591’daki durum kıyaslandığında, yaklaşık on misli 
bir büyüme meydana geldiği görülmektedir. İmar ve iskân faaliyetleri neticesinde 
yapılan yatırımların sonucu olarak, şehirde, zamanla büyümede artış olduğu fark 
edilmektedir.

Tablo 1. Erzurum Şehri’nin Nüfusu (XVI. Yüzyıl)

1520 1540* 1540–1555 1591**

Hâne - 76 - 548

Tahmini Nüfus - 500 2000 – 3000 3000 – 4000

* 1540 yılına ait tahmini nüfusa % 10 askeri sınıf mensupları ilave edildiğinde orta-
lama rakamlar verilmiştir.
** 1591 yılına ait tahmini nüfusa % 10 askeri sınıf mensupları ilave edildiğinde orta-
lama rakamlar verilmiştir. 

27   Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı, s.31.
28  Yapılan tetkikler sonucunda; şehirde, 549 nefer olup bunların 224’ü Müslüman ve 325’inin Zimmî 
olduğu tespit edilmiştir, TKGMA 41, v.13
29  Miroğlu, Kemah Sancağı, s.134.
30  TKKATD. 41, v.10–13.
31  Ronald Jennings “Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century A Study of Kayseri, Karaman, 
Amasya, Trabzon and Erzurum”, International Journal Of Middle East Studies v.7, 1976, s.49.
32  Ünal, Mehmet Ali ; XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518–1566), Ankara 1989, s.61–62; Mehmet Ali Ünal, 
XVI. Yüzyılda Çemizgezek Sancağı, Ankara 1999, s.61.
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C-XVII. Yüzyılda Erzurum Şehri’nin Demografik Yapısı

XVII. Yüzyıl Osmanlı demografisi için karanlık bir dönem olarak kabul edilmesine 
karşılık,33 1640 ile 1646 tarihleri arasındaki avârız ve cizye defterleri, özellikle de-
mografik yapı hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir34. Fakat incelenen yüzyılın 
başlangıcı ile sonlarına ait demografik durumla ilgili kayıtların yeterli ölçüde bu-
lunmaması, geçen süre içerisinde demografik yapının kıyas yapılabilmesine olanak 
tanımamıştır. Bu nedenle Erzurum şehrinin demografik yapısı, belirli bir zaman di-
limini ihtiva etmiştir35.

XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Celâli İsyanları, Ana-
dolu’da uzun süreli etkileri olan bir hareket hüviyeti taşımıştı. Özellikle yüzyılın 
başlarındaki Celâli faaliyetleri, Erzurum’un demografik yapısını etkilemiştir36. Celâ-
li korkusundan, bölge halkı daha güvenli gördükleri mahallere göç etmişlerdir37. 
Müstahkem kalesi ve surlarıyla güvenli yerlerden sayılan Erzurum’a, dışarıdan 
bilhassa Tokat’tan göçler olmuştur38. Celâli gailesi ile aynı zamana tesadüf eden 
Safevî harpleri ve onu takiben Abaza Mehmed Paşa’nın isyanının, Erzurum’daki de-
mografik yapıyı nasıl etkilediği hususunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
meydana gelen bu hadiselerden nüfusun olumsuz yönde etkileneceği kuvvetle 
muhtemeldir.

XVII. yüzyılda Erzurum şehrinin demografik yapısı ile ilgili olarak 1052/1642 tarih-
li mufassal avârız defterinde, aydınlatıcı bilgiler vardı. Erzurum mahallelerindeki 
hâne adedi, vergiden muaf tutulan askerî hâneler, dinî ve içtimaî görevlilerin hâne-
leri, vakıflara ait hâneler ve faal nüfus içerisinde çalışamayacak durumda olanların 
hâneleri ayrı ayrı yazılmış olup toplam 2 233 gerçek-hâne tespit edilmişti. Şehirdeki 
hânelerden; 637 tanesi vergi ödemekle mükellefti. Bunun da toplam hane sayısına 
oranlandığında, %28,5’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir39. 

1642 yılında 2 233 gerçek-hânenin olduğundan hareketle tahmini nüfus için 2233 
x 5 = 11165 sonucu elde edilmişti. 1053/1643 tarihli avârız-icmal defterinde; Müslü-
manlara ait bir kısım hâneler “yekûn” olarak yazılmış iken bir kısmında böyle bir uy-
gulama yapılmamış ve avarız hesabına dâhil edilmişlerdi40. Bununla birlikte avarız 
defterinden elde edilen sonuca 1053/1643 tarihli cizye defterindeki veriler41 dâhil 
edildiğinde, şehrin nüfusunun 12 000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yakın 
33  Behar, Cem; “Osmanlı Nüfus İstatistikleri ve 1831 Sonrası Modernleşmesi”, Osmanlı Devletinde Bilgi 
ve İstatistik, Ankara 2000, s.67
34  Özel, Oktay ; “17. Yüzyıl Osmanlı Demografi ve İskan Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Mufassal Avârız 
Defterleri”, XII. TTKong. (12-16 Eylül 1994) Kongreye Sunulan Bildiriler III, Ankara 1999, s.738-739; Dar-
ling, “Mali Belgeler ve Osmanlı Tarihi; Yeni Binyıl İçin Bazı Hedefler”, s.137-138
35   Haim Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Jerusalem 1988, s.12 
36  Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri: Erzurum,  s.123.
37  BOA. MAD. 3260, s.120; BOA. MAD. 5568, s.204.
38  Açıkel, Ali ; “Tokat Örneğinde XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Sosyal Yapısındaki Buhran”, Türkler 
X, Ankara 2002, s.350,355
39  BOA. MAD. 5152, s.2-75
40  BOA. MAD. 14739, s.2-6
41  BOA. MAD. 2929, s.6-19; BOA. MAD. 4621, s.2-15
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tarihlerde, 1640’da, Erzurum’da bulunan Evliya Çelebi; kale içerisinde 1 700 hânenin 
varlığından bahsetmektedir42. Fakat 1642-1643 yılında iç-kaledeki sekiz mahallede 
toplam 875 hane kaydedilmiştir43. Bu nedenden ötürü nüfus tespitinde, Evliya Çe-
lebi’nin verdiği rakamdan ziyade, dönemin resmi kayıtları itibara alınmıştır. 
1643 yılındaki avârız sayımı neticesinde Erzurum şehrinde 993 gerçek-hâneden 
810’u avârız ödemekle mükellef olup bu da 44,5 avârız-hâneye karşılık gelmiştir. 
Sayımı müteakiben Erzurum’da ortaya çıkan veba hastalığı yüzünden yeniden yok-
lama yapılmasına gereksinim duyulmuştu. Bu sebeple Erzurumlu Cafer Efendi, yeni 
sayımı 11 Mayıs 1645’de tamamladı. Avârız defterinde; “Tahrir-i cedidde eyâlet-i Erzu-
rum Karahisardan gayri bin yüz hâne tahrir olınub tahririnden sonra vaki‘ olan tâun-ı 
ekberden hâne sahiblerinden mürd olanların ve karyesi harab kalanların hâneleri tâun 
olmayan ve tahmili olan ve hâric ez defter bulunan yerlere tahmil olmağla asl hâne-
ye noksan ve mirîye kesr gelmeyecek mertebe defter ve bedel-i nüzül akçesi ol-vechile 
tahsil olunub her sene cem‘ olacak avârız akçası dâhi vech-i meşrûh üzre cem‘ olmak 
mümkünü’l-husûl olduğı beyân içün deftere şerh virildi” 44 şeklinde oldukça ilgi çekici 
bir kayıt bulunmaktadır. Darling, Erzurum avârız defterinin veba salgını nedeniyle 
tertip edilen istisna defterlerden birisi olduğuna işaret etmektedir45. 

Erzurum’da ortaya çıkan veba salgını, özellikle 1644 yılında şehirde kayıplara se-
bebiyet vermiştir46. Bu nedenle yeniden yapılan sayım neticesinde; 3,5 avarız-ha-
ne düşmüş ve şehirde 41,5 avârız-hânenin olduğu görülmektedir. Böylece iki yıllık 
süreç içerisinde avarız-hane sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Ancak 
avârız defterlerinin demografik açıdan değerlendirilmeleri sırasında karşılaşılan en 
büyük sorunlardan birisi avârız-hânenin, kaç gerçek-hâneye karşılık geldiğidir. Bi-
lindiği üzere avârız-hâne, vergi yükümlülerinin ekonomik gücüne göre belirli bir 
miktar vergi verebilecek sayıda hânelerden oluşan itibarî bir hâneydi.  Standart 
olmadığından avârız-hâne, beldeden beldeye değiştiği gibi 3,5,7,10 veya 15 hatta 
20 gerçek-hâneden oluşabilmekteydi47. Bu noktada avârız-hânenin kaç gerçek-hâ-
neden oluştuğu bilinmedikçe, nüfus tespitinde kesin bir veri söz konusu olama-
yacağı gibi verilen rakamlarda spekülasyondan öte bir şey değildir48. Erzurum’da 
avârız-hânenin, kaç gerçek-hâneden müteşekkil olduğuna dair herhangi bir bilgiye 
tesadüf olunmadığından nüfus tespitinde herhangi bir nüfus tahminde bulunma-
mıştır. 

42  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi II, İstanbul, 1335, s.209.
43  BOA. MAD. 5152, s.2-25; BOA. MAD. 6422, s.6
44  BOA. MAD. 14739, s.2-6.
45  Darling, Revenue-Raising, s.97-98
46  BOA. MAD. 14739, s.50.
47  Barkan; “Avârız”, İA. II, s.15; Mustafa Öztürk, “1616 Tarihli Halep Avârızhâne Defteri”, OTAM. sayı.8, 
s.252-253; Ünal; “1646 (1056) Tarihli Harput Kazâsı Avârız Defteri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, sayı. XII, 
İzmir 1997, s.10.
48  Özel, “Avârız ve Cizye Defterleri”, s.42-43
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Joseph P. De Tournefort, A Voyage into Levant II

1. Dini Zümreler – Gayr-i Müslim Unsurlar: XVII. asırda kayıtlarda; “Zimmîyan” ola-
rak yazılan Gayr-i Müslimlerin etnik kimliklerine dair herhangi bir malumat yoktur. 
Ancak devrin diğer kaynaklarında, daha ziyade Ermenilerin mevcut olduğundan 
bahsedilmektedir49. Evliya Çelebi, Ermenilere ait yedi mahallenin olduğu ve Yahu-
di ile Kıptî nüfusun olmadığını belirtmektedir50. Nitekim Yahudi nüfusun olmadığı 
resmî belgelerden de açıkça anlaşılmaktadır51. Bu arada belirtilmesi gereken bir 
nokta ise XVII. yüzyılın sonlarına doğru Erzurum’a gelen Tournefort, şehirde 6000 
Ermeni’nin olduğunu bildirmekle birlikte, az da olsa Rumların varlığından bahset-
mektedir52.

XVII. yüzyılın başlarında görülen Celâli hareketlerinin sonucunda, nüfus durumun-
da değişikliklerin olduğuna değinilmişti. Bu devrede Müslüman halk gibi, Gayri-
müslîm halkın da göç ettiği anlaşılmaktadır53. Yüzyılın başlarında görülen Celâli-
lerin, takiben Safevî harplerinin ve Abaza Mehmed Paşa isyanının da demografik 
yapıyı olumsuz etkilediği düşünüldüğünde, Gayrimüslîmlerin de olumsuz yönde 
etkilendikleri söylenebilir. İncelenen döneme ait, Gayrimüslîmlerin nüfusu ile ilgili 
en kapsamlı bilgiler, mufassal avârız ve cizye defterlerinden ulaşılmaktadır. 

1642 tarihli mufassal avârız defterinde, avârız ödemeye mükellef 335 hâne ile bir-
likte, ‘amel-mânde, fakir, kimsesiz, ama pir-i fanî ve muhtelif hizmetlerinden dolayı 

49  Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri: Erzurum,  s.128.
50  Evliya Çelebi Seyahatnâmesi II, s.210.
51  BOA. Ali Emiri (bundan sonra AE.) AE. II. Süleyman 2104
52  Josep P.De Tournefort, A Voyage into Levant II, London 1718, s.195
53  BOA. MAD. 5568, s.190.
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muaf 74 hâne ki toplamda 409 hâne vardı54. Şehir geneli için %18,3’lik bir paya 
sahip olan Gayrimüslîmlerin nüfus mevcudunun ise 409 x 5 = 2045 olması da muh-
temeldi. Yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan avârız icmal defterinde ise Gayrimüslîm 
nüfustan sadece avârız ödemeye mükellef 262 gerçek-hâne olup bunun da 20 avâ-
rızhâneye denk geldiği tespit edilmişti55. 

1053/1643 tarihli mufassal cizye defterleri tertip olunmadan evvel yani 1643’den 
önce şehirde toplam 699 nefer vardı. Yapılan yeni sayımda, “Ednâ halleri evâsıt hal 
ile hesab olındıkda” denildikten sonra 604 neferin olduğu belirtilmişti. Bu arada 
veba salgınından dolayı kayıplar olduğundan (60 nefer) cizye ödemeye muktedir 
544 nefer yazılmıştı. Ancak, muhtelif hizmetlerinden ötürü muaf olan 30 neferin de 
hariç tutulmamasıyla toplam 574 nefer kaydedilmişti56. Buna sonuca göre; nüfus 
mevcudu klasik anlamda hesaplandığında, 574 x 5 = 2870 sonucu elde edilmek-
tedir. 

1643’deki cizye sayımından iki yıl sonra Erzurum Vilâyeti’nde meskûn Gayrimüslim 
ahalinin çoğunluğunun öldüğü, geri kalanların ise cizye ödemeye takatleri olma-
dığı ve bu nedenden ötürü yeniden cizye yoklaması yapılması istendiği görülü-
yor57. Fermandan yaklaşık üç yıl sonra hazırlanan 1648’deki cizye icmal defterinde; 
cizye ödemeye mükellef nefer sayısı, 1643’e göre %9’luk bir azalmayla 500 nefer, 
muaflarda ise %50’lik bir düşüş ile 15 neferdi58. Nüfus mevcudunun ise 515 x 5 = 
2575 olması muhtemeldi. Bu arada ilgi çeken bir nokta ise yaklaşık on dört yıl sonra 
1662’de şehirde, 2 000 Ermeni nüfusunun olduğu beyan edilmesidir59.

Joseph P. De Tournefort, A Voyage into Levant II

54  BOA. MAD. 5152, s.2-75
55  BOA. MAD. 6422, s.6
56  BOA. MAD. 2929, s.6-19; BOA. MAD. 4621, s.2-15
57  BOA. MAD. 2765, s.128
58  BOA. MAD. 15633, s.1
59  Par K. Kostaneants, “Erzeroum Ou Topographie De La Haute Armenie - De Hakoub Karnetsi ( XVII. 
Siecle), Journal Asiatique, tome. XIII, Paris 1919, s.156
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Şekil 1. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehri’ndeki Gayr-i Müslim Ne-
fer Sayısı

1691 yılında yapılan cizye reformu ile artık herkes kendi vergisinden sorumlu tutul-
muştu. Vergi ödeyenlere “varak” denilen bir belge verilmekle birlikte, daha önceki 
dönemlerin aksine malul durumda olanların dışındaki bütün muafiyetler kaldırıl-
mıştı60. Reform sonucunda; 1691-1692’de Erzurum’da ‘alâ 2022, evsât 1000, evâhir 
1000 olmak üzere toplam 4022 kişi cizye ödemeye mükelleflerdi61. XVII. Yüzyılın 
sonlarına doğru şehirde 6000 Ermeni ve 400 Rum’un olduğunu iddia edilmekte-
dir62. Ancak Batılı gezginler gittikleri yerlerde umumiyetle Gayrimüslîm toplum 
içerisinde kaldıklarından, bunlara dair verdikleri nüfus miktarları abartılı rakamları 
içermektedir. Nitekim 1691–1692 yılına ait resmi kayıtlarda, şehirde 4000 civarında 
Gayrimüslîm bulunmasına karşılık, yaklaşık on yıl sonra Erzurum’a gelen Tourne-
fort, 6000 civarında Gayrimüslim olduğunu belirtmektedir. Bu kadar kısa sürede bu 
denli bir nüfus artışı olamayacağından, batılı gezginlerin verdiği nüfus bilgilerine 
ihtiyatlı bakılması zaruridir.  

2. Sosyal Tabakalaşma

Osmanlı Devleti’nin toplum yapısı, temelde iki sınıftı63. Hükümdarın mutlak otori-
tesini temsil eden idareci, asker ve ulemadan oluşan askerîler ile bunların dışında 
kalan reâyalardı64. Vergi muafiyeti yanında askerî kassamlar tarafından terekeleri-
nin taksim edilmesi ve kadıasker mahkemesinde yargılanmaları gibi ayrıcalıklara65 
sahip askerî sınıf, kendi içerisinde “ehl-i örf” (ümerâ) ve “ehl-i şer/‘ilm”(ulemâ) olmak 
üzere iki kısımdı66. Ancak askerî sınıf mensuplarının belirsizliği söz konusuydu. As-
kerî sınıf kapsamındakiler, fiilen askerlik hizmetindekiler (sipahi, yeniçeri, topçu, 
cebeci, azab, gönüllü vs.), geri hizmettekiler (yaya-müsellem, yörükler, tatarlar vs.), 
kamu görevlileri (memurlar, kâtipler, mültezimler, eminler, vs.), yargı ve eğitim işle-
rini yürütenler (kadı, naib, müderrisler, mülazimler vs.), vakıf hizmetlileri (mütevelli, 
cabi, nazır, kâtip vs.), dinî hizmetleri yerine getirenler (imam, hatip, müezzin, hafız, 
mu‘arrif, zaviyedar, türbedar, kayyum, ferraş, seyyid ve şerif gibi Hz. Peygamber so-
yundan gelenler vs.) ve devlet tarafından istihdam edilenler (köprücü, derbentçi, 
madenci, tuzcu, atmacacı vs.) idi67. 

Devlet kademesinde belirli ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerine karşılık, vergi 

60  İnalcık, “Djizya”, EI2 II, s.565.
61  BOA. MAD. 18505, s.2
62  Tournefort, A Voyage into the Levant II, s.195
63  Ergenç; Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara, 1995, 
s.57.
64  Akdağ, Mustafa;  Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi II (1453–1559), İstanbul, 1995, s.84.
65  Barkan; “Edirne Askeri Kassam Defterleri”, Belgeler, sayı.5-6, Ankara, 1993, s.4. 
66  Halil Sahillioğlu, “Askerî”, DİA, III, s.488; Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. 
Yüzyılda Ankara ve Konya, s.126.
67  İnalcık; “Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1996, 
s.49–53.  
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muafiyeti tanınmış olan askerî sınıf; demografik yapı içerisinde bilhassa şehirlerin 
nüfus yapısının belirlenmesinde hususi bir ehemmiyete sahipti. Ancak şehirlerdeki 
askerî sınıfın, demografik yapı içerisindeki yeri hakkında, mevcut kaynaklarda yeter-
li bilgi olmaması, önemli bir sorunu beraberinde getirmişti. Problemin giderilmesi 
konusunda demografik araştırmalarda; askerî sınıfın toplum içerisinde  % 10’luk bir 
bölümü teşkil ettiği genelde kabul görmüştü68. Bununla ilgili olarak Ergenç, nüfus 
tahminlerinde % 10 konusunun genelde kabul edilen bir fikir olduğunu ifade et-
mekle birlikte, nüfus tahminine yardımcı olacak bu durumun kesin bir yargı olarak 
değerlendirilmemesi gerektiğine de dikkat çekmişti69. İncelenen dönemde tahrir 
defterlerinden farklı olan mufassal avârız defterinde, Erzurum’da askerî sınıfın 900 
hâne olduğu tespit edilmişti. Bu rakam, şehir genelindeki hâne sayısının %40’lık bir 
bölümünü teşkil etmişti70. Böylelikle askerî sınıfın mevcudiyeti konusunda genel-
de kabul edilen görüşten farklı olarak daha fazla bir oranda olduğu görülmektedir. 
Erzurum’da askerî sınıfın mevcutlarının fazla olmasında, şehrin eyalet merkezi ol-
ması yanında, serhad noktası da etkili olduğu söylenebilir. Şark seferlerinin üssü 
konumundaki Erzurum, savaş müddetince daimi surette takviye edildiğinden71, 
askerî sınıftan olanların sayısındaki artış kaçınılmazdı.  

1642 senesinde ehl-i örf taifesi, askerî sınıf içerinde %35’lik bir orana sahipti72. Bu 
sınıfa mensup olanlar arasında; yeniçeriler, kale muhafızları, tımarlı sipahiler, gö-
nüllüler ve altı bölük halkı vardı. Askerî sınıf içerisinde dağılım göze alındığında 
hâne sayısı bakımından en fazla mevcut yeniçerilerindi. %10,8’lik bir paya sahip 
olan yeniçeriler, şehrin muhtelif mahallelerinde ikamet etmişlerdi. Bunların kendi 
içerisinde hâne dağılımı; 197 hâne yeniçeri, 33 hâne cebeci ve 12 hâne topçulardan 
müteşekkil toplam 242 hâneydi73. Yeniçeri mevcudu ile ilgili veriler, sadece müsta-
kil hanede ikamet edenleri kapsamıştı. 

Yeniçerilerden sonra ehl-i örf tâifesi içerisinde, en fazla hâne sayısı kale muhafızları-
na aitti. %9,9’luk bir oranla toplam 222 hânede yazılı olan kale muhafızları arasında; 
136 hâne merd-i kal’a, 78 hâne azab, 4 hâne mustahfız, 1 hâne dizdar, 1 hâne timar 
tezkirecisi, 1 hâne ser-cebeciyân, 1 hâne cebeci kâtibi mücellidi’nindi74. 

Şehirde ikamet eden askerî sınıf içerisinde, zeamet ve timar tasarruf eden eyalet 
askerleri de vardı. 1642’de tımar sistemi bünyesindeki görevlilerin, meskûn olduk-
ları hâneler; 143 hâne erbab-ı timar, 17 hâne divan çavuşu, 3 hâne divan katibi, 2 
hâne defterhâne katibi, 1 hâne katip ve 1 hâne de Trabzon Beylerbeyi kethüdasına 
aitti75.

68  Barkan; “Research on the Ottomon Fiscal Surveys” Studies in the Economic History of the Middle East, 
London 1970, s.168.
69  Ergenç, Ankara ve Konya, s.57.
70  BOA. MAD. 5152, s.2-74.
71  BOA. Kamil Kepeci Ahkam (bundan sonra KKA.) 71, s.148, 292; BOA. MAD. 3260, s.2
72  BOA. MAD. 5152, s.2-74
73  BOA. MAD. 5152, s.2-74
74  BOA. MAD. 5152, s.2-74
75   BOA. MAD. 5152, s.2-74
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Ehl-i örf tâifesinin bir diğer üyesi gönüllülerdi. 1642’de % 6’lık bir orana sahip olan 
gönüllülerin hâne dağılımı; Gönüllüyan-ı yesâr 91 hâne, Gönüllüyan-ı yemin 22 
hâne, Gönüllü 1 hâne, Kars Gönüllüsü 9 hâne, Keçivan Gönüllüsü 3 hâne, Kağızman 
Gönüllüsü 3 hâne, Mazgird Gönüllüsü 3 hâne ve Hırtus Gönüllüsü 1 hâne olmak 
üzere toplam 133 hâneydi76. Yeniçeri ve kale muhafızlarında olduğu gibi, gönüllü-
ler içerisinde müstakil hanede ikamet edenler, avarız defterine yazılmışlar, kışlada 
kalanlar ise deftere kaydedilmemişlerdi77.

1642’de % 2,3’lük bir oranı teşkil eden ehl-i örf tâifesinin diğer bir üyesi altı bölük 
halkından olan sipahilerdi. 51 hânede kayıtlı olanların; 43 hânesi sipahilerin ve 8 
hânesi ise sipahi-oğullarınındı78.

Tablo 2. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehri’ndeki Ehl-i ‘Örf Tâife-
sinin Nüfusu

 Mahalleler Yeniçeri Kale Mu-
hafızları

Timarlı 
Sipahiler Gönüllüler 

Der-
gah-ı Ali 
Sipahil-

eri

Toplam

Ali Paşa 59 18 6 1 3 87
Ayaz Paşa 1 1 - - - 2
Cami-i Kebir 44 52 48 26 11 181
Cedid 6 6 2 2 2 18
Darağacı 9 37 8 34 8 96
Dönükler 8 4 3 4 - 19
Hâcı İlyas 15 4 1 2 - 22
Gez 2 - - - - 2
Hasan-ı Basrî 2 19 4 7 3 35
İskender 16 14 9 5 8 52
Kara Kenise 16 - 12 - - 28
Kazan Big 12 6 10 4 4 36
Kuloğlu 12 5 8 - 5 30
Mehdi Baba 8 29 11 16 - 64
Mirza Mehmed 13 7 7 4 2 33
Mumcu 3 3 - 2 - 8
Murad Paşa 13 13 6 13 2 47

76  BOA. MAD. 5152, s.2-74
77  Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri: Erzurum,  s.138.
78  BOA. MAD. 5152, s.2-74
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Sultan Melik 3 4 8 13 3 31
Toplam 242 222 143 133 51 791
Tahmini Nüfus 
(Hx5) 1 210 1 110 715 665 255 3 955

Askerî sınıf içerisindeki ehl-i şer‘/ehl-i ‘ilm tâifesinin nüfus durumu hakkında, 1642 
tarihli defterden bilgi temin edilmektedir. Şehir nüfusunun %4,4’lük bir orana sahip 
ehl-i şer‘ sınıfı içerisinde; en kalabalık olanlar cami hizmetindeki görevlilerdi. 68 hâ-
neden kayıtlı görevlilerin dağılımı; 19 hâne imam, 15 hâne müezzin, 3 hâne hatip, 9 
hâne farraş, 3 hâne hüddam, 1 hâne salahân, 1 hâne ‘aşırhân, 4 hâne minla/molla ve 
13 hâne duacı’dan müteşekkildi. Ehl-i şer‘ içerisinde dikkat çeken bir diğer grup ise 
vakıf görevlileriydi. 15 hânede kayıtlı görevliler arasında; 12 hâne zaviye şeyhlerine, 
1 hâne cabiye, 1 hâne mütevelliye ve 1 hâne de türbedara aitti. Şehirdeki ilim haya-
tını devam ettiren ehl-i ilm tâifesinden ise sadece 2 hâne müderrislerindi. Ehl-i şer‘ 
arasında 10 hâne seyyid, 1 hâne muhâcir, 1 hâne ulema oğlu ve 1 hâne de Umudum 
köyü hatibi vardı79. 

Tablo 3. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehri’ndeki Ehl-i Şer‘ ve 
Ehl-i İlm Tâifesinin Nüfusu

Mahalleler Cami Görevlileri Vakıf Görev-
lileri

Medrese 
Görevli-

leri
Sair Toplam

Ali Paşa 6 1 - - 7

Ayaz Paşa 1 1 - - 2

Cami-i Kebir 22 6 2 3 33

Darağacı 4 - - 2 6

Dönükler 2 - - - 2

Hâcı İlyas 1 - - - 1

Hasan-ı Basrî 3 - - - 3

İskender 3 1 - 1 5

Kazan Big 2 - - - 2

Kuloğlu 1 - - 2 3

Mehdi Baba 9 4 - - 13

Mirza Mehmed - 1 - - 1

Mumcu 2 - - 1 3

79  BOA. MAD. 5152, s.2-74



288

Murad Paşa 10 - - 4 14

Sultan Melik 2 1 - - 3

Toplam Hâne 68 15 2 14 98
Tahmini Nüfus 
Hx5 340 75 10 70 490

Şehirde askerî sınıftan sayılan bir diğer unsur ise, aslında askerlikle ilgileri olmayan, 
hazine görevlileriydi. Erzurum Eyâleti Hazinesi’nde görevlilerin on bir hâne olduk-
ları tespit edilmişti80. Hazine memurları, Cami-i Kebir Mahallesi’nde ikamet etmeyi 
tercih etmişlerdi.

XVII. yüzyılda askerî sınıfla ilgili olarak muhtelif tarihlere ait resmi belgelerden elde 
edilen mevcutlar ile 1642 yılına ait mevcutları arasında belirgin bir fark görülmekte-
dir. Şehrin demografik yapısının belirlenmesinde noktasında, kıyaslama yapabilme 
imkânı veren 1642’deki yoklama, şehirdeki her kesime ait bilgiler ihtiva ettiğinden 
nüfusun belirlenmesinde temel ölçüttür. 

Osmanlı toplumunda vergi ödemekle mükellef reâyaya, bazı durumlarda askerî sı-
nıfta olanlar gibi, muafiyet hakkı verilmişti. Nitekim 1642 yılındaki avarız yoklama-
sında, 346 Müslüman hâne ile 74 Gayrimüslim hâneden muaf mevcuttu81. Şehir 
genelinde % 15’lik bir kesimi ihtiva eden muaf zümrenin içinde bulunduğu ekono-
mik durum, ayrıcalıklı statü kazanmalarında etkili olmuştu. Malî durumu yetersiz 
ya da düşük olan fakirler, iş göremeyenler, çalışmaya kudreti olmayanlar, kimsesiz-
ler, dul kadınlar, yetimler, öksüzler, yaşlılar, körler, dervişler, sofiler, divaneler, yeni 
Müslüman olanlar, kâr ve kisbe kadir olmayanlar ve vakıf meskenlerinde ikamet 
edenler muaf zümre olarak değerlendirilmişlerdi82. Arşiv vesikalarında; “Fakirân,”, 
“‘Amel-mandegân”, “Yetimân”, ve “Bikesân” başlığı altındaki muaf zümreye ekono-
mik yetersizliklerinin haricinde de muaf statüsü verildiği görülmektedir. 407 hânesi 
olan ve genellikle de askerî sınıf mensuplarının kaldığı Cami-i Kebir Mahallesi’nde 
56 hâne muaftı83. Hasan-ı Basrî ve Mehdi Baba Mahalleleri’nin zemini kendi vakıf-
larına ait olduğundan, mahallelerdeki toplam 58 Müslüman hâne de muaf kabul 
edilmiştir84. 1643’deki avârız icmal defterinde, şehir merkezindeki yedi mahallede 
meskûn Müslümanların avârızhâne hesabına dâhil edilmemiştir85. Müslümanların 
muâfiyetlerinin ileriki tarihlere de devam edip etmediğine dair, herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır.

80   BOA. MAD. 5152, s.20
81   BOA. MAD. 5152, s.2-74
82   BOA. MAD. 5152, s.2-74
83   BOA. Bâb-ı Defterî Mevkûfat (bundan sonra D. MKF.) 27462, s.7; BOA. MAD. 5152, s.16,22-23
84   BOA. D. MKF. 27462, s.7-8; BOA. MAD. 5152, s.26-31
85   BOA. MAD. 6422, s.6
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Tablo 4. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehri’ndeki Müslüman 
Muâf Reâyanın Mahallelere Dağılımı

Mahalleler
Fa-
kir

Amel-mende
Bikes/

Dul
Ye-
tim

Ök-
süz

Piri 
Fani

Ama Sair*
Der-

viş
Sofi

Di-
vane

Top-
lam

Ali Paşa 1 2 15 5 - - - 1 - 1 - 25

Cami-i Kebir 35 4 46 13 - 6 1 - 2 - - 107

Cedid 1 - 3 4 - - - 2 - - - 12

Darağacı 9 1 30 4 - 3 - 3 - - - 50

Dönükler - - 4 3 - - - 1 - - - 8

Hâcı İlyas 1 - 1 3 - - - - - - - 5

Hasan-ı Basrî 2 5 7 4 - 1 1 - - - - 20

İskender 4 2 8 1 - - - 1 - - - 16

Kazan Big 2 2 5 2 - - - 1 - - - 12

Kuloğlu 1 2 2 - - - - 1 - - - 6

Mehdi Baba 2 1 8 2 - - - 2 1 - - 16

Mirza Meh-
med

1 - 1 1 1 - - - - - - 4

Mumcu 1 3 4 1 - 2 - - - - - 11

Murad Paşa 9 10 19 4 - 3 - - - 2 47

Sultan Melik 1 3 3 - - - - - - - - 7
Toplam 
hâne

70 35 156 47 1 17 2 12 3 1 2 346

Tahmini 
Nüfus Hx5

350 175 780 235 5 85 10 60 15 5 10 1 730

*Kâr ve kisbe kadir olmayanlar, avârızdan muaf olduklarına dair emr-i şerif bulunan-
lar, mahalle mescidi vakfında kalanlar, Yeni Müslüman olanlar.

Müslümanlarda olduğu gibi, Gayrimüslîmler içerisinde de ekonomik durumu yeter-
li olmayanlar, vergiden ödemekten muaf tutulmuşlardı. Malî imkânları yeterli olma-
yanların haricinde muafiyet hakkı verilenler; türbelerin, çeşmelerin ve su yollarının 
tamir ve bakımını üstlenenlerdi86. Muaf reâyanın mahallelere dağılımı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

86   BOA. MAD.5152, s.75; “…. nefs-i Erzurumda vâki’ Murad Paşa Mahallesi ahalisi Erzurumun ha-
ric ve dahilinde vâki’ olan kâriz ve su yolların ta’mir ve termim eylemek üzere hane-yi avârızdan muaf ve 
müsellem olub ….”, BOA. MAD. 2774, s.32. 
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Tablo 5. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehri’ndeki Gayr-i Müslim 
Muaf Reâyanın Mahallere Dağılımı

Mahalleler Fakir Amel-
mande Bikes/Dul Yetim Malul Pir-i 

Fani Sair Toplam

Cami-i Kebir - - - - - - 1 1

Cedid - - 2 - - 1 1 4

Darağacı - - 1 - - - - 1

Gez 2 - 4 - - 2 - 8

Gürcükapı 2 - 39 1 - 1 - 43

İskender - - 5 - 3 - - 8

Mumcu 2 - 2 - - - - 4

Murad Paşa - 2 2 - - - 1 5

Toplam hâne 6 2 55 1 3 4 3 74
Tahmini nüfus 
(Hx5) 30 10 275 5 15 20 15 375

3. Nüfusun Mahallelere Dağılışı

XVII. yüzyılda, 1642’de nüfusun %34,4’lük bir kısmı, şehrin merkezi olarak kabul edi-
len iç-kaledeki mahallerde, %65,6’sı varoşlardaki mahallelerde kalmıştı87.

XVII. Yüzyılda Erzurum Şehri’nin Krokisi

87   BOA. MAD. 5152, s.2-74
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a. Şehir Merkezindeki Mahallelerde Nüfusun Dağılışı: Kara Kenise, Ayaz Paşa, 
İskender, Mirza Mehmed, Kazan Big, Kuloğlu, Cami-i Kebir ve Çukur Mahalleleri, 
şehir merkezindeki mahallelerdir. Merkezdeki nüfus yoğunluğu içerisinde en ka-
labalık mahallesi Cami-î Kebir’dir. Kaleyi de ihtiva eden mahalle, genelde askerî 
sınıf mensuplarının tercih ettiği en seçkin mahalle durumundadır. Paşa Sarayı’nın 
olduğu Kazan-Big ile Mahkeme Binası’nın bulunduğu Kul-oğlu da mevkileri itiba-
riyle, şehirdeki mümtaz mahallelerdendir. İskender Mahallesi ise yerleşim için ter-
cih edilmiştir. Şehirdeki en eski mahallelerden birisi olan Kara Kenise’de yerleşimin 
seyrekliği dikkat çekicidir. Ayaz Paşa ve Kul-oğlu Mahalleleri de nüfus açısından 
kalabalık değildiler. 1643’de, önceki yılda yazılı olmamalarına karşılık, gerek Kara 
Kenise ve gerekse Ayaz Paşa Mahalleleri’nde Gayrimüslîmler meskûndular88. Şehir 
merkezindeki Çukur Mahallesi’nde Gayrimüslîmlerin mütemekkin oldukları tespit 
edilmiştir89. 

Tablo 6. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehir Merkezindeki Mahal-
lelerin Nüfus Dağılımı
Mahalleler Askerî Sınıf Müslümanlar Gayr-i Müslimler Toplam
Ayaz Paşa 4 4 - 8
Cami-i Kebir 225 180 1 406
Çukur - - - -
İskender 57 45 70 172
Kazan Big 38 28 - 66
Kara Kenise 28 - - 28
Kuloğlu 33 6 - 39
Mirza Mehmed 34 16 - 50
Toplam 419 279 71 769
Tahmini Nüfus H*5 2097 1395 355 3845
Tablo 7. 1643 Yılında Erzurum Şehir Merkezinde Gayr-i Müslim Nüfusun 
Mahallelere Dağılışı
Mahalleler *Hâne **Nefer
Ayaz Paşa 52 69
Çukur 43 66
İskender 67 90
Kara Kenise 47 71
Toplam 209 296
Tahmini Nüfus (H*5) 1045 1480
* 1643 tarihli avârız defterinden alınmıştır. ** 1643 tarihli cizye defterinden alınmış-
tır.

b. Varoşlardaki Mahallelerde Nüfusun Dağılışı: 1642’de varoşlardaki nüfus, şe-

88  BOA. MAD. 6422, s.6; BOA. MAD. 2929, s.6-7,9-10; BOA. MAD. 4621, s.2-3, 5-6
89  1642 yılındaki avarız defterinde kayıtlı nüfus olmamasına rağmen, 1643’deki hem avârız hem de cizye 
defterlerinden nüfus tespit edilmiştir. BOA. MAD. 6422, s.6; BOA. MAD. 2929, s.8-9; BOA. MAD. 4621, s.4-5.
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hir nüfusunun % 65,6’sını teşkil etmiştir. Tebriz-kapı Varoşu’ndaki Darağacı, Mehdi 
Baba, Hasan-ı Basrî, Cedid ve Sultan Melik nüfusunun yoğun olduğu mahallelerdir. 
Askerî sınıfın fazla olduğu Darağacı ise şehirdeki kalabalık mahallelerdendir. En eski 
mahallelerden Hasan-ı Basrî ile yeni kurulan Mehdi Baba Mahallesi’nde genellikle 
Müslümanlar meskûndur. Halkın yerleşmek için tercih ettiği, yeni teşekkül olan Ce-
did Mahallesi’nde nüfus yoğun olmasına rağmen, eski mahallelerden Sultan Me-
lik’te nüfus oldukça seyrektir. 

Gürcü-kapı Varoşu’ndaki mahalleler, Tebriz-kapı Varoşu’ndakiler kadar olmasalar da 
belli bir nüfus yoğunluğuna sahiplerdi. Kilisesi olan Gürcü-kapı, Gayrimüslîmlerin 
en kalabalık olduğu mahalledir. Müslümanların mütemekkin olduğu Ali Paşa, ticarî 
hayatın faal bir şekilde cereyan ettiği bir mahalledir. Yeni teşekkül edilen mahalle-
lerden Dönükler ve Hâcı İlyas’ın ise nüfusu fazla değildir.

Nüfus yoğunluğu bakımından en düşük olan mahalleler, Erzincan-kapı Varoşu’nda-
dır. Murad Paşa, şehir genelinde nüfus açısından kalabalık mahallelerden olmasına 
karşılık, yeni kurulan Mumcu ve Gez Mahalleleri için böyle bir durum söz konusu 
değildir. 

Tablo 8. XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Erzurum Şehrinin Varoşlarındaki Mahalle-
lerde Nüfusun Dağılışı

Mahalleler Askerî Sınıf Müslüman 
Ahali

Gayr-i Müslim 
Ahali Toplam

Ali Paşa 94 68 - 162
Cedid 18 34 32 84
Darağacı 102 135 18 255
Dönükler 21 29 - 50
Gez 2 8 28 38
Gürcü Kapı - - 224 224
Hâcı İlyas 23 12 - 35
Hasan-ı Basrî 38 61 - 99
Mehdi Baba 77 77 2 156
Mumcu 11 45 20 76
Murad Paşa 61 148 14 223
Sultan Melik 34 28 - 62
Toplam 481 645 338 1 464
T. Nüfus (H*5) 2 405 3 225 1 690 7 320

Şehir merkezindeki mahalleler daha uygun koşullara sahip olmasına karşın yerle-
şim kısıtlı idi. Bu sebeple şehirdeki nüfus, varoşlarda yoğunlaşmıştı. Hatta askerî 
sınıf mensupları, şehir merkezinde yoğunlaşmıştır. Gayrimüslîmlerin yerleşimi hu-
susunda, idare tarafından herhangi bir kısıtlama yapılmamıştır. Şehir merkezinde, 
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müstakil mahallelerde kalabildikleri gibi, Müslümanlar ile aynı mahalleler de ika-
met etmişlerdi. Şehir merkezinde ve varoşlarda meskûn Gayrimüslîmler mevcuttur. 
Müslümanlar ise daha ziyade varoş kesimlerinde ikamet etmeyi tercih etmişlerdir. 
Cami, mescid ve zaviyelerin bulunduğu mahalleler, daha ziyade Müslümanların ço-
ğunluğu teşkil ettikleri mekânlar, olarak karşımıza çıkmıştır.

Sonuç

Erzurum şehri, Osmanlı öncesinde olduğu gibi, Osmanlı idaresi altında büyümesine 
ve gelişmesine devam etmiştir. Hatta Osmanlı idaresinin teşkil ettiği ilk dönemler-
de, harap vaziyette olan şehrin yapılan bayındırlık faaliyetleri neticesinde giderek 
daha canlı bir görüntüye kavuştuğu görülmektedir. Şüphesiz şehrin büyümesi ve 
gelişimi ilerleyen süreç içerisinde de devam ettirilmiştir. Siyasi hadiselerin en fazla 
hissedildiği dönemde daha müstahkem konumu ile Anadolu’nun önemli şehirleri 
arasında yer alan Erzurum şehrinin demografik potansiyeli, devrin aydınlatılması 
noktasında ana kaynak hükmünde olan avârız ve cizye defteri sayesinde mümkün 
olmuştur. Yaklaşık olarak 12000 civarında nüfusun mevcut olduğu şehirde % 72 
Müslüman ve % 18 Gayrimüslîm oranlaması belirlenmiştir. Sosyal tabakalaşma ve 
nüfusun mahallelere dağılımı belirlenmiş şehirde, meskûn nüfusun şehir içi mahal-
lerde yaşamayı tercih etmekle birlikte kısıtlı yerleşim alanı sebebiyle artan nüfusun 
şehrin dışındaki varoş mahallelere doğru kaydığı tespit edilmiştir. Cami-î Kebir, Da-
rağacı, Gürcükapı ve Murad Paşa nüfus oranları açısından dikkat çeken mahalleler-
dir. 
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Şehrin Tarihi Hafızasını 
Canlandırmak: Eski 
Fotoğraflarla Erzurum
Muzaffer Taşyürek1 

“Erzurum’da bir avuç Erzurum sevdalısı ile başlatmış olduğumuz ve geniş kitleler ula-
şan, ortak bir şehir bilinci uyanmasına vesile olan ‘Eski Erzurum Fotoğraflar’ı faaliye-
ti ülkenin ve hatta dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan hemşerilerinde kilometrelerce 
uzaklarda olsalar da şehirlerini hatırlama adına, şehirleri için endişe duyma ve şehir 
hafızsın uyanması bakımından önemli bir etkinlik olmuştur..”

Fotoğraf, hiç şüphe yok ki 19. asrın en önemli buluşları arasında yer almıştır. İnsa-
noğlunun görme organını taklit etme düşüncesinden yola çıkarak ortaya konan bu 
icat, “anı yakalama” becerisinden ötürü birçok bilim adamının ve araştırmacının işini 
kolaylaştırmıştır.

Toplum yaşamının, günümüzde sözden çok görüntüye dayalı olması, görselliği ge-
rekli kılmaktadır.

Şu bir gerçektir ki;  Eğitimde görsellik öğrenmenin kalıcılığı için önemlidir. Anlatılan 
konunun zihinde şekillenmesi, konuyla ilgili hayal kurdurabilmek önemlidir. Eğer 
öğrenci konu ile ilgili hayal kurabiliyorsa, yani öğrendiğini somut hale getirebiliyor-
sa bellekte kodlanması kolay hale gelir. Belleğe iyi kodlanmış bir bilgi ise kalıcıdır, 
kolay kolay unutulmaz.  Bu nedenle derslerde deney yapılması kalıcılığı arttırmakla 
kalmaz, konuyla ilgili yorumlama yeteneğini de geliştirir. Görsellik öğrenciye hayal 
kurdurması açısından önemlidir.
1  Erzurum Palandöken Belediyesi Kültür ve Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Beyazşehir Palan-
döken Dergisi Editörü 
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Görsellik eğitimde olduğu gibi toplumun her alanın da ve aşamasında önemli ol-
muştur.

Tarihin öğrenilmesi ve öğretilmesinde de kaynaklar arasında görsel malzemeler 
hep ön sırayı almıştır.

Tarih Biliminin Kaynakları 

Geçmişten kalan ve tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak 
(Belge) denir. Tarihi kaynaklar başlıca iki gurupta incelenir. Bunlar:

Yazısız Kaynaklar

Taş ve madenî araçlar, heykeller kabartmalar, efsaneler, destanlar, arkeolojik kazı-
larda bulunan kap-kacak, kemer, toka, yüzük gibi süs eşyaları yazısız kaynaklardır.
 

Yazılı Kaynaklar

Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, 
teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

Geçmişe dönüp baktığımızda, ortalama on beş bin yıldan bu yana duvar resimle-
riyle karşılaşılmaktadır. 

Çivi yazılarının geçmişi ise, yaklaşık iki bin beş yüz yıllıktır. İnsanlar; yedi yüz yıldan 
beri resim sanatını tanımakta, beş yüz yıldan fazla bir süre ise kitaplara resimler 
basılmaktadır. 

Yüz yetmiş yıldan beri fotoğraf sanatıyla, yüz yıldan fazla bir zamandan beri ise 7. 
sanat olarak taçlandırılan sinema sanatıyla tanışılmıştır. 

Son kırk yıldır elektronik görüntüleri, son on yıldır ise sayısal tabanlı bilgisayar gö-
rüntülerinin yaşamın her alanını kapladığı görülmektedir.

İster insan eliyle, ister mekanik veya elektronik bir araç yardımıyla olsun, imgeler 
içlerinde daima anlam veya anlamları barındırmışlardır. Bu anlamlar imgelere, üre-
ticileri tarafından üretildikleri anda veya daha sonra yüklenmiştir. Bu yüklenen an-
lamlar ise, alıcıları tarafından farklı boyutlarda algılanmış ve okunmuştur.

Bu imgeler içerisinde Fotoğrafların yeri şehir tarihi açısından bence çok önemlidir. 
Fotoğrafın 19 ağustos 1839 tarihinde Fransa Bilimler Akademisi tarafından “yeni bir 
keşif” denilerek dünyaya ilan edilmesinden bugüne geçen 1.5 asırlık süre boyunca 
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insanlığın görsel hafızasına milyonlarca kare fotoğraf, fotoğrafçılar tarafından çekil-
di ve sunuldu.

Bu fotoğraflar içinde sanat değeri olanlar da oldu, sıradan fotoğraflar da odu.

Bu fotoğraflar içinde tarihi değeri olanlar oldu, milyonlarcası yırtılıp çöpe atıldı, ya-
kılıp yok edildi.

Bu fotoğraflar içinde kimileri tarihin yeniden yorumlanmasına ve yazılmasına se-
bep oldu. Ali İhsan Ökten’e göre; “1839’da Fransız Bilimler Akademisi tarafından 
fotoğrafın kabul edilmesi ile başlayan ve bugüne kadar geçen süreç “tek kare”lik 
görüntünün büyüsünü bozmamıştır. Kısacık bir anın ölümsüzleştirilmesi duygusu 
devam ettikçe bu süreç devam edecektir. Fotoğraf özgürlüğe ve demokrasiye gi-
den yolda bir araç olarak görülmüştür. Bir fotoğraf bazen o güne kadar anlatılanları 
tersine çevirmiştir.”

Yaklaşık 2 asırdır hayatımızda yer edinen Fotoğraf, artık günümüzde teknolojinin 
de desteği ile çok fazla kullanım alanı bulmaktadır.

Fotoğraflar tarihin yazımı ve yorumlanmasında önemli objeler olarak yerini almıştır.

Mesela bir fotoğraf tutkunu olan Sultan II. Abdülhamid, oluşturduğu ve dünya-
nın en büyük fotoğraf koleksiyonu olan Yıldız Albümleri’ni oluşturmak için devrin 
önemli fotoğrafçılarını kullanmıştır. Tüm Osmanlı coğrafyasına ve dışına gönderilen 
fotoğrafçılar, birçok şehri ve objeyi fotoğraflayarak Sultan’ın huzuruna çıkmışlardır. 
Ve biz bugün o fotoğraflardan yola çıkarak şehir tarihlerini yazmada önemli ipuçları 
yakalama şansına sahibiz. 

Erzurum veya Türkiye’nin herhangi bir şehrinin tarihini yazarken elimizde bulunan 
sararmış, kırılmış, bir kenarı kopmuş bir fotoğraf bazen önümüze çok farklı boyutlar 
açabilmektedir.

Günümüzde fotoğraf, güzel, ortak beğenilere hitap eden bir eser ortaya çıkarma 
ve bu eserin kitlesel paylaşımı konusunda en geniş katılımı sağlayan bir sanattır. 
Bunun yanında albümler arasında, arşivlerde kalmış olan bir fotoğraf bir şahsın, bir 
ailenin, bir mekânın, evin, mahallenin, kasabanın, şehrin nereden nereye geldiğini 
nasıl değiştiğini, neleri yok ettiğimizi ve nelerin kaybedildiğinin ipuçlarını bizlere 
vermesi adına önem arz etmektedir.

Bir şarkıda şöyle deniliyor;

Bu sensiz ilk baharım, bıraktığın kadarım
Ne azaldım yokluğunda, ne bir zerre çoğaldım

Kapı dışarı çıkmadım, mektupları açmadım
Darıldım ben hayata
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Kapattım perdeleri yaşadım hep eskileri
Belki yüz belki bin defa

Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar
Onlar da ağlamaklı benim gibi yasındalar
….

Şair eski fotoğraflarla ilgili duygularını şöyle dillendirir..

anılarımın izlerine baktıkça 
yekpare sonsuz bir orman açılır 
yüreğimin dip köşelerine
bir tebessüm kalmış 
sadece eski fotoğraflarda,
bana ait değil gibi yüzüm
dinlenceye çekilmiş sevdalım 
yüzün masalsı anıların dip notlarında

bir erin eski fotoğrafları, 
kabirlerde uçuyor son bahar yaprakları
aradan otuz yıl geçse de, 
çıkartıp bakıyorum hergün bin kerre, 
o eski fotoğrafta gülen gözlerine
yanında götürdüğün o karaağaç varya, 
hani eskiyen bir fotoğraf karesine sığdırdığın! 
budaklandı yıllar sonra; 
rengarenk çiçekler koklanıyor şimdi dallarında
….

Hani o albümler arasında kalan, fazla yer işgal etmesin diye, sandıklara, kitaplığımı-
zın çekmece veya arka taraflarına sakladığımız fotoğrafların, bizleri anılardan anıla-
ra götüren albümler arasında kalan fotoğraflarımızın aile ve şehir tarihi açısından 
önemini ne kadar kavrayabildik?

Sanırım birçoğumuzun kitaplarının arasında kalan eski fotoğrafları vardır. Kitapla-
rı karıştırırken sayfaların arasından kayarak önümüze düşen, alıp baktığımızda bizi 
yıllar öncesine götüren fotoğraflar… Okuduğumuz kitabı elimizden bıraktıran, öte-
lere yelken açmamızı sağlayan sararmış kartlar belki sizin kısa hayat tarihçenizde, 
belki aileniz, belki mahallenizle ilgili anılarınızın, şehrin yıkılan bir mekânın, yok 
olan sokağın, oralarda yaşananların bir anda gözünüzün önünde canlanmasına ve-
sile olur.

Geçmişten günümüze, insanlar, mekânlar, kıyafetler, araçlar, otomobiller, hayatın 
her alanında nereden nereye geldiğimizi gösteren kenarları kıvrımlı-kırtmalı, ebat 
ebat fotoğrafların gelecek kuşakları ne kadar ilgilendirdiğini, ilgilendireceğini saat-
lerce tartışmak mümkün.



300

“Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı” Sözünün modern dünyada yeri ne-
dir?

Bu sorunun cevabını herhalde en mutlu şekilde verebilecek kişiler eski malzemeleri 
satarak zengin olan antikacılardır.

Yeni, modern olan elbette güzeldir. Öncelikle tercih edilendir. Ama tarihi bir özelliği 
yoktur. 
…
Sizler katılırsınız veya katılmasınız ama ben şahsen elime geçen bazı fotoğrafların 
bir şehrin tarihinin yeniden yazılması ihtiyacı doğurduğuna şahit oldum.. Bu şahit-
likten bazı örnekler sunmak istiyorum..

Konuya açıklık getirmesi açısından etkinlik için misafir olduğumuz Konya’mızdan 
başlamak üzere bazı fotoğraflara baktığımızda şehrin nereden nereye geldiğini 
görsel olarak izlememiz ve yorumlarda bulunmamız mümkün.

Genç kuşaklara Konya’nın nereden nereye geldiğini anlatmak adına fotoğrafların 
önemi yadsınamaz. (Fotoğraf 1, eski Konya İstasyonu) (Fotoğraf 2, Yeni Konya İstas-
yonu) 

Fotoğraf 1
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Fotoğraf 2

Veya Ziraat anıtının nasıl Atatürk anıtına dönüştüğünü fotoğraflar eşliğinde anlat-
tığımızda insanlarımızda belleklerde farklı duygular uyandırmamız pek ala müm-
kündür. (Fotoğraf 3, Ziraat Anıtı) (Fotoğraf 4, Atatürk anıtının eski görünümü, Fo-
toğraf 5,Atatürk Anıtı ve çevresinin günümüzdeki hali) 

Fotoğraf 3
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Fotoğraf 4

Fotoğraf 5
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Yine İnce Minareli Medresenin minaresinin zarafetini bir belge ile göstermeden 
bugün halini anlatmanın zor olduğu malumdur. Bu belge de elbette ki o dönemi 
yansıtan bir fotoğraf veya bir gravür olacaktır. (Fotoğraf 6, İnce Minareli Medrese 
eski hali) (Fotoğraf 7,İnce Minareli Medrese günümüzde ki hali) Örnekleri çoğalt-
mamız mümkündür.

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7
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Sadece tarihi mekânlar değil ulaşım araçları (Fotoğraf 8, Atlı Tramvay) (Fotoğraf 
9, Fayton) veya aile fotoğrafları, okul fotoğrafları, asker, esnaf, memur fotoğrafla-
rından sosyal değerlendirmeler yapmamız, geçmişle günümüzün mukayesesini 
yapmak, geleceğe miras bırakmamız mümkündür.

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9
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Konya’nın meşhur Alaaddin Tepesi ve çevresiyle ilgili eski ve yeni fotoğraflar(Fo-
toğraflar 10,11,12) şehrin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından şüphesiz 
çok önemlidir.

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11
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Fotoğraf 12

Bir başka örnek olarak Selimiye Camii ve çevresini verebiliriz(Fotoğraf13,14)..

Fotoğraf 13
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Fotoğraf 14

İstanbul’un (Fotoğraf 15, Harem ve çevresi)(Fotoğraf 16, İstanbul Boğazının buz 
tutmuş halini,) Harput’un, (Fotoğraf 17 Harput)   İzmir’in (Fotoğraf 18Çankaya Kav-
şağı) Ankara’nın (Fotoğraf 19,20 Ankara Kalesi)(Fotoğraf 21,22 Ulus Meydanı) fo-
toğraflarına bakan bir kişi hem bir şehrin hem ülkenin nerelerden nereye geldiğini, 
nasıl bir değişim yaşandığını fark edecek,  farklı değerlendirmelerde bulunacaktır.

Fotoğraf 15
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Fotoğraf 16

Fotoğraf 17
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Fotoğraf 18

Fotoğraf 19
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Fotoğraf 20

Fotoğraf 21
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Fotoğraf 22

‘Eski Erzurum Fotoğrafları Grubu’, Erzurum’da şehir bilincinin uyanmasına nasıl kat-
kıda bulundu? Diye sorulabilecek bir soruya birkaç eski fotoğraf değerlendirmesiy-
le şöyle cevap vermek mümkün. 
Eski Erzurum fotoğraflarına bakan kişiler şimdilerde yönetimleri sorguluyor-
lar. Kentsel dönüşüm denilince durup düşünüyorlar. (Fotoğraf 23,24,25,26 eski 
1930’larda ki Erzurum Belediyesi ve Atatürk Anıtı Kaidesi ki bu kaide 1937 hey-
keltıraşın parasını aldığı halde teslim etmediği Atatürk heykeli kaidesidir- yıkılıp 
ortadan kaldırılmıştır.) Bu fotoğraflar bir zamanların Erzurum’unun ipuçlarını ver-
mektedir. Erzurum Vilayet Binası daha sonraki yıllar aslı bozularak tadilattan ge-
çirilip Devlet Güvenlik Mahkeme binası olarak kullanılmıştı. 2010 yılında yeniden 
tadilattan geçirilmesi gereken bu tarihi bina Eski Erzurum fotoğrafları Gurubunda 
yayınlanan binanın orijinal halini gösteren fotoğraflardan esinlenerek aslına uygun 
restore edilmiştir.  (Fotoğraf 27, Eski Vilayet Binası)(Fotoğraf 28, Eski Vilayet Binası-
nın yeni hali) 
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Fotoğraf 23

Fotoğraf 24
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Fotoğraf 25
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Fotoğraf 26

Fotoğraf 27
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Fotoğraf 28

Artık insanlarımız tarihi binaları kim, niçin yıkmış? diye soruyor, soruşturuyor, sor-
guluyorlar. En yakın bir misal olarak Halk Eğitim binasının yıkılması olayıdır. Şu 
anda Erzurum’da Halk Eğitim Binası’nın yıkılması mahkemelik olmuştur.(Fotoğraf 
29, Halk Eğitim Binası)( Fotoğraf 30,Halk Eğitim Binasının yerinin şu an ki hali) İnsan 
mimari bir özelliği olmasa da bu binanın binlerce hatıraya ev sahipliği yapması 
nedeniyle yıkılmasına isyan etmektedirler. Yaşı belli bir yere gelmiş insanlarımızın 
birçoğu o binada sahneye çıkmış, şiir okumuş, müsamere sergilemiş, konferans 
vermiş, bar oynamış, türkü dinlemiş.. Bu binanın yıkılmasını anılarının yıkılması 
olarak görüyor ve sorguluyorlar.

Fotoğraf 29
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Fotoğraf 30

Çünkü yıkılan, yok edilenler eskimiş birkaç bina değil, yok edilen hatıralar, silin ha-
fızalardır.
Yerli ve yabancı turistlerin merakla ve ilgiyle gezdikleri turistik mekânların eski hal-
lerinin fotoğrafları ortaya çıktığında Erzurum büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. 1950’li 
yıllara kadar Üç Kümbetler’in çevresinin mezarlık olduğunu gösteren fotoğraflar, 
daha başka böylesi alanlar var mı sorusuna sebep olmuş 1940-1950 yıllarına ka-
dar şehrin birçok kamu kurumu, sağlık ocağı, okul gibi mekanlarının mezarlık 
alanları üzerine kurulduğu ortaya çıkmış ve tartışmalara sebep olmuştu. (Fotoğraf 
31,32,33)

Fotoğraf 31
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Fotoğraf 32

Fotoğraf 33
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Hele Birinci Dünya savaşında, Sarıkamış harekâtı esnasında harekât merkezi olan 
Hasankale’de halen ayakta durmakta olan ve okul olarak kullanılan o dönemin 
hastanesinin fotoğrafı ortaya çıktığında konu basında tartışmalara sebep olmuştu. 
Çünkü torunlar hastalanarak veya yaralanarak şehit olan dedelerinin üzerinde top 
oynuyorlardı.(Fotoğraf 34,35)

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35
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Erzurum’a ilk sinemayı Rusların yaptığı 36 nolu fotoğraf ortaya çıktığında öğren-
miştik. Yine genç nesillerin kulaktan duydukları 1960’lar da yanan Saray Sineması 
görüntüleri Erzincan Kapı Çarşısının tarihini yeniden yazdıracak bir belgeydi.

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37
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Ulu camiyi bazı rehberler 800 senelik eser olarak anlatıyorlardı. Oysa daha yakın 
zamanda 1964’te cami büyük bir tahribat yaşamı ve çökmüştü. 1968 de yeniden 
restore edilmişti. Bu olayı bile birçok Erzurumlu unutmuştu. Ortaya çıkan iki fotoğ-
raf insanları şaşkınlığa sürüklemişti.( Fotoğraf 38,39)

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39



321

Erzurum kongresini hepimiz inkılâp tarihi kitapların da yer alan 40 nolu fotoğrafta 
ki binada yapıldı olarak biliriz.  Atatürk Üniversitesi İnkılâp tarihi bölümü dekanla-
rından Prof. Dr.Enver Konukçu’nun yayınladığı Kongrenin gerçekte yapıldığı binayı 
gösteren fotoğraf bütün ezberleri bozdu. Sanırım bu fotoğraf kongre tarihinin dahi 
yeniden yazılmasını gerektirecek kadar önemliydi.(Fotoğraf 41)

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41
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Erzurum folklor ekibinin başı açık olarak sanatlarını icra etmeleri hep tartışma ko-
0nusu olmuştur.(Fotoğraf 42) Eskiler hep Bar ekibi kıyafetini eksik olduğunu, Tür-
kiye’de başı açık tek folklor ekibinin Erzurum bar ekibi olduğunu, oysa oyuncuların 
başlarında Ahmediye denilen sarığın olduğunu, Kılık-Kıyafet inkılâbı esnasında Ah-
mediye’nın çıkarıldığını anlatırlardı. Bu konuya noktayı koyan fotoğraf arşivlerden 
çıktığında, iddiacıların boş konuşmadıkları anlaşılmıştı. Ayrıca sekiz köşeli şapka(-
kasketle) oynanan bar’ın ne derece kara mizah konusu olduğu da yine ortaya çıkan 
fotoğrafla görülmüştü.(Fotoğraf42,43,44)

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43
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Fotoğraf 44

Örneklerden de görüldüğü gibi bazen bir kare fotoğraf sayfalarca tutan bir makale-
den daha etkili olma özelliği taşımaktadır.

Eski fotoğrafların şehir kültürüne hizmet eden kurumlar ve belediyelerce arşivlen-
mesini ve şehir albümleri hazırlanmasını önermek ve bunu sağlamak gelecek adına 
çok önemli bir görevdir.

Bu açıdan şehirlerin eski fotoğrafları şehrin hafızsının yenilenmesi adına yerel yöne-
timlerce toplanıp, değerlendirilip, albüm olarak yayınlanmalıdır. Geçmişten günü-
müze bir tarih koridoru oluşturulmalı, nereden nereye gelindiği topluma sergilen-
melidir. Geçmişle gelecek arasında mukayeseli tarih yorumları yapılmasına zemin 
hazırlanması, kanımca tarihi bir görev olacaktır.
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Şehir Tarihi’nin 
Kaynakları: Hangi Belge 
Nasıl Kullanılır?
Bekir Şahin1 
 

Şehir, hukukun ve ahlâkının ama aynı zamanda teknik ve idarî becerilerin mekâna 
yansımış biçimidir. Tabii ki bizim kendimize has kültür tadımızla renklendirirse şe-
hirler anlam kazanır. 

Şehir tarihi; kendimize has kültür tadımızla, şehrimizin renklerini, şehrimizin ruhu-
nu besleyen dinamiklerini tanımamıza katkı sağlamalıdır. Sevmek bilmekten ve 
tanımaktan geçer. Şehri bilmenin ve tanımanın yollarından biri de şehrin tarihini 
doğru bir biçimde bilmektir.

Bir şehrin tarihini yazmak, bir milletin tarihini yazmanın bir başka şeklidir. Bir insa-
nın veya bir milletin doğuşu, gelişmesi ve ölümü gibi şehirlerin de doğuşu, gelişme-
si ve ölümü vardır. Bu bakımdan, bir şehrin tarihini yazmak isteyen tarihçinin, tıpkı 
diğer tarihçiler gibi önce sağlam bir tarih felsefesine, tarih konusunda sağlam bir 
fikre sahip olması gerekir. Bu felsefe, tarihçiye doğru metot ve yaklaşımları da ka-
zandıracaktır. Daha sonraki aşama ise, Şehir tarihinin mevcut belge ve kaynaklarını 
bilmesi ve bunlara kolayca ulaşmaları ve bunları değerlendirmesidir. Bu aşamada 
şehir tarihçisini bekleyen zorluklar vardır. Biz bu bildirimizde, Şehir tarihçilerinin 
bu alanda kullanabilecekleri kaynakların neler olduğunu, bu kaynaklara ulaşmanın 
yollarını, arşivlerde, kütüphanelerde ne gibi çalışmalar yapıldığını anlatmaya çalı-
şacağız. Şehir tarihinin kaynakların araştırıcının hizmetine sunulması işi, düne göre 
kolaylaştırılmıştır. 

1  Konya Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyesi 



325

1) Arşiv Belgeleri

Şehir tarihi kaynaklarının en önemlilerinden birisi arşiv belgeleridir: Arşiv belgele-
rinin korunup saklandığı, araştırmacıların hizmetine sunulduğu en önemli kurum 
Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’dır. Bölge ve dünya arşivlerinde öncü kuruluş ha-
line gelme yolunda emin adımlarla yürümektedir. Bu yıl (2012) Pakistan, Azerbay-
can, Türkmenistan arşivleriyle arşiv alanında işbirliği imzalanmıştır. Bu zamana ka-
dar protokol yapılan ülke sayısı 33’e çıkmıştır. Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında 
95 milyon belge, 374 bin defter bulunmaktadır. Yaklaşık %60’nın tasnifi bitmiştir. 6 
milyon civarında belge sayısallaştırılmıştır.  2013 yılından itibaren 3 yıl içinde, hiz-
met alımı şekliyle 15 milyon belgenin sayısallaştırılarak internetten araştırmacıların 
hizmetine sunulması planlanmaktadır. 33 bin m2 arazi üzerine.115 bin m2 kapalı 
alanda yapılan hizmet binası ve sosyal tesislerinin hizmete girmesiyle ülkemizde 
arşiv hizmetleri yeni bir ivme kazanacaktır. Bu önemli kurumda şehir tarihi bakımın-
dan önemli belgelerden bazıları şunlardır: 

a) Tahrirler

Osmanlı Devleti zamanında yazımı yapılan ve nüfus kayıtları diye adlandırılan def-
terleri XV-XIX. yüzyıl arası ve 1831 sonrası olmak üzere iki grupta değerlendirmek 
mümkündür. Bunlardan birinci döneme klasik ikinci döneme de modern dönem 
denilebilir. Bu dönemde tutulan kayıtlar birbirinden çok farklı tarzda tutulmuştur. 
Bu dönemlerin en önemli farklılığı, verilerin toplanması ve kullanma amacındadır. 
Osmanlı Devleti, kuruluşunun ilk yıllarında yeni fethedilen yerler başta olmak üze-
re ülke toprakları üzerinde yaşayan halkın sayım ve yazımını yaptırmıştır. Halk ile 
toprak arasındaki bu ilişkiyi tanıyıp iyi bilmek için de öncelikle toprak ve nüfus sa-
yımının yapılması gerekmektedir. Vergi ve askerlik başta olmak üzere birçok iş, bu 
sayıma dayandığından, devletin toprak düzeni ve idaresi bu sayım ve yazımı zorun-
lu kılınmıştır. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımları asırlarca toprak yazımı ve asker 
potansiyelini tespit için yapılmıştır. Toprak yazımının sonunda düzenlenen Tapu 
Tahrir Defterlerinde birçok bilgi toplanmıştır. Askerî ve malî konular esas alınarak 
yapılmış olan bu kayıtlardan yola çıkarak o dönemde yazımı yapılan yerlerin nüfusu 
hakkında kesin olmasa da tahmini olarak bilgi sahibi olmak mümkündür. Tapu Tah-
rir Defterleri’nden yazımı yapılan şehirlerin nüfus yoğunluğu, gelir durumu, geliş-
mişlik durumu, ticarî faaliyetleri, ekip-biçilen arazinin durumu gibi konularda genel 
bilgiler edinmek mümkündür.

b) Temettüat Defterleri   
           
Bu arada Tapu Tahrir ve Nüfus Defterleri’nden farklı olarak 1845-1850 (Hicri 1255-
1260) yıllarında Maliye Nezareti Temettuat Defterleri’ni de burada hatırlatmakta 
fayda var. Arap vilayetleri ile Anadolu’nun doğu vilayetlerinde bu sayımlar yapıl-
mamıştır. Bu defterler, Tanzimat hareketinin vergi hususundaki çalışmalarının bir 
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ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı coğrafyasının büyük bir bölümünde aynı 
sistematik ölçülerde tutulan temettüat defterleri, bazı eksikliklere rağmen XIX. Yüz-
yıl şehirlerin iktisadî ve sosyal yapısı üzerinde araştırma yapacaklara kaynak olacak 
zenginliğe sahiptir. Defterlerde; sancak, kaza, mahalle ve köylerde bulunan hane 
reislerinin sahip olduğu arazisinden başlanarak koyun, keçi ve arı kovanı sayısına 
kadar bilumum malların sayımı yapılmıştır. Defterlerin düzenlenmesindeki amaç, 
bütün malların tespitinin yapılarak vergi miktarının ortaya konulması ve vergilerin 
sağlıklı bir şekilde tahsil edilmesidir.

c) Şeriyye Sicilleri

Muhtevaları bakımından Şer’iyye sicilleri, ait oldukları mahallin o dönemdeki siyasî, 
idarî, sosyal, kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koymaktadır. Bu özellikleri, şer’iy-
ye sicillerini şehir tarihçiliğinin birinci derecede önemli ve güvenilir kaynakları du-
rumuna getirmektedir. Bunun yanı sıra, temel kaynak belgeler olmaları nedeniyle 
yöntem açısından da şer’iyye sicilleri dikkate değer bulunmaktadır. Zira ait oldu-
ğu mahallin sosyal ve iktisadî hayatını yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden 
bu siciller, her konuda sonraki döneme temel teşkil etmekle beraber, özellikle son 
zamanlarda gelişmeye başlayan şehir tarihçiliği ve yurdun muhtelif bölgelerindeki 
mahallî hayata dair şer’iyye sicillerinde bulunana belgeler ilmî araştırmaların birinci 
derecede kaynağı hüviyetini haiz görülmektedirler. 1941’de Adalet Bakanlığı tara-
fından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Ankara’daki Milli Kütüphanede uzun 
süre muhafaza edilmiştir. Bunların Şer’iyye Sicilleri adıyla katalogları yayınlanmıştır. 
Millî Kütüphanede bulunan Şer’iyye Sicilleri Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü-
dürlüğüne devredilmiş ve İstanbul’da Osmanlı Arşivinde araştırıcıların hizmetine 
görüntüleriyle birlikte açılmıştır. 2 

Şeriyye Sicilleri ve Meşihat Arşivi

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde, İstanbul’da kurulu 27 şer’î mahkemenin kararlarının ya-
zılı bulunduğu toplam 9872 adet Şer’iyye Sicil Defteri muhafaza edilmektedir. Me-
celle-i Ahkâm-ı Adliye’nin (Mecelle) orijinal nüshası, mahkeme defterleri, Osmanlı 
dönemindeki ulemanın kayıtları, vaiz, müderris, kadıların icazetnameleri, hizmet 
serüvenleri ve temyiz kararlarının dönemin sosyo kültürel yaşantısına dair pek çok 
bilgiye buradan ulaşa biliriz. Defterler 1500’lü yıllardan Cumhuriyet Dönemine ka-
dar gelmektedir.
Yaklaşık 10 bin mahkeme defteri, mahkeme ismine ve kronolojik sıraya göre tasnif 
edilmiştir. Bu belgelerin tamamının dijital ortama aktarılarak araştırmacıların hiz-
metine açılmıştır. 3

2  Akgündüz, Ahmet;  Şer’iyye Sicilleri I. İstanbul 1988, s.12.
3   http://www.istanbulmuftulugu.gov.tr/seriyye-sicilleri-arsivi.html?showall=&start=4
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2) Yapılar ve Yüzey Araştırmaları

Mahalleler, Yerleşme dokusu, Kaleler, Kışlalar, Saraylar, Höyük ler, Camiler, Mescit-
ler, Medreseler, Türbeler, Tekke-Zaviyeler, Darüşşifalar, Hanlar-Kervansaraylar, Su-
lar-Çeşmeler, Hamamlar, Sarnıçlar- Kuyular, Köprüler, Değirmenler, Evler, Kütüpha-
neler, Müzeler, Kilise ve Manastırlar. Şehir Tarihinin somut taşınmaz kaynaklarıdır. 
Şehirlerde ekiplerce (sanat tarihçisi, mimar, epiğraf ve bakanlık temsilcisi) yürütü-
len Yüzey Araştırması ile bir yandan şehirlerin taşınır ve taşınmaz kültürel ve tarihî 
kalıntıların/buluntuların keşfi yapılarak envanteri çıkartılmakta, diğer yandan da bi-
linen yerler ve kalıntılar yeniden irdelenerek bir bütün dâhilinde değerlendirilmesi 
yapılıp bunların yayın yoluyla tanıtılması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca elde edilen 
sonuçlar ile şehirlerin bugüne kadar hiç bilinmeyen ve karanlıkta kalmış olan bazı 
yönleri açıklığa kavuşturulmaktadır.

3) Edebî Eserler

Şehir tarihçiliğinde; edebi eserlerinin ve hatıraların çok önemli bir yeri vardır. Res-
mi belge nispeten cansız ve kurudur, yorumladıkça canlanır. Ama hatırat ve edebi 
eserler kendiliğinden bir canlılığa sahiptirler. Yaşayanların canlılığını bu eserlerde 
hissetmek mümkündür. 

Edebiyat türlerinin şehir tarihlerine yaptığı katkı önemlidir.  Şüphesiz ki şair bir ta-
rihçi değildir ve eserine muhakkak ki her şeyden önce kendi şahsiyetinin damgasını 
vurmak ister, başka bir açıdan bakıldığında ise şair, çağının insanları arasında hem 
geçmişi ve halihazırı, hem de geleceği en iyi algılayabilen kişidir. Bir tarihçinin böy-
lesi eserlerdeki perspektifleri göz ardı etmesi elbette ki mümkün değildir. Bunun 
örneklerini kendi kültür ve tarihimizde sık sık görmüşüzdür. Mesela, Mehmet Akif’ 
in kendimize ve İslam dünyasına bakışı birçok tarihçiyi etkilemiş, Yahya Kemal bel-
ki tek başına Osmanlı tarihi karşısındaki menfi bakışını değiştirmiş, Necip Fazıl ise 
Meşrutiyet ve Cumhuriyet tarihine, önemli perspektifler kazandırmıştır. Edebiyatın 
türlerinden hikâye veya roman ile tarih arasındaki ilişki daha da açık ve kesindir. 
Tarih de bir çeşit hikâyedir. Bazı romancılara göre roman, tarihçilerin değinmedi-
ği konu veya olayların tarihidir. Hikâye ve roman yazarları bize eserlerinde tarihî 
olaylara dair birçok şey anlatırlar. Ele aldıkları konuyla ilgili olarak geçmişe ve hali-
hazıra dair yığınla gerçeklik ve hakikat, onların hikaye dünyasında kendine özgü bir 
yer bulur. Ana çizgiler halinde ortaya koyduğumuz bu hususlar,  şehir tarihçisinin 
edebiyat tarihinden birçok açıdan istifade edebileceğini gösteriyor. Bununla bera-
ber, şehir tarihi, aynı zamanda bir açıdan edebiyat tarihçisinin de inceleme alanına 
girmektedir. Gerçi edebiyat tarihçisinin aslî görevi, edebiyatın kendi tekâmülünün 
tarihini yazmaktır. Ama bu görev, toplumun siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel 
tarihini bilmeden yapılamaz. Özellikle fikir ve kültür tarihi bilgisi, edebiyat tarih-
çisi için çok gereklidir. Edebiyat tarihinde bazı şehirler birer kültür merkezi olarak 
önemli roller oynamışlardır. Türk kültür ve edebiyat tarihinde İstanbul’un oynadığı 
rolü hepimiz biliyoruz. Ancak diğer şehirlerimizin de, siyasi tarihin yanı sıra fikir ve 
kültür tarihimizdeki rolü küçümsenemez. Birçok Türk şehri, kültür tarihimizde şart-
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lara göre büyüyen, genişleyen veya azalan rollere sahip olmuştur ve bu durum gü-
nümüzde de devam etmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ adlı şaheseri, 
şehir tarihçiliğinin sanatkârane ve çok zengin bir görüşle yazılmış bir önsözü gibi 
düşünülebilir. Tanpınar, burada Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’u ele alır 
ve bu şehirlerden her birini de ayrı bir karaktere sahip olarak çok canlı bir şekilde 
anlatır. Gerçekten insanlar gibi şehirlerin de bir karakteri vardır ve bu karakterlerin 
toplamı, belki de bize millî ve buradan giderek genel insanî karakteri verecektir. Bu 
şehirler dışında kalan diğer şehirlerimizin de kendine mahsus bir özellikleri vardır 
ve tarihleriyle birlikte bu özelliklerin ortaya konması şüphesiz bize ülkemiz ve insa-
nımız hakkında sağlıklı ve dikkate değer perspektifler getirecektir.4 

Türkiye’de bugün her gün sayıları artan devlet ve özel vakıf üniversiteleri vardır. 
Buralarda siyaset, edebiyat ve kültür tarihiyle uğraşan tarihçilerin başta gelen gö-
revlerinden birisi de, bulundukları şehrin tarihini ortaya çıkarmak olmalıdır. Bu gö-
rev, aynı zamanda o şehirlerde bulunan ve üniversite dışında kültür ve medeniyet 
tarihine ilgi duyan diğer araştırmacı ve meraklıların da başlıca görevidir. Bu en az 
insan yetiştirmek kadar yararlı ve üstelik de kalıcı olan çalışmalardır.

4) Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları

Osmanlı şehir tasvirleri ve topografik resimler, Osmanlı mimarî planları, Avrupalı 
kaynaklar, Oryantalist resim ve fotoğrafçılık görsel kaynaklar arsında yer alır. 

5) El Yazması Eserler 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 6093 sayılı 
Kanun ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığa bağlı 
üç Bölge Müdürlüğü bu bölge müdürlüklerine bağlı olarak 17 Yazma Eser Kütüp-
hanesi Müdürlüğü kurulmuştur. Yazma eser kütüphanelerindeki hizmet standar-
dı dünya kütüphanelerinin önüne geçmiştir. Yeni kurulan Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığınca artık kaynaklarımızın eksikleri giderilmeye, dağınık ve düzensizlikler 
hızlı bir şekilde yok edilmeye başlamıştır. Kütüphanelerimizin sayıları artırılmakta 
araştırıcıya verimli ve hızlı hizmet sunulmaktadır. Bu kütüphanelerde Şehir tarihini 
doğrudan ilgilendiren yazma eserler yanında yazma kültürün doğasından kaynak-
lanan nedenlerle şehir tarihiyle bir şekilde ilişkili olan ancak araştırmalarda gözden 
kaçırılan hususlara ve bu malzemeden şehir tarihi çalışmalarında yararlanılabilece-
ği birinci derecede önem taşıyan kaynaklara kolayca ulaşılabilir. 
Bu kütüphanelerde 170249 cilt el yazması, 245135 Nadir matbu eser olmak üzere 
toplam:415435 eser bulunmaktadır.

a) Salnameler

Türkiye’de şehir tarihçiliği sahasında yapılan çalışmaların pek eskiye gitmediği 
4  http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/edebiyattarih-ve-sehir-tarihi
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görülmektedir. Bununla birlikte, şehir tarihçiliğine başlangıç teşkil edecek şekilde 
1865 yılından itibaren Vilayet Salnameleri neşredilmeye başlanmış, Cumhuriyet dö-
neminde de bu geleneğin bir devamı mahiyetinde il yıllıkları yayınlanmıştır. Tarih 
araştırmalarında ise şehir tarihçiliği, daha da yakın bir zamana dayanmaktadır.   

Şehir Tarihi Bakımından Osmanlı Salnâmeleri, ilçe ve hatta bazen köy ve meraların 
topografik, demografik, ticarî, sosyal, siyasî, hukukî ve kültürel tarihleri hakkında 
sağlıklı bilgiler veren, şehir tarihi bakımından önemli kaynaklardır. Salnâme, bir 
senelik hadiseleri topluca göstermek üzere tertip olunmuş eserler için kullanılan 
bir tabirdir. Türkçe’de “yıllık” kelimesi anlamındadır. Ayrıca aynı anlamda “nev-sal” 
sözcüğü de kullanılmıştır. Salnâmeler, geçmiş yıllardaki önemli olayları özetleyen 
ve ait olduğu yılın kurumları, hal tercümeleri, gelir ve giderleri, ekonomik durum vs. 
gibi çeşitli konularda son durumu kısaca bildiren eserlerdir. Ayrıca salnâmeler belli 
bir konu ve amaç ile de hazırlanabilir. Osmanlı coğrafyasında, yaklaşık yüz yılda ya-
yımlanmış devlet, vilayet ve diğer konulardaki resmi ve özel salnâmeler 730 adettir. 
1847-1922 yılları arasında yayımlanan salnâmeler çok ünlüdür. Bu tarihler arasında-
ki dönemde Osmanlı tarihi, idarî teşkilatı, müesseseler, şahıs biyografileri, ilmî, ikti-
sadî, siyasî, askerî, kültürel ve diğer sahalardaki önemli bilgileri içermektedir. Artık 
şehirler kendi bölgeleriyle ilgili salnâmeleri kütüphanelerinde toplamaya başlamış-
lar, belediyeler tıpkıbasımlarıyla birlikte latinsize etme yarışına girmişlerdir, Konya 
Büyük Şehir Belediyesi Konya salnâmelerinin en 16.sını yayımlamıştır. Kısa sürede 
tamamını yayımlanması için çalışmalar sürmektedir. 

Diyarbakır ve Trabzon salnâmeleri de daha önce yayımlanmıştır. Bilindiği kadarıyla 
bunların tamamı hiçbir kütüphane koleksiyonunda mevcut bulunmadığı gibi çeşit-
li kütüphanelere dağılmış bulunan salnâmeler için bir rehber de bulunmamaktadır. 
Salnâmeler hakkında yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bu konuda en geniş bilgi, Hasan 
Duman’ın “Osmanlı Salnameleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Katalogu” 
isimli eserinde bulunmaktadır. H. Duman, salnâmeleri hazırlanış sebepleri, hazır-
layanlar ve muhtevası bakımından beş grupta incelemiştir. Bunların belli başlıları-
na kısaca bakılacak olursa salnamelerin en eskisi, en düzenlisi ve aynı zamanda en 
uzun ömürlüsü “Devlet Salnâmeleri “ olarak da bilinen “Salnâme-i Devlet-i Âliye-i 
Osmaniye”lerdir. Devlet salnâmesi Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın isteği ile he-
kimbaşı Abdülhak Efendi-zade Hayrullah Efendi ile XIX. Yüzyıl Osmanlı ilim ve fikir 
adamlarından Ahmed Cevdet Paşa’nın yardımlarıyla Ahmet Vefik Paşa tarafından 
hazırlanmış ve 1263/1847 senesinde “ Salnâme-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye” adı ile 
neşredilmiştir. Devlet tarafından yayımlanan “Salnâme-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye” 
H.1263 (1847)-1328 Mali (1912) yılları arasında düzenli bir şekilde yayımlanmıştır. 
En son cilt def”a 68’dir ve 1334 (1918) tarihini taşımaktadır. 

Başlangıçta küçük hacimli yüz sayfa civarında olan söz konusu yıllıklar gittikçe ge-
rek sayfa ve gerekse boy bakımından gelişerek ince puntolarla bin sayfayı aşmıştır. 
1263-1297/(1847-1880) tarihleri arasındaki 1-35 arasındaki sayılar taş baskısı (Litog-
rafya) ile daha sonrakileri ise matbaa harfiyle yayımlanmışlardır. 1876-1908 tarih-
leri arasındaki sultan II. Abdülhamit devrinde çıkanlar ise en mükemmelleridirler 
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ve zengin bilgilerle doludur. Devletin resmî teşkilatından ve coğrafyasından başka, 
memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları da gösterilmektedir. Bu ha-
liyle birer vesika hüviyetindedirler. Devlet salnâmeleri yayımlandıktan sonra bu se-
fer vilayet ve nezaret salnameleri çıkarılmaya başlanmıştır. Vilayet salnâmeleri ilgili 
olarak şunlar söylenebilir: Vilayetin idarî bölünüşü, memur listeleri, mahallî tarih ve 
coğrafyası, eski eserleri, ticarî ve ekonomik faaliyetleri, nüfusu, okulları, kütüpha-
neleri ve benzeri konularda pek çok bilgiler vermektedirler. Bazı vilayetler bir defa 
salnâme neşretmelerine karşılık bazı vilayetlerin ise otuz beş civarında salnâme 
neşrettikleri bilinmektedir. Örneğin;  Halep vilayeti salnamesi H.1284-1326 (1876-
1908) yılları arasında 35 def”a çıkarılmıştır. Bu salnâmeler içerisinde Türkçe-Arapça, 
Türkçe-Rumca, Türkçe-Boşnakça hatta sadece Arapça olanları da bulunmaktadır. 
Osmanlı salnâmelerini kendi aralarında devlet salnâmeleri, vilayet salnâmeleri, 
resmi kurum ve kuruluşlara ait salnâmeler, özel konulu veya kişi ve kuruluşlara ait 
salnâmeler, resmi veya özel kurum ve kişilere ait Nevsaller şeklinde sınıflandırmak 
mümkündür.5

Salnâmelerde bir şehrin; coğrafî mevkii, dağları, ormanları, yaylaları, nehirleri, göl-
leri, şifalı suları, mesire yerleri, av mahalleri, av hayvanları ve iklimi hakkında bilgiler 
verilmiştir. Sancağı’nın mülkî amirleri, idarî birimleri, adlî kuruluşları, idarî taksimatı, 
mahalleri, kazaları, köyleri ve nahiyeleri belirtilmiştir. Şehirlerin; çeşitli tarihlerdeki 
nüfusu, dinî ve sosyal kurumları, eski eserleri ve eğitim kurumları tanıtılmış, ekono-
mik yapısına temas edilmiştir. Tarım, hayvancılık, madencilik, sanat dalları, ticaret, 
gelir ve giderler hakkında salnameler de bilgiler verilmiştir. Ayrıca idarî taksimatı 
görmemiz de mümkündür.6

b) Vakfiyeler

Tarihî kaynak değeri açısından önemli belgeler olan vakfiyeler, dönemin iktisadî, 
sosyal, idarî, dinî ve kültürel tarihinin analizi kadar, şehir ve iskân tarihi ile tarihî 
topografyasının incelenmesi noktasından da avrı bir değeri hâizdir.7 Vakfiyeler 
üzerinde yapılacak bilimsel analizler sayesinde, şehirlerde yaşayanların zihniyet 
dünyası, hayat felsefesi ve inançları; sosyal ilişkilerin yapısı, sınıflar arası münasebet-
lerin karakteri, hayat şartları, ekonomik durumları, şehirleşmenin tarz ve boyutları, 
yerleşim düzenleri, iskân politikaları, yeni mahallelerin oluşumu, su kaynaklarının 
temini, yurt ve imaret tesisleri, sağlık kurumları, sanat ve ticaret mallarının dağılımı, 
ticarî faaliyetler, yaşam standartları, eşya ve para kıymetleri, vergilerin mahiyeti ve 
kamusal düzenin işleyişi ve vakıf sistemi hakkında birbirinden önemli ve orijinal 
bilgiler elde edip, farklı çıkarsama, tespit ve yorumlarda da bulunulabilmektedir. 

5  İzgöer, Ahmet Zeki. (2005). “Osmanlı Salnamelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi”. Türkiye Araştır-
maları Literatür Dergisi, 6, 539-552.
6  Uysal, Mustafa Ali; Salnâmelere Göre Burdur, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Isparta 1998, s.1-8.
7  Türkmen, Kerim (1998).;  “Yapı Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair Bir Örnek”. Vakıflar Dergisi, 
27, 75-78.      
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Vakfiyeler, günümüze ulaşmayan birçok mimarî eserin varlığını ortaya çıkarması 
açısından mahallî tarih çalışmalarına, özellikle Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı arke-
olojisi bakımından da katkı sağladığı gibi, hali hazırda mevcut olmayan birçok ma-
halle ve yerleşim birimlerinin geçmişine de ışık tutmaktadır. Diğer yandan vakfiye-
ler, Osmanlılarda hükmî şahsiyet kavramının ortaya çıkışı ve gelişimini belgelemek 
ve vakıf işletmelerinin mahiyetini anlamak bakımından da önem arz ediyor.  Vakıf 
eserlerin işlevinin nasıl, kimler tarafından ve gerekli maddî kaynağın nerelerden 
temin edilerek ve hangi şartlara bağlı olarak sürdürüleceğini bildiriyor. Vakfiyeler, 
aynı zamanda, kamusal hizmet ve hayır kurumlarının tarihî süreçte ne tür bir anlayış 
içerisinde yönetildiğini göstermesi ve bunun hukukî şart ve esaslarını belirtmesi 
bakımından da ayrı bir değer taşıyor. Vakfiyeler, kurucularının hangi gaye, düşünce 
ve niyetlerle mülklerini tahsis ettiklerini gösterdiğinden, vâkıfın iç dünyası ve ruh 
halinin çözümlenmesinde araştırmacılara önemli ayrıntılar vermektedir. Özellikle 
sultanların ve hanedan mensuplarının vakfiyeleri bu anlamda da ayrı bir değer ta-
şımaktadır. 

Vakfiyeler folklorik açıdan da zengin malzemeye sahiptir. Mesela mübarek gün ve 
gecelere halkın yaklaşımı ve tepkileri, giyecek ve yiyecek isimleri, mutfak kültürü, 
mutfakta kullanılan araç ve gereçler, çeşitli alet ve edevât isimleri, vakıf tesislerinde 
misafir karşılama, uğurlama ve benzeri konulara dair kayıtlar vakfiyeler vasıtasıyla 
bize ulaşabilmiştir. Vakfiyeler şehir mimarî tarihi için de en önemli yazılı kaynaklar-
dır. Vakfiyeler doğrudan mimarî eserlerin tesis tarihleri ile bunların etrafındaki bina 
ve ünitelerin tanımlanmasında birincil kaynaklardır. Anadolu’nun fethiyle başlayan 
imar faaliyetleri kronolojik olarak vakfiyelerle belgelendirilip bu tür mimarî eserle-
rin Anadolu coğrafyasındaki dağılımları ve yaklaşık yer tespitleri vakfiyelerle müm-
kün olmuştur. Vakfiyelerin bu yönlerinin iyi değerlendirilmesi Anadolu’nun sosyal 
ve ekonomik tarihinin yanı sıra mimarlık ve şehircilik tarihinin de net olarak ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. Vakfiyeler XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da toplum haya-
tının muhtelif yönlerini aydınlatmak ve toplumun örf ve geleneklerinde meydana 
gelen değişiklikleri göstermek bakımından belki başka kaynaklarda bulamayacağı-
mız bilgileri de içermektedir. 8 

c) İcazetnameler

İcazet, kişinin sosyal ilişkilerinde ilim ve meslek bakımından yeteneğini tanıtan ve 
ispatlayan bir hüviyet görevini yerine getiren önemli belgelerdendir. İcazette ve-
rilen belgeye icazetnâme, icazet veren hocaya mücîz, icazet verilen öğrenciye ise 
mücâz denilmiştir. İcazet, kişinin sahip olduğu bilgiyi ve öğrenim derecesini belirt-
tiğinden sahibinin hedefine zaman kaybetmeden ulaşmasına kolaylık sağlamıştır. 
İcazet aynı zamanda elde edilen bilginin ve ehliyetin sağlamlığını belirtmesi ba-
kımından da önem arz etmiştir. Zira icazetle, bilginin şifahî değil belli bir disiplin 
içerisinde ilke ve kurallara dayanılarak alındığı gösterilmektedir. Bu sebeple ilim 

8  Komisyon, Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, İstanbul 2012, s.227-
260.
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dünyasında icazete çok önem verilmiştir. Medreselerde eğitim veren hocalara, eği-
tim verdikleri sahaya göre özel isimler verilmekteydi. Müderris kelimesi ile herhan-
gi bir ilim dalı anılmadan mutlak olarak kullanıldığında fıkıh hocaları kastedilirken, 
Kur’an, hadis, gramer ve mantık gibi diğer bütün dallarda ilim öğreten hocalar için 
de şeyh kelimesi kullanılırdı. Bu alanların hocaları ‘şeyhu’l-kıraat’, ‘şeyhu’l-hadis’, ‘şey-
hu’n-nahv’; makamları ise ‘meşîhatu’l- kıraat’, ‘meşîhatu’l-hadis’ şeklinde adlandırılı-
yordu. İcazetler, âlim silsilesine yer verdiğinden, bazı tarihî bilgileri ve hocaların kısa 
hal tercümelerini bizlere sunmaktadır. İlme verilen değer, öğrenciye yapılan nasi-
hat ve dualar ile ilim öğrenme yolları icazetlerde öne çıkan konulardır. İcazetlerdeki 
ifadeler, o dönemde ilme ve âlime verilen değeri ortaya koymaktadır. İcazet veren 
hocanın kendisi için acizlik ifadeleri ile icazet silsilesindeki âlimlere yönelik saygı, 
övgü ve takdir cümleleri dikkat çekmektedir.9     
      
İcazetler hangi dönem ve merkezlerde ne tür ilimlerin okutulduğunu, âlimlerin ne 
denli itibar gördüğünü, hangi eserlerin ön plana çıkarıldığını göstermesi açısından 
da önemli belgeler olmuştur. İcazetler bilimsel hayatın gelişiminde ve bunu besle-
yen fikirlerin tespitinde de faydalı olmuştur. 

e) Menzilnâmeler

Bir yol üzerinde konaklanılacak yerleri ve yerler arasındaki uzaklıkları bildiren eser-
lere menzil-nâme adı verilir. Menzil adları burada ayrıntılarıyla zikredilir. Yine Mat-
rakçı Nasuhü’s-Silahî’nin  “Beyan-ı menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” 
isimli bir nevi menazilname olarak kabul edilen eserde menzil resimlerinin sem-
bolik olmaktan çok genellikle ait bulundukları şehir, kasaba, köy ve diğer konak 
yerlerini oldukça doğru ve asıllarına uygun şekilde resmettiğini görmekteyiz. (s.VIII)   
Bu eserde, Konya, Konya Ereğli, Karapınar minyatürleri bulunmaktadır. Akçasar 
(Akşehir’den bahsedilmekte). Resmin alt kısmında Tuz gölü namı diğer Ulâli Çayırı 
adında bir göl bataklık işaret olunmuştur. Doğrusu Düden gölü Ulali Çayırıdır. (s.68) 
Kırkpınar namı diğer Karapınar (s.67) 1533-1536 yılları arasında (Kanuni dönemi) 
Irak Seferini konu edinmiş. Kanuni devrinde yaşayan tarihini matematikçi, hattat, 
silahşor ve nihayet ressam olarak ün kazanmış Matrah Nasuh.            Birçok şehre 
ait köyü şehir, ırmak, dağ, göl vb. yerlerin isimlerini buradan öğrenmekteyiz, ama 
isimleri ve namı diğerleri de yer almaktadır.           

f) Menakıbnâmeler

Geçmişte yaşamış peygamber, sahabe, veli (şeyh) devlet adamı, komutan gibi tarihî 
ve manevî şahsiyetler etrafında oluşan yarı efsanevî halk hikâyelerine menkıbe de-
nir. Kelime tekil olarak menkıbe çoğul olarak menakıb şeklinde kullanılır. Bu konuda 
yazılan eserlere ise menakıbnâme adı verilir.                    

9  Atay, Hüseyin;  “Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-Narmeler”, Vakıflar Dergisi, 
XVII, İstanbul 1981, s. 175.
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Bu tür eserlerde; konu edindiği şahısların, olayların ve menkıbelerin cereyan etti-
ği bölgelerin,  şehirlerin tarihi, kısmen de olsa sosyal durumu ve meşhur kişilerin, 
bilginlerin ve şairlerin haklarında çok defa başka kaynaklarda bulunmayan önemli 
bilgiler verilir. Bu tür bilgiler, bazen eserin asıl konusu ile ilgili olanları gölgede bı-
rakabilir.  

Menkıbeler ve olağanüstü olaylar toplumun, özlem, beklenti, korku ve hayallerini 
yansıtması bakımından ayrıca toplumun sosyolojik ve psikolojik değerlerinin tahli-
linde önemli bir yere sahiptir. Fuad Köprülünün ifade ettiği gibi menkıbeler, men-
kıbelerdeki şahsiyetler tarihî kişilik ile uymasa bile büyük bir sosyal değere sahiptir. 
Bunun için menkıbelerin araştırılması ve değerlendirilmesi gerekir. Mevleviliğin en 
önemli kaynaklarından olan Ahmed Eflâki’nin Menâkıb’ül-Arifin adlı kitabı, Şemsi 
Tebrizi’nin Makâlât’ı ve Sultan Veled’in Maârif’i bu dönemin en önemli menakıpna-
melerindendir.  Şehir tarihine ışık tutacak bilgilere rastlamak mümkündür.

6) Mezarlar ve Mezar Taşları

Mezarlar ve mezar taşları şehirleşme macerasının somut şahitleridir. Her mezar taşı 
şehre kazılmış bir mühür ve tarihe düşürülmüş bir kayıt olarak görülmelidir. Şahitler 
sadece mezarda yatanın kimliğine değil bir medeniyete bir var oluşa şahitlik eder. 
Bir şehir kültürünün tarihini mezarlıklardan yola çıkarak yazmak mümkündür. Şeh-
rin mezar taşları taşıdığı zamanın bilgileri yanında, eserlerinin sergilendiği muhte-
şem sanat galerileri gibidir.  Mezarın mimarîsi, tezyinatı dönemi hakkında birinci 
derecede kaynak niteliğindedir. Mezar taşı kitabelerinde bir şehrin siyasî, iktisadî 
ve kültürel tarihi hatta savaşlar, istilalar, depremler, yangınlar vb. konularda bilgi 
kaynakları olarak kullanmak mümkündür. Yine mezar taşları bulundukları şehirlerin 
hattatları, mimarları hakkakları hakkında yegâne bilgi kaynağıdır.    Mezar taşla-
rının dilini bilenler yazılı kayıt olmasa bile süslemelerinden kavuğun şeklinden o 
mezarda yatanın kimliğini hem de yaşadığı devir hakkında bilgiler edinir dolayısıyla 
yaşamları şehri yaşanabilir kılmada etkili olanların tespitini yapar. Mezardaki kişiyle 
ilgili bilgiler taşa kaydedilmiş en doğru bilgiler taşa kazınarak görünen bir kaynak 
haline gelmiştir. “Karı dırdırından vefat eden Halil ağa mezarıdır” kaydı o dönemin 
bir gerçeğini açıkça ifade etmektedir. Taşlar, yazı sanatının güzelliklerini taşıması ya-
nında birçok ifade zenginliğini de barındırmaktadır. Açık havada teşekkül etmiş bir 
kıyafet, mimarî hat müzesi özelliği taşıyan pek çok mezarlığımız vardır Mezarlıklar 
yaşanılan yerin müzesi ve tapusu hükmündedir.     Her mezar taşına atılmış bir tarih,  
genelde ülkemin özelde şehrin tarihidir. Mezar taşı kitabeleri önemli bilgiler ihtiva 
ettiklerinden şehir tarihi araştırmaları için önde gelen kaynaklarıdır. Sicilli Osmani 
isimli eserin müellifi olan Mehmet Süreyya Bey eserini hazırlarken eserine aldığı 
şahısların vefat tarihlerini doğru tespit için mezar taşlarından faydalanmıştır. Bu se-
beple mezar taşı kitabeleri üzerine yerli ve yabancı ilim adamları tarafından pek çok 
araştırma yapılmış ve yayımlanmıştır.
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7) Efsaneler 

Şehir tarihi üzerinde araştırma yapanlar, Şehir efsanelerini ihmal etmemelidirler. 
Kaynaklarını tarihî olaylardan alan efsaneler gerçekten büsbütün asılsız, büsbütün 
uydurma değildirler. Birçok olay, halkın hafızasında çeşitli değişikliklere uğrayarak; 
zamanla daha cazip ve olağanüstü şekillere bürünmüş, bazı hallerde aslından uzak-
laşmış, kahramanlarına beşer üstü manevî bir kuvvet izafe edilmiş, evliya sayılmış, 
hatta bunlara ait türbeler yapılmıştır. Buna rağmen herhangi bir olayı efsanedir di-
yerek bir tarafa atmak, önemsiz saymak doğru değildir. Her efsanenin bir nüvesi 
vardır. Bu nüveyi bulup çıkarmak, İlmin ışığı altında incelemek, olayla ilgili belgeleri 
toplayarak tenkidini yapmak ve böylece efsaneyi değerlendirmek, tarihçi ve folk-
lorcuların vazifesidir. Her şehrin dilden dile dolaşan pek çok efsanesi vardı. Özellikle 
birçok şehir isimlerinin efsanelere dayandığı hepimizin malumudur. Burada, Kon-
ya’nın yüzyıllardan beri söylenegelmiş, babadan oğla nakledile edile zamanımıza 
kadar ulaşmış bir efsanesi: Horasan illerinden Anadolu’ya göçen iki veli zat yurt tut-
mak üzere bir yer aramaya çıkmışlar. Her ikisi de bu seyahati uçarak yapıyor imiş. 
Yukarıdan sulak, yeşillik bir yer görmüşler, dağların yamacında güzel bir düzlük.. 
Hoşlarına gitmiş. Havada iken biri diğerine seslenmiş : «Konalım mı ? ». Diğeri cevap 
vermiş : «Kon ya !.» Yere inmişler ve burayı yurt edinmişler. Ondan sonra burada 
kurulan şehrin adı «Konya» olmuş. Hiçbir mesnedi bulunmayan, bu efsane, bugün 
Konya’da hala çok meşhurdur.10

Burdur’un adın menşei ile ilgili olarak da şöyle bir efsane anlatılır; Burdur şehrini 
kuran Türkmen boylarının Kınalı Oymağı mensupları burayı bulduklarında, bölge-
nin güzelliği karşısında “Cennet buradadır” demişler ve “buradadır” sözü zamanla 
halk arasında Burdur haline gelmiştir. Değişik söylentilerden biri de Selçuklulara 
ilişkindir. Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklular Anadolu’yu fethedip Konya’yı 
başkent yaptıkları sırada, güneybatı illerinden çoğu daha fethedilmemiş, Bizans’ın 
elinde kalmıştı. İşte bugünlerde Selçuklu Sultanının rüyasında nur yüzlü, aksakallı 
bir Türkmen kocası şöyle seslenmiş: “Er geç bu toprakların tamamı senindir. Yarın-
dan tezi yok, atını güneybatıya sür. Biz sana “Dur” değinceye dek ilerle…” Sabah, 
Sultan, adamlarıyla birlikte, atına atlar, yollara düşer… Yol üzerinde köyler, obalar 
sultana boyun eğerler. Akşama doğru bir vadide ilerlerken bir ses: “Burada Dur” diye 
haykırır. Sultan rüyasını hatırlayarak, olduğu yerde konaklar. O günden sonra orada 
bir oba kurulur, adına “Burada Dur” derler. Bu ad zamanla Burdur olur.

Yurt tutmak için,  Horasan’dan Anadolu’ya göçen bir Türk oymağının, gözleri gör-
mez, yaşlı bir başkanları vardır. Kervanlarıyla, bugünkü Burdur’un bulunduğu yere 
geldikleri zaman, yaşlı başkan, oğluna seslenir: “Güzel kokular duyuyorum. Anlaşı-
lan burası sulak, bağlık-bahçelik bir yer. Burada dur, burada şehrini kur!” der. Türk 
oymağı, burada şehir kurar, şehrin adı bu yüzden, “Burada Dur” olur. Zaman içinde 
Burdur olarak değişir.11

10   Önder, Mehmet; Konya Efsaneleri, Konya 1963, s.8
11   Uysal, Mustafa Ali; Salnamelere Göre Burdur, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Isparta 1998, s.8.
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8) Şehirdeki Çeşitli Kurum Arşivleri

a) Mahallî Gazeteler, Mecmua ve Bibliyografyalar
 
Bibliyografya çalışmaları bir konu ve bir şehir hakkında yapılan en kapsamlı çalış-
malardır. Bir şehrin en iyi şekilde tanınması ve tanıtılması bu çalışmalara bağlıdır. 
Şehir hakkında kim ne yapmış, ne yazmış, ne konuşmuş bu gerçekten merak edile-
cek bir konudur.

Şehir tarihi açısından dergilerle gazetelerin yeri büyüktür. Konu geçmişe yönelik 
olunca, süreli yayınlardan hangisinin konumuzla ilgili olduğunu tespit etmek, hele 
onların hangi yıl/sayılarının hangi kütüphanelerde bulunduğunu öğrenmek, daha 
da önem arz etmektedir. Hele toprakları dört kıtada zaman zaman 20 milyon kilo-
metrekareye varan ve 600 seneden fazla pek çok ulusun yüzyıllarca birlikte yaşadığı 
Osmanlı imparatorluğundan ayrılarak bağımsız devlet kuran 30 ülkeden birisinin 
ferdi için, durum daha da dramatiktir. Pek çok ulustan halkın yüzyıllar boyu birlikte 
kader birliği ettiği bir coğrafyada, halkın anında duygu ve düşüncelerinin yansıdığı 
gazete ve dergileri bilmeden bilinenlere ulaşamadan üretilecek bilgilerin, doğrulu-
ğuna güvenemeyiz.

İşte kütüphanelerde bulunan süreli yayınlar ve gazeteler şehir tarihin yazılmasında 
bizlere önemli bilgiler verecektir. 

Süreli yayınlar dil olarak, Arap harfleri ile Türkçe, Arapça, farsça, Kürtçe, Gürcüce, 
Çerkezce, Hindce, Urduca ve ya bu dillerle birlikte İngilizce, Fransızca, Almanca, Ar-
navutça, Bulgarca, Ermenice vb. yayınlanmışlardır.

Bu konuda önemli kaynaklarda birisi Hasan Duman’ın Hazırladığı, “Osmanlı-Türk 
Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928)” dir. Bu eser, zaman ve kapsam olarak, 
Osmanlı döneminde “Eyalet-i Mümtaze” statüsünde yönetilen Mısır’da yayınlanan 
Türkçe-Arapça, Türkçe ve daha sonra Arapça olarak yayımını sürdürmüş olan Va-
kayi’-i Mısrîyye’nin yayımlandığı 1244/20 teşrin 1828’den 31 kanun I(Aralık)1928 
yılının sonuna kadar (Arap harfli yayınlanmış olmak koşulu ile) 100 yıllık bir zaman 
içinde dünyanın her tarafında yayınlanmış, fakat bu süreli yayınların herhangi bir 
sayısının Türkiye kütüphanelerinde bulunması esas alınmıştır. Böylece 41 ülkede, 
186 yerde (65’i Türkiye’dedir) 2526 çeşit pek çok dilde binlerce cilt, süreli yayın göz-
den geçirilmiş, nerelerde hangi sayı/yıl nüshalarının bulunduğu gösterilmiştir.

Bu çerçevede Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstan-
bul, İzmir, Kastamonu, Sinop ve Trabzon gibi önemli bilim ve kültür merkezlerinde 
anılan yayınlara sahip birçok kütüphane taranmıştır. Bu cümleden olarak; sadece 
İstanbul’da 10 dolayındaki önemli kütüphane (arkeoloji müzeleri, atıf efendi, Be-
yazıt devlet, belediye-Atatürk, hakkı Tarık Us, İslam araştırmaları merkezi, İstanbul 
üniversitesi merkez ve edebiyat fakültesi ile Türkiyat enstitüsü, millet, Süleymaniye 
ve akşam gazetesi/tercüman gazetesi gibi) taranarak 2526 çeşit binlerce cilt gazete, 
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dergi ve diğer süreli yayınlar kimliklenmiş (çıktığı yer, çıkaranları, yazarları, matba-
aları, dilleri, yayımını kaç yıl sürmüş, kaç sayı çıkmış, süreli-günlük, haftalık, aylık, 
yıllık ve ebadı gibi), en önemlisi hangi sayılarının, Türkiye’de hangi kütüphanelerde 
bulunduğu kayıt altına alınmıştır. Aksi halde, bu döneme dair dünyada yapılacak 
araştırmalar, gerçeği yansıtamaz. 12

b) Nüfus Kayıtları

Nüfus, sosyo-ekonomik açıdan bir toplumun kalkınmasına tesir eden en büyük fak-
törlerden birisidir.  Bir toplumda nüfusun artıp azalması ile nüfus ve üretim ilişkisi, 
savaşların ve tarihi olayların bazen sebepleri bazen de sonuçları arasında yer alır. 
Nüfus sayımları, bir toplumu meydana getiren fertlerin sayısını, cinsiyetini, yaşını, 
mesleğini, dil, din ve eğitim durumlarını, göçleri, nakilleri, halkın kullandığı isimleri 
ve fertlerin fiziksel bir takım özelliklerini ortaya koyduğundan şehirlerin sosyolojik, 
ekonomik ve tarihî yönlerini araştırmak, sosyal tarihlerini yazmak için çalışma yapa-
cak olanlar açısından oldukça önemli bilgiler vermektedir. Düzenli ve doğru sonuç-
ların elde edildiği nüfus sayımları, ilerlemenin bir ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Nü-
fus miktarı ve niteliği şehirlerin kalkınması ve gelişmesi için en önemli etkenlerden 
birisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nde özellikle XIX. Yüzyıl ortalarından itibaren süre-
gelen nüfus hareketleri ve göçler, toplumların dönüşümüne hem etken olmuş hem 
de uzun yıllar devam eden savaşların bir sonucu olmuştur. Bu bağlamda Anadolu 
toprakları, Kafkasya ve Rumeli’den göç etmek zorunda kalan milyonlarca insanın is-
kân edildiği ana merkezlerden birisi olmuştur.  Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerin-
de toprak yazımı ve nüfus tespiti için hazırlanan tahrir, avarız ve cizye defterlerinde 
sadece şahıs ve baba ismi yazılır. Bu durum XIX. Yüzyıl öncesine ait nüfus bilgilerinin 
araştırılması ve değerlendirilmesinde büyük zorluklar çıkarmıştır. Tahrir defterleri-
nin devamı niteliğinde olan Temettüat defterleri de sadece aile reisinin yazılı olması 
nedeniyle nüfus bilgilerinin değerlendirilmesinde yeterli veriyi sunamamaktadır.        

Bununla beraber Osmanlı Arşivi’nde bulunan tahrir defterleri, temettüat defterleri, 
nüfus defterleri, cizye defterleri, evkaf defterleri, ahkâm defterleri ve şeriye sicilleri 
yerel ve toplumsal tarihin en önemli kaynakları olarak görülmektedir.13

c) Tapu Kadastro Arşivi

Şehir tarihinin hazırlanmasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerden faydalanıla-
bileceği düşünülmektedir.

Tapu kayıtları

Tapu kayıtlarında 1925-1930 yılları ve öncesi tapu kayıtları mevcut olup, bir kısmı 

12  Duman, Hasan;  Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve gazeteleri(1828-1928)”   Ankara 2000, s1-15.
13  Kahraman, Salih -  Gür, Fevzi; Amasya Nufus Defterleri, İstanbul 2012, s.3-8.   
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bu kayıtların Osmanlıcadır. Bu kayıtlarda taşınmazların kayıtlarına, arazilerin Mülk 
arazi, Mirî arazi ve ya Vakıf arazi olup olmadığı konusunda bilgilere ulaşılabilmek-
tedir. Ayrıca eski tapu kayıtları ile göçmen ve muhacirlerle ilgili yerleşim gibi çeşitli 
bilgilere ulaşılabilecektir.

Tapu kayıtları ile müzeler ve belli başlı şahsiyetlerin yerleşim yeri ile ilgili bilgilere, 
Kiliseler ve diğer ibadet yerleri konusunda bilgilere ulaşılabilmekte ve özellik arz 
eden yerlerde yaşayanların uyruğu ile ilgili bilgiler bulunabilmektedir.

Tapuda her yapılan işleme ait evraklar saklanmakta olup, bu belgelerin e-arşiv kap-
samında taramaları yapılmaktadır.

Pafta, plan ve haritalar

Yukarıda belirtilen unsurlarla ilgili olarak bunların pafta üzerinde yerleri belirlen-
mekte ve zeminde bulunduğu yer tespiti edilebilmektedir. Paftalarda kilise, cami 
vb. ibadet yerleri belli olmaktadır. Ayrıca bazı bölgelerin yeni durumu ile eski duru-
mu arasında kıyaslama yapılabilmektedir.
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İbrahim Hakkı Konyalı ve 
Erzurum Tarihçiliği
M. Akif Fidan1

Giriş

Erzurum, uğruna yapılan nice savaşlara, çekişmelere, mücadelelere şahit olmuş, 
kimi zaman karasal iklimin getirdiği şartlarla, kimi zaman yetiştirdiği insanlarıyla 
öne çıkmış, ama tarihi boyunca önemini hep korumuş bir şehirdir. Tarihi çok eskile-
re giden Erzurum tarihi de tabii olarak çok sayıda esere konu olmuştur.2

Erzurum tarihini ele alan önemli eserlerden biri de merhum İbrahim Hakkı Konya-
lı’nın Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi’dir. Bu eser ağırlıklı olarak şehrin, tarihî 
mimarîsi, tarihî yapıları, yapılardaki tarihî kayıtları, kimi zaman da vakıf kayıtları gibi 
arşiv kaynakları üzerinden hazırlanmış şehir tarihi niteliğindedir.

İlk olarak Dr. Zeki Başar yöneticiliğinde Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Der-
neği yayını olarak, 1960 yılında İstanbul’da Ercan Matbaasında basılmıştır. Eserin 
ortaya çıkışı, Konyalı’nın dernek (özellikle dernek başkanı Dr. Zeki Başar) tarafından 
böyle bir eser hazırlaması için davet edilmesi ve onun da kabulü sayesinde gerçek-
leşmiştir.3

Eser, Erzurum 2011 Universiade Kış Oyunları nedeniyle Başbakanlık Tanıtma Fonu 

1  Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi
2 Erzurum tarihçiliği konusunda özet bir çalışma için bkz. Pamuk, Bilgehan; “Erzurum Şehir Tarihinin Kay-
nakları ve Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, s. 633-688. Erzurum şehir 
tarihçiliğine önemli bir katkı da Erzurum 2011 Tarih serisi içerisinde yayınlanan ve Rıdvan Canım tara-
fından derlenen makalelerden oluşan eserdir. Bkz. Tarihin Nabzını Tutan Şehir, Rıdvan Canım(derleyen), 
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Yay., Ankara 2010.
3  İlk davet mektubu 1 Eylül 1957. Bkz. Konyalı, İbrahim Hakkı;  Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, 
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Yay., Ankara 2010, s. 24.
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ve Erzurum Valiliği Katkılarıyla, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfınca yeniden yayına su-
nulmuştur.4 Bu çalışmamızda, İbrahim Hakkı Konyalı merhumun kısaca hayatı ve 
iki yüz civarındaki eserleri ele alınacak, eserleri içerisinde önemli bir yere sahip olan 
Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi irdelenecek, eser içeriği ve tarihçiliğinin çer-
çevesi kısaca açıklanacaktır.

İbrahim Hakkı Konyalı (Hayatı)

İbrahim Hakkı Konyalı 1896’da Konya’da doğdu. Babası Nalbantzâde Mustafa Efen-
di’dir. Konyalı, soyunu açıklarken, baba tarafından Anadolu (Konya) Selçuklu Sul-
tanlarından I. Alâaddin Keykubat dönemine kadar gittiğini, Mevlanâ Celeleddin-i 
Rumî’ye dayandığını kendisi ifade etmektedir.5 Osmanlı geleneklerine uygun 
olarak başladığı mahallesindeki Sıbyan mektebinden itibaren ilk orta ve lise öğre-
nimini Konya’da tamamladı. Rüşdiyeyi 22 Mart 1326 (8 Nisan 1910)’da mezun ol-
duğu Konya Rüşdiye-i Füyuzât-ı Hamidiyye mektebinden bitirdi. Daha sonra hem 
idadi, hem de medrese öğrenimi gördüğü dönemin saygın medreselerinden Islâh-ı 
Medâris-i İslâmiyye’ye devam etti.6 Medrese eğitimi sırasında Arapça’yı öğrendi. 
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnâme’sini okuyup etkilendikten sonra Hakkı is-
mini alması da bu medrese tahsili sırasında olmuştur. 17 Ağustos 1331(30 Ağustos 
1915)’de bu medreseden mezun oldu. Ardından 1917’de İzmir’de açılan ilk Şimen-
difer Mektebininin (Demiryolu okulunun) ilk mezunlarından oldu. Okulu birincilikle 
bitirdi. 18 Mayıs 1334(18 Mayıs 1918)’de ilk resmi görev yeri olan Batum İstasyon 
Müdürlüğüne tayin edildi. Buradaki görevi sırasında Kafkasya da tarihi inceleme-
lerde bulunma fırsatı da elde etmiştir. Bir süre sonra Konya Sanayi Mektebi Türkçe 
öğretmenliğine başladı. Buradan İstanbul Meşihât Dairesi ders vekâlet halifeliği gö-
revine, daha sonra Başvekâlet arşivi ile Askerî Müze ve Vakıflar Genel Müdürlüğün-
de uzmanlık görevlerinde bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türk 
Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nin kuruluşunda öncü rol aldı.7

İbrahim Hakkı Konyalı sonraki hayatında gazetecilikle uğraşmıştır. Konya Meşrık-ı 

4  2011 ERZURUM 2011 UNIVERSIADE Kış Oyunları vesilesiyle Erzurum Tarihine kültürel bir katkı ama-
cıyla kimi telif, kimi yeniden yayın, kimi tıpkıbasım olmak üzere hazırlanan 2Erzurum 2011 Serisinde 
yer alan eserler şunlardır: 1.  Hamza Gündoğdu, Erzurum: Tarih ve Medeniyet, (Erzurum tarihi eserler 
fotoğraf albümü)
2.  Rıdvan Canım(derl.), Tarihin Nabzını Tutan Şehir, (Erzurum Şehir Tarihi, makaleler, şiirler) 
3.  İbrahim Hakkı Konyalı, Anıtları ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi (Yeniden yayın).
4.  Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi (Yeniden yayın).
5.  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Erzurum Şairleri (Yeniden yayın).
6.  Abdülkadir Erkal, Sümmani Divanı(Hayatı, eserleri). 
7.  Tarih Yolunda Erzurum (Erzurum’da yayınlanmış, Erzurum tarihi ile ilgili derginin tıpkıbasımı).
5  Babası, Annesi ve dedeleri hakkında detay için bkz. Balkan, Ethem Ruhi, İbrahim Hakkı Konyalı ve 
Eserleri, Kültür Matbaası, İstanbul 1941, s. 3.
6  Özdamar, a.g.e; s. 43. Bahsi geçen medrese hakkında İ. H. Konyalı’nın kaleminden naklen detaylı bilgi 
için bkz. Özdamar, a.g.e; s. 43-67.
7  Balkan, s. 3-4; Özdamar, Mustafa, İbrahim Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütüphanesi, Kırk Kandil Yay., İstan-
bul 1997, s. 9; Yücel, Erdem. “İbrahim Hakkı Konyalı”, Mad., DİA., TDV Yay., Ankara 2002, XXVI, 196.
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İrfan gazetesi ilk yazılarını yazdığı gazete olmuştur. Bir süre sonra Babalık adlı gaze-
tede yazılar yazmaya başladı. Babalık gazetesinde yazılarına devam ederken kendi 
çıkardığı ve altı sayı çıkarabildiği Hak Yolu dergisi için de uğraşmıştır. Gazetecilik 
hayatında ilerlerken İntibah dergisinde başyazarlık yaptı.8 İstanbul gazetesi olan 
Tercüman-ı Hakikât’te tarihi makaleler yazdı. Sırasıyla Son Posta (kapanana kadar), 
Tan,  Vatan, Yeni Sabah, Her Gün, Bugün, Yeni İstanbul, İstiklâl, Yeni Asya gazete-
lerinde yazılar yazdı. Foto Magazin, 7 Gün, Örnek, Tarih Dünyası, Tarih Konuşuyor, 
Vakıflar Dergisi, Vakıflar Bülteni, Türk Yurdu dergilerinde çok sayıda makale ve çeşitli 
yazılar yazdı.  Kendi dergisini çıkarma hevesinden vazgeçmedi. Önce Niyazi Ahmet 
Banoğlu ile Tarih Dünyası Dergisini çıkardı. Aralarındaki ihtilafın ardından ayrılarak 
tek başına Tarih Hazinesi adlı dergiyi çıkarmaya başladı. Bazı gazete ve dergilerdeki 
yazılarında gerçek Soyadı olan Atis’i kullandı.9

Kaleme aldığı eserler ile önemli bir hizmet yapmış olan Konyalı’nın değinilmeden 
geçilmeyecek önemli bir yönü de Bulgaristan’a satılan evrakı kamuoyuna duyurup 
ses getirmesidir. Tarihe olan sevdası, milli kültüre olan bağlılığı dolayısıyla 4 Haziran 
1931 günü Son Posta gazetesinde “Okka ile satılan kıymetli evrak meselesi” başlı-
ğı altında yazdığı Osmanlı Arşiv belgelerinin Bulgaristan’a satıldığına ilişkin haber 
yazısı, evrakın bir kısmının geri alınmasında ve daha fazlasının satılmamasında çok 
önemli bir rol oynamış, çok önemli bir hizmet olmuştur. 1936 yılında Açık Söz gaze-
tesinde aynı konuda yazı dizisi kaleme alıp çeşitli detaylar vermesi, aradan altı yıla 
yakın zaman geçmesine rağmen konuya yeniden dikkat çekmek istemesi, ne denli 
önem verdiğinin göstergesidir.10

Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan Piri Reis’in meşhur Amerika haritasını ilim 
dünyasına tanıtması, daha sonra aslına uygun bir şekilde bastırılması, Konyalı’nın 
unutulmayacak, daima yad edilecek hizmetlerinden bir başkası olmuştur. Konuya 
ait kitabından dolayı, önemli bir hizmet görülüp Mustafa Kemal tarafından takdir 
edildiğini de eklememiz gerekir.11

İbrahim Hakkı Konyalı yetiştiği kültürün etkisiyle hayatı boyunca yazma eser, kitap, 
belge, süreli yayın, fotoğraf gibi çok sayıda ve birbirinden değerli bir koleksiyon 
edinmişti. Çok değerli arşivini ve binlerce ciltten oluşan kütüphanesini 1979 yılın-
da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından adına kurulan “İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf 
Kütüphanesi ve Arşivi”ne bağışladı. Üsküdar Selimiye Camiî Hünkâr Kasrı’ndaki bu 
kütüphane halen okuyuculara hizmet etmektedir.12

8  Konya merkezli çıkan İntibah dergisi ve ilk başyazarı hakkında bkz. Çelik, Ahmet, “Ali Rıza Kutsi Efen-
di’nin  Islâh-ı Medâris’e Atanışı”, Akademik Sayfalar, Merhaba Gazetesi Eki, Konya 19 Ocak 2011, XI, 4-6.
9  Balkan, s. 5-6; Yücel, Erdem, “İbrahim Hakkı Konyalı”, Mad., DİA., XXVI, 196.
10  Balkan,a.g.e; s. 8, 28-29; Torunlar, Mehmet- Çelik, Erol, Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Cumhuriyet Dö-
nemi Arşiv Çalışmaları, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Yay., Ankara, 1993, s. XXXV, 604.
11  Balkan, a.g.e; s. 10.
12  Özdamar, s. 20; Yücel, Erdem. “İbrahim Hakkı Konyalı”, Mad., DİA., XXVI, 196; M. Ali Uz, Baha Veled’den 
Günümüze Konya Alimleri ve Velileri, Konya Mayıs 1993, s. 47. Konyalı Kütüphanesi Yazma Eserler Kata-
logu için bkz. Özdamar, a.g.e; s. 133-217.
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1979 yılında yaptığı hizmetlerden dolayı Kültür Bakanlığınca “Kültür Bakanlığı Yük-
sek Hizmet Ödülü”, 1981 yılında ise Konya Selçuk Üniversitesi tarafından “fahrî dok-
tora” unvanı verilmiştir.13

Özdamar, Konyalı’nın Konya’yı çok sevdiğini ancak İstanbul’suz da edemediğini 
belirtmektedir.14 20 Ağustos 1984’de Konya Akşehir’de Akşehir Tarihi adlı kitabı-
nın ikinci bakısını yapmak üzere bulunduğu Belediye başkanının makam odasında 
vefat ettiğinde doksan iki yaşında idi. Akşehir’de vefat etmiş, ancak cenazesi ertesi 
gün İstanbul Karacaahmet’te kendi hazırlattığı mezarlığına defnedilmiştir.15 

Eserleri

İbrahim Hakkı Konyalı kendisini yakından tanıma fırsatı bulan ve kendi biyografisini 
yazmasına yardım ettiği anlaşılan Ethem Ruhi Balkan’a göre her girdiği mektepten 
birincilikle çıkmış, çok başarılı bir öğrenciydi. Öyle ki, daha medrese (üniversite) 
eğitimi sırasında hitap edecek, gazetede yazacak kadar birikimli olduğu ortaya çık-
mıştı. Konyalı ilk yazısı henüz öğrenci iken yazmıştır. Meşhur Arap hatibi Kûs İbn-i 
Saide’nin Suk-u Ukkaz’daki hitabını Türkçe’ye tercüme ettiği Meşrık-i İrfan gazete-
sindeki yazısı ilk yazısıdır.16

Kaleme aldığı üç yüzün üzerindeki makalesi çok büyük oranda kaynak değeri olan 
araştırmaya dayalı tarihi malumat içeriklidir. Ne var ki gazete yönetimlerinden ge-
len “gazetede ilmî yazılar okunmuyor, hafiflet!” uyarıları nedeniyle, yazılarının aslın-
da kendi istediği gibi olmadığını içine sinmediğini, ilmi eksenden uzaklaşıldığını 
açıkça belirtmiştir.17

İbrahim Hakkı Konyalı’nın gazetecilik yönü ve tarihçi kimliği öne çıkan özellikleri 
nedeniyle eserleri bu alanlarda ağırlıklıdır. Konyalı, gazete ve dergilerindeki yazıla-
rının büyük çoğunluğu da yine tarih eksenli olmuştur. Konyalı’nın iki yüz civarındaki 
eserleri ve çeşitli dergi ve gazetelere yazdığı çok sayıdaki makalesi konusunda en iyi 
kaynaklardan biri Ethem Ruhi Balkan’dır. Konyalı gibi, gazeteci olan Ethem Ruhi Bal-
kan, o henüz hayatta iken 1941 yılında, eserlerini derlemiş “İbrahim Hakkı Konyalı 
ve Eserleri” adıyla yayınlamıştır.18 Bu eserin basımı sırasında henüz kırk beş yaşında 
olan Konyalı’nın nedenli verimli bir kalemi olduğu önemli bilgiler öğrendiğimiz bu 
eserden açıkça görülmektedir. Adı geçen eserde 20 Mart 1941 tarihine kadar, hangi 
yazı hangi dergide, ne zaman yayınlandığı açıkça belirtilmiştir. Bu tarihten sonra da 
yaklaşık kırk yıl yaşayan ve çok sayıda eser kaleme alan Konyalı’nın sonraki dönem 
eserleri ve yazıları da tarafımızdan derlenmeye çalışılmıştır:

13  Özdamar, a.g.e; s. 17.
14  Özdamar, a.g.e; s. 18.
15  Özdamar, a.g.e; 8, 15; Yücel, Erdem. “İbrahim Hakkı Konyalı”, Mad., DİA., XXVI, 196.
16  Balkan, a.g.e.;  s. 5.
17  Balkan, a.g.e.;  s. 13.
18  Bkz. Ethem Ruhi Balkan, İbrahim Hakkı Konyalı ve Eserleri, Kültür Matbaacılık, İstanbul 1941.
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Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi, İstanbul 1967.
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Abideleri ve Kitâbeleri ile Koçhisar Tarihi, İstanbul 1971.
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talya 2009. (İlk baskı 1973)
Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, I-II, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul 1976-
1977.
Aksaray Ulu Camii, Ankara ?.
Akşehir: Nasreddin Hocanın Şehri: Tarihi-Turistik Klavuz, İstanbul 1945.
Alanya (Alaiyye), Ayaydın Basımevi, İstanbul 1946.
Ankara Abidelerinden : Karacabey Mamuresi : Vakfiyesi, Tarihi ve Diğer Eserleri, İzzet 
Karacabey Yay., İstanbul 1943.
Ankara Camileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1978.
Arap ve Fars Kaynaklarında Türk Tarihi.
Atatürk Beşeriyetin Emsalini Görmediği Bir Askeri Dehadır, Ülkü Matbaası,İstanbul 
1964.
Divan-ı Lügati’t-Türk’e Göre Türk Coğrafya ve Tarihi.
Eski ve İslâmî Paralar, İstanbul 1946. {Mısırlı tarihçi Makrîzî, Ebû Muhammed 
(Ebü’l-Abbâs) Takıyyüddîn Ahmed b. Alî el-Makrîzî (ö. 845/1442)’nin Şüzûrü’l-Uküd 
fî Zikri’’n-Nukûd adlı eserinin tercümesi.}19

Fatihin Mimarlarından Azadlı Sinan (Sinan-ı Atik) Vakfiyeleri, Eserleri, Hayatı, Mezarı, 
İstanbul Fetih Derneği Neşriyatı, İstanbul 1953.
Harunü’r-Reşit, Tarihin En Büyük Aşkı, En Büyük Faciası, Numune Matbaası, İstanbul 
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Kanûnî Sultan Süleyman’ın Anası Hafsa Sultan’ın Vakfiyesi ve Manisa’daki Hayır Eser-
leri, Ankara 1969.
Karamanlı Pîr Mehmed Paşa. 

19  Sultan Berkuk devrine kadar (784/1382) Mısır’da basılan paralar hakkında geniş bilgi veren eserdir. 
Avrupa’da da baskıları yapılmıştır(Rostock 1797, Paris 1797).
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Konya Tarihi, Memleket Gazetesi Yayınları, Konya 2007.
Mimar Koca Sinan: Vakfiyeleri-Hayır Eserleri-Hayatı-Padişaha Vekaleti-Azadlık Kağı-
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Tarih Tetkikleri

Tarih-i Afrodit, Numune Matbaası, İstanbul 1940.
Topkapı Sarayında Türk Tarihini Aydınlatan Hükümdar Mektupları ve Vesikaları.
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Yayınlanmamış Eserleri:21

Kılıcın Tarihi, İstanbul 1956 (Daktilo metni).
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Bazı seçme makaleleri; 

“Bir Hücet İki Vakfiye”, Vakıflar Dergisi, S. VII, s. 97-110 (metin + 4 sayfa belge), Baha 
Matbaası, İstanbul 1968.
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20 Türk Bayrakları adlı eserin İbrahim Hakkı Konyalı’ya ait olup olmadığı konusunda araştırmalarımız 
sonuç vermemiştir. Bu eserin Konyalı’ya aidiyeti daha geniş bir çalışmaya bırakılmıştır.
21  Yayınlanmamış eserleri, Konyalı’nın son dört yılını birlikte geçirdiği Mustafa Özdamar’ın İ. H. Konya-
lı kitabındaki anlatımlarından öğreniyoruz. Ancak Özdamar’ın yayınlanmış dediği Manavgat Tarihi gibi 
bazı eserler sonradan basılmıştır. Dolayısıyla bahsedilen eser yayımlanan eserleri arsında sayılmıştır. De-
tay için bkz. Özdamar, s. 131-132.
22  Özdamar, s. 38-42.



348

“Müzelerimizde Kıymetli Tahtlar”, 7 Gün Mecmuası, Numara 188.
“Milyonluk Beşik İçinde Boğazlanan Şehzadeler”, 7 Gün Mecmuası, Numara 192.
“Eski Türklerde Casusluk Teşkilatı”, 7 Gün Mecmuası, Numara 194.
“Müzelerimizde Meşhur Kılıçlar”, 7 Gün Mecmuası, Numara 195.
“Müzelerimizde Bulunan Eski Davullar ve Kösler”, 7 Gün Mecmuası, Numara 167.
“Hint Türk Hükümdarlarından Hümayun Şah’ın Kanuni’ye Gönderdiği Türkçe Mektup”, 
7 Gün Mecmuası, Numara 202.
“Topkapı Sarayında İftariye Köşkü”, 7 Gün Mecmuası, Numara 203.
“Piri Reis Haritası”, 7 Gün Mecmuası, Numara 206.
“400 Sene Evvel İstanbul Dilencileri”, 7 Gün Mecmuası, Numara 161.
“Eski Türk Ordularında Yakıcı Aynalar”, 7 Gün Mecmuası, Numara 165.
“Fatih Sultan Mehmed’e Hindistan’dan Gelen Türkçe Mektuplar”, 7 Gün Mecmuası, Nu-
mara 174.
“Yedi Kule ve Anamas Zindanlarında Genç Osman ve İmparator Andrenikos”, 7 Gün 
Mecmuası, Numara 178.
“Osmanlı Saraylarında Dalkavuklar”, 7 Gün Mecmuası, Numara 181.
“Türkler ve İskender”, 7 Gün Mecmuası, Numara 168.
“Mumya Türklerin İcadıdır”, 7 Gün Mecmuası, Numara 120.
“Sevgilisinin Cesediyle Koyun Koyuna Yatan Halife”, 7 Gün Mecmuası, Numara 118.
“Topkapı Sarayında Büyücüler”, 7 Gün Mecmuası, Numara 127.
“10 Milyon Türk Kanı Bahasına Alınan Kale Anahtarı”, 7 Gün Mecmuası, Numara 128.
“Akdeniz Bir Türk Denizidir”, 7 Gün Mecmuası, Numara 130.
“Kütüphanelerimizden Çalınan Kitaplar1”, 7 Gün Mecmuası, Numara 134.
“Kütüphanelerimizden Çalınan Kitaplar2”, 7 Gün Mecmuası, Numara 135.
“Ayyaş Halifeler”, 7 Gün Mecmuası, Numara 137.
“750 Sene Evvel Yapılan Makineden Adam”, 7 Gün Mecmuası, Numara 146.
“750 Sene Evvel Türk Sarayları Makineleşmişti”, 7 Gün Mecmuası, Numara 150.
“Yivli Topları Türkler İcad Ettiler”, 7 Gün Mecmuası, Numara 155.
“Ağırlığınca Altuna Yazılan Bir Kitap”, 7 Gün Mecmuası, Numara 156.
“Paranın Tarihi”, 7 Gün Mecmuası, Numara 93.
“Cumhuriyet Müdde-i Umumisi Bay Kenan”, 7 Gün Mecmuası, Numara 96.
“Topkapı Sarayındaki Servet”, 7 Gün Mecmuası, Numara 96.
“Kıristof Kolomb İstanbul’a Nasıl Geldi”, 7 Gün Mecmuası, Numara 104.
“Habeşistan’ın Tarihi”, Ekekon Gazetesi, Konya, 19 Şubat 1938.
“Sille Adını Nereden Aldı”, 7 Gün Mecmuası, Konya, 3 Kânunsani 1938.
“Hangi Yanlışlarını Düzelteyim”, Yenises Gazetesi, Sayı 516, Konya, 25 Kânunevvel 
1937.
“Bozkır Altun Madeni Bulgar Dağından Zengindir”, Ekekon Gazetesi, Konya, 2 Kânu-
nevvel 1937. 
“Yecuc, Mecuc Türkleri I”, Ekekon Gazetesi, Konya, 24 Kânunsani 1938. 
“Yecuc, Mecuc Türkleri II”, Ekekon Gazetesi, Konya, 25 Kânunsani 1938.
“Yecuc, Mecuc Türkleri II”, Ekekon Gazetesi, Konya, 26 Kânunsani 1938.
“Yecuc, Mecuc Türkleri III”, Ekekon Gazetesi, Konya, 27 Kânunsani 1938.
“Yecuc, Mecuc Türkleri III”, Ekekon Gazetesi, Konya, 28 Kânunsani 1938.
“Yecuc, Mecuc Türkleri III”, Ekekon Gazetesi, Konya, 29 Kânunsani 1938.



349

“Yecuc, Mecuc Türkleri IV”, Ekekon Gazetesi, Konya, 31 Kânunsani 1938.
“Konya Bozkır Madenleri”, Ekekon Gazetesi, Konya, 10 Kânunevvel 1938.
“Niğde Kurşun, Gümüş ve Bakır Madeni: I”, Ekekon Gazetesi, Konya, 15 Kânunsani 
1938.
“Niğde Kurşun, Gümüş ve Bakır Madeni: II”, Ekekon Gazetesi, Konya, 16 Kânunsani 
1938.
“En Eski Gazetelerden Meraklı Fıkralar”, Tan Gazetesi, 15 Mart 1938.
“İlk Bira ve Buz Nasıl Yapıldı”, Tan Gazetesi, 22 Kânunevvel 1937.
“Eski Bir Medresede Kurulan Sağlık Merkezi”, Tan Gazetesi, 20 Kânunevvel 1937.
“Eski Cömertler, Meşhur Cimriler”, Tan Gazetesi, Konya, 1937?.
“İslâm Tarihinde Bir Aşk Faciası”, Tan Gazetesi, Konya, 31 Kânunsani 1938.
“Taçlı Hatunun Yakut Küpeleri”, Tan Gazetesi, Konya, 3 Kânunevvel 1937.
“Eski Günlerde İçtimai Yardım Örnekleri”, Tan Gazetesi, 9 Kânunsani 1938.
“Tarih Denilen Eski Gazeteler”, Tan Gazetesi, 22 Mart 1938.
“Hezarpare Nasıl Paralandı”, Tan Gazetesi, 4 Nisan 1938.
“Torunlarını Gözü Önünde Boğduran Bir Halife”, Tan Gazetesi, 1938?.
“Türk Tarihine Lüzumlu Eski Eserler; Deyrizagferan”, Tan Gazetesi, 1938?.
“İslam Tarihinde Bir Aşk”, Tan Gazetesi, 31 Mart 1938.
“Mudurnu Kasabası Dünyanın Her Yerine İğne İhraç Ederdi”, Tan Gazetesi, 10 Ekim 
1937.
“Eski Yıllarda Ok ve Yay Şöhretleri”, Tan Gazetesi, 13 Ekim 1937.
“İnsanlığın Medeniyet Yolunda Başardığı En Canlı Örnekleri”, Tan Gazetesi, 27 Ekim 
1937.
 “Çekirgelere Emir Veren Garip Kadılar Devrinde”, Tan Gazetesi, 22 Eylül 1937.
“Takyeli Dağ Adını Nereden Aldı”, Ekekon Gazetesi, Konya, 1937?.
“Türk Mumyacılığı; Konya, Aksaray ve Amasya’daki Türk Mumyaları”, Ekekon Gazetesi,            
Konya, 2 Eylül 1937.
“Türklerin Madenciliği ve Bozkır Madenciliği I”, Ekekon Gazetesi, Konya, 11 Ekim 1937.
“Türklerin Madenciliği ve Bozkır Madenciliği II”, Ekekon Gazetesi, Konya, 12 Ekim 1937.
“Türklerin Madenciliği ve Bozkır Madenciliği III”, Ekekon Gazetesi, Konya, 13 Ekim 
1937.
“Türklerin Madenciliği ve Bozkır Madenciliği IV”, Ekekon Gazetesi, Konya, 14 Ekim 
1937.
“Fil Doğuran Bir Genç Kız”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Saraylarda İnsan Başı Hazineleri”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Oğuz Han’ın Aşkı”, Tan Gazetesi, 22 Ekim 1937.
“Bağdat Hatun İle Ebu Said’in Hatıraları”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Eski Türklerde Madencilik”, Ekekon Gazetesi, Konya, 20 Ekim 1937.
“Türk Tarihinde At İçin Okunan Satırlar”, Tan Gazetesi, 1937?.
 “Kırk Çocuk Doğuran Bir Ana”, Tan Gazetesi, 17 Eylül 1937.
“Şemsiye ve Çadırın Tarihi”, Yeni Sabah Gazetesi, 2 Temmuz 1939.
“Lale Devri ve Sadabâd”, Yeni Sabah Gazetesi, 18 Haziran 1939.
“Tarihte Büyük Türk Hattatları”, Yeni Sabah Gazetesi, 18 Haziran 1939?.
“Tarihte Güvercin Postaları”, Tan Gazetesi, 23 Ocak 1939.
“On İki Adanın Türklüğü”, Yeni Sabah Gazetesi, 13 Ağustos 1939.



350

“Rodos’u Nasıl Almıştık?”, Yeni Sabah Gazetesi, 4 Eylül 1939.
“Eski Devir Ramazanlarında Cerciler”, Ekekon Gazetesi, Konya, 29 Kasım 1939.
“Anber Kadehten Şarap İçen Sarhoşlar”, Kızılay Gazetesi, 6 Aralık 1932.
“Topkapı Sarayında Şah İsmail’in Karısı Taçlı Hatun’un Yakut Küpeleri ve İncileri
Bulundu”, Ekekon Gazetesi, Konya, 1937?.
“Dedelerimizin Mumyacılığı”, Tan Gazetesi,, 9 Eylül 1937.
“Taçlı Hatun’un Yakut Küpeleri”, Ekekon Gazetesi, Konya, 1937?.
“Büyük Hekim İbn-i Sina’nın Bugün de Yaşayan Nazariyeleri”, Tan Gazetesi, 22 Mayıs
1937.
“Hanendeler Nasıl Hadım Edilirdi?”, Tan Gazetesi, 16 Temmuz 1937.
“Kadılar Saltanat Sürerken”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Dünyada Madencilik Türklerin Elinde Kuruldu”, Tan Gazetesi, 19 Haziran 1937.
“Anasını, Karısını ve Çocuklarını Kendi Eliyle Boğazlayan Celâleddin Mengiberti”, Tan
Gazetesi, 1937?.
“İstanbul Dokuz Kere Yanmıştı”, Tan Gazetesi, 19 Ağustos 1937.
“Geçmiş Günlerde Taonlar”, Tan Gazetesi, 2 Temmuz 1937.
“Kundakta Rütbe Alanlar”, Tan Gazetesi, 19 Temmuz 1937.
“Eski Bir Türk Köyünde Ölülerin Etleri Kuşlara Verirlerdi”, Perşembe Mecmuası, 1937?.
“Orta Çağda Şiir ve Şair”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Cumhuriyetin Tarih Yolundaki Eserleri”, Ekekon Gazetesi, Konya, 29 Ekim 1938.
“İnsan Ölülerinin Geçirdiği Garip Macera”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Beş Milyona Satılan Cariye”, Tan Gazetesi, 25 Nisan 1937.
“Askeri Müzeyi Dolaştım ve Gördüm ki”, Tan Gazetesi?, 1937?.
“Tunceli’nin Tarihi”, Tan Gazetesi, Tunceli İlavesi, 1937?.
“Tarihte Büyük Aşklar; Sibel ve Atis”, Tan Gazetesi, 6 Ekim 1937.
“İstanbul’un Altında Altın Dolu Hazineler Saklıdır”, Tan Gazetesi, 17 Mart 1937.
“Tarihte Türkler ve İsveç”, Tan Gazetesi, 26 Mart 1937.
“Eşeğin Tarihi”, Kızılay Gazetesi, 25 Şubat 1937.
“900 Sene Sonra Büyük Âlim İbn-i Sina”, Tan Gazetesi, 16 Nisan 1937.
“Hekim İbn-i Sina Nasıl Yetişti?”, Tan Gazetesi, 21 Nisan 1937.
“Bir Düğünde Zenbillerle İnci Serpilmişti”, Tan Gazetesi, 21 Mayıs 1937.
“Endülüs Hatıraları”, Tan Gazetesi, 10 Haziran 1937.
“Harem Ağalığı ve Tavaşilik Faciaları”, Tan Gazetesi, 3 Mayıs 1937.
“Eski Yılların Zengin Kadınları Kimlerdir?”, Tan Gazetesi, 20 Nisan 1937.
“359 Yıl Önce Fas’ta çarpışan Ordular”, Tan Gazetesi, 17 Nisan 1937.
“Türk Tarihinde Septe ve Pantelerla”, Tan Gazetesi, 29 Mart 1937.
“Türk Ölçü ve Tartı Aletlerini Asırlarca Evvel Bilirlerdi”, Tan Gazetesi, 3 Nisan 1937.
“Anadoludaki Madenlere Ait Eski Vesikalar”, Tan Gazetesi, 7 Şubat 1937.
“Türkler İstanbul’u Nasıl Buldular?”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Müzeler Tarihi”, Açıksöz Gazetesi, 11 Ocak 1937.
“Meşhur Kışlar ve İlk Denizaltı Gemisi”, Tan Gazetesi, 30 Ocak 1937.
“Türk Edirne’nin Kısa Bir Tarihi”, Tan Gazetesi, 25 Kasım 1936.
“Akdeniz Bir Türk Denizidir”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Karamanoğlu İbrahim Bey Vakfiyesi”, Tan Gazetesi, 15 Mayıs 1937.
“İstanbul’da Bize Tarihi Hatırlatan Yerler”, Tan Gazetesi, 13 Kasım 1936.



351

“Eski Türklerde Casusluk”, En Son Dakika Gazetesi, 11 Eylül 1940.
“Barbaros İçin Tarihin Henüz Yazmadığı Satırlar”, Tan Gazetesi, 1937?.
“Haliclilerin En Kıymetli ve Seçme Örnekleri”, Tan Gazetesi, 17 Haziran 1938.
“Anadolu’da Demir Madenleri”, Ekekon Gazetesi, Konya 23 Mayıs 1937.
“Büyük Alim Simavnalı Şeyh Bedreddin’in Kemikleri Bulundu”, Tan Gazetesi, 8 Kasım
1939.
“Kâbe’nin Altun Oluğu”, Tan Gazetesi, 16 Haziran 1939.
“Ayazma Camiinde Harap Olan Eserler”, Tan Gazetesi, 25 Mayıs 1938.
“Üsküdar Şemsi Paşa Türbesinin Perişan Hali”, Tan Gazetesi, 27 Nisan 1938.
“Üsküdar’daki Çinili Camii Şimdi Bir Harabedir”, Tan Gazetesi, 1 Nisan 1938.
“Kocasinan’ın Ahır Yapılan Son Eseri Şemsi Paşa Camii”, Tan Gazetesi, 7 Nisan 1938.
“Üsküdar’daki Eski Valide Camiinin Yüz Kızartan Bakımsızlığı”, Tan Gazetesi, 22 Nisan
1938.
“Dünya Çiniciliğinin Şaheserlerini Toplayan Bir Mabed; Üsküdar’da Eski Valide Camii”, 
Tan Gazetesi, 13 Nisan.
“Dört Buçuk Asırdan Beri Gizli Kalan Hakikat; Bahriye Kitabını Piri Reis Değil Muradî 
Yazdı”, Kurun Gazetesi, 13 Eylül 1938.
“Şehzade Camii Vakfiyesi”, Tan Gazetesi, 15 Haziran 1938.
“Nevşehirli İbrahim Paşa Medresesi Ne Halde”, Tan Gazetesi, 2 Haziran.
“İbrahim Paşa Mektebinin Bugünkü Acıklı Hali”, Tan Gazetesi, 25 Mayıs 1938.
“Şehzade Camiini Bugünkü Vaziyetten Kurtaralım”, Tan Gazetesi, 9 Haziran 1938.
“Rüstem Paşa Camii ve Türbesinin Acıklı Hali”, Tan Gazetesi, 25 Temmuz 1938.
“Sinan’ın En Güzel Eserinin Kubbesi Fundalıktır(Şehzade Türbesi)”, Tan Gazetesi, 19
Ağustos 1938.
“Şehzade Caminin Hazin Manzarası”, Tan Gazetesi, 28 Haziran 1938.
“Tarihi Abidelerimizi Tek Elden İdare Edelim”, Tan Gazetesi, 22 Temmuz 1937.
“Tarihte Büyük Aşklar; Nimüs İle Semiramis”, Tan Gazetesi, 28 Haziran 1938.
“Şehzade Caminin Hazin Manzarası”, Tan Gazetesi, 28 Haziran 1938.



352



353



354



355

Erzurum Tarihçiliği

Konyalı, tarihe büyük önem vermektedir. Tarihin yağmalanmasına ömrünün so-
nuna kadar var gücüyle mücadele etmiştir.23 Hatta o tarihin bağlarından koparıl-
dığına inandığı için tarihin romanlaştırılmasına da karşı çıkmaktadır. Tarih o kadar 
önemlidir ki, romanlaştırılması tarihe ihanet olur görüşündedir.24 Eserlerinin sayısal 
çokluğu, aslında onun tarihi kayda geçirip gelecek nesillere aktarma, tarihe sahip 
çıkma gayretinden başka bir şey değildir.

Konyalının eserlerinde kullandığı dil anlaşılır, açık, berrak bir Türkçedir. Halkın an-
lamasını önemsemektedir.25 Çok yönlü bir kimliği bulunan Konyalı’nın en önem-
li özelliği şehir tarihçiliğidir. Kaleme aldığı eserlerde ağırlıklı olarak belli bir şehri 
çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Erzurum tarihinde görüldüğü gibi şehrin adının 
nereden geldiğine geniş bir giriş yaparak şehrin tarihini geriye doğru irdelese de 
eser hacminin büyük çoğunluğunu şehrin tarihi dokusunu oluşturan yapılar, tarihî 
mimarî oluşturmaktadır.  

Şehir tarihçiliğinde; şehrin, siyasî tarihi, siyasî evreleri, ekonomik durum, ekonomik 
ilişkiler, fizikî yapısı, nüfus yapısı, yerleşim dokusu, tarihî yapılar, abideler, kitabe-
ler, vakıf kayıtlarına dayalı bilgiler, gündelik hayat, gezi, anı, seyahat notları veya 
bütüncül bir bakışla o şehre ait her şeyin söz konusu edildiği görülebilmektedir. 
Konyalı bu saydığımız temel şehir tarihi argümanlarının çoğunluğunu Erzurum Ta-
rihini kaleme alırken de kullanmıştır. Tapu kayıtları, arşiv belgeleri, vakıf defterleri 
gibi tarih için olmazsa olmazları sıkça kullanan Konyalı, daha çok alan araştırması 
ve fizikî coğrafyadaki tarihî yapılar ve kalıntılarla ilgilenmiştir. Konyalı alan araştır-
ması yaparken yerleşim özellikleri, nüfus hareketleri, tarihi binalar, abideler, sular, 
çeşmeler, sarnıçlar, kuyular, hanlar, hamamlar, köprüler, değirmenler, evler, mahal-
leler, camiler, mescitler, medreseler, zaviyeler, darü’ş-şifalar, kervansaraylar, okullar, 
kışlalar, kaleler, saraylar, kütüphaneler, müzeler, kilise, manastırlar, höyükler, mezar 
taşları, hep ilgi alanında olmuştur. Bunların varsa kitabelerini hem Osmanlı Türkçesi 
ve harfleri ile vermiş hem de günümüz Türkçesi ile kayda geçirmiştir. Hatta müm-
kününce fotoğraflarla anlaşılmayı kolaylaştırmıştır. Konyalı’yı farklı kılan en önemli 
özelliklerden birisi; tarihî malumatı sadece arşiv kaynaklarına dayalı değil yapı kita-
beleriyle desteklemesidir. 

Konyalı Erzurum Tarihine, ilk ve orta çağdan itibaren elde ettiği malumatla başla-
maktadır. Erzurum isminin nerden geldiğini çeşitli kaynak karşılaştırmaları ile ve-
rerek başladığı Erzurum tarihini, kronolojiyi takip ederek son döneme kadar getir-
mektedir. Eserin son bölümünü Erzurum valilerine ayırmış, tek tek isimlerini zikret-
miştir. 1960 yılı Erzurum valisi Kâmuran Cuhruk ile valileri bitirirken esere de son 
noktayı koymuştur.

23  Özdamar, a.g.e; s. 23 vd.
24  Balkan, a.g.e.; s. 12.
25  Özdamar, a.g.e;  s. 9.
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Eser içeriğinde Erzurum tarihi boyunca Erzurum’da hüküm sürmüş başlıca medeni-
yetleri incelemiş, onların kullandıkları paraları açıklamıştır. Osmanlı dönemine geçiş 
yaptıktan sonra daha geniş malumat vermeyi tercih etmiştir. Örneğin Birinci Sultan 
Selim’in Çaldıran’a giderken geçtiği yerler,26 Kanûnî’nin Erzurum ve havalisinden 
geçtiği yerler27 gibi detayların genişçe yer aldığı görülmektedir.

İbrahim Hakkı, diğer tarih eserlerinde olduğu gibi Erzurum tarihinde de sık sık 
meskûkât’a yer vermiştir. Tarih boyunca Erzurum’da kullanılan paraları, sikkeleri, 
Erzurum’da kullanılan İslamî paralar, Erzurum Selçukîlerinin sikkeleri, Erzurum’da 
kesilen Rumî Selçukîlerin paraları, İlhanlı paraları gibi başlıklarla açıklama yoluna 
gitmiştir. Çoğunlukla meskûkât üzerindeki yazıların hem aslını hem de açıklama 
mahiyetindeki Türkçe karşılığını vermiştir. Ayrıca mümkün olduğunca anlatımlarını 
görsellerle destekleyerek daha anlaşılır olmasına çalışmıştır.28 Konyalı tarihçiliğin-
de meskûkât önemli bir kaynaktır.  Meskûkât, tarihi öğrenmek için elzem araçtır. 
Nitekim Erzurum tarihi gibi hacimli bir eserin hemen başlarında Erzurum tarihine 
ait meskûkât ile başlaması ne denli konuya önem verdiğinin bir göstergesidir.29

Konyalı, tarihî malumatı verirken çeşitli kaynaklardan yararlanmasına rağmen kimi 
zaman kesin sonuca ulaşamamış ve bunu da belirtmiştir. Çifte Minareli Medresenin 
gelir kaynaklarını araştırırken, gelir kaynaklarından birinin de bir hamam olduğunu 
arşiv kaynaklarından aktarmış ancak Erzurum’un neresinde olduğunu tespit ede-
mediğini belirtmiştir.30 Başka bir örnek de Abdurrahman Gazi Türbesi H. 1211 ta-
rihli kitabesidir. Konyalı, türbeyi detaylı bir şekilde izah ederken, türbenin yenilen-
me sonrası kitabesinin de hem aslını hem de okunuşunu vermiştir. Önceki kitabe 
konusundaki bilgi eksikliğini ise “Türbenin yenilenmeden evvelki halini ve kitabesi 
bulunup bulunmadığını tahkika imkân yoktur”31 şeklinde ifade ederek okuyucuyu 
aydınlatma yolunu seçmiştir.

Konyalı kimi zaman da yararlandığı kaynakları belirtmiş ve eleştirmiştir. Yakutiye 
medresesi ve Medfeni Kitabesini ele alırken önce her zaman olduğu gibi detaylı 
tarihî malumat vermiş, ardından kitabeyi aslı ve okunuşu ile eserine almıştır. Kitabe 
izahatında, kendisinden önce yaşamış ve Erzurum Tarihi yazmış olan Abdurrahman 
Şerif Beygu’nun32 bu kitabeyi okurken (ve eserine kaydederken) yanlış okuduğunu 
da dipnotlar ile bilgilendirme yoluna gitmiştir. Konyalı dipnotlarda hangi kelime 
veya kavramların nasıl hatalı olduğunu ve doğrusunun ne olduğunu da göstermiş-
tir.
İbrahim Hakkı Konyalı eserleri için, olumlu değerlendirmelerin yanında eleştiriler 
de olmuştur. Örneğin Şerafettin Turan, Erzurum tarihinin çok uzun soluklu ve emek 
26  Konyalı, İbrahim Hakkı; Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Yay., 
Ankara 2010, s. 61 vd..
27  Konyalı, Erzurum Tarihi, TYB Vakfı Yay., s. 64 vd..
28  Konyalı, Erzurum Tarihi, TYB Vakfı Yay., s. 51-61. Bir üniversite tahsili dört yıl olmasına rağmen Konyalı 
sadece Meskûkât için hocasından dört yıl ders almış, hocasının da bu konuda takdirlerini kazanmıştır.
29  Konyalı, Erzurum Tarihi, TYB Vakfı Yay., s. 51 vd.
30  Konyalı, Erzurum Tarihi, TYB Vakfı Yay., s. 415-416.
31  Konyalı, Erzurum Tarihi, TYB Vakfı Yay., s. 444-445.
32  Bkz. Beygu, Abdurrahman Şerif(1893-1944), Erzurum Tarihi Anıtları, Kitabeleri, Bozkurt Kitabevi, İs-
tanbul 1936.
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mahsulü olduğunu, takdire şayan olduğunu belirttikten sonra metodolojik eksikle-
ri olduğunu da eklemiştir.33 Şehir tarihiyle bu kadar yoğun biçimde ilgilenen yerel 
tarihçinin metodolojik bir sistem kullanmaması da normaldir. Önemli olan yazdık-
ları bilgilerin anlaşılır olması ve şehir tarihine dair doğru bilgilerle donatılmasıdır. 
Günümüzde İbrahim Hakkı Konyalı’nın yazmış olduğu eserler birçok tarihçiye ilham 
kaynağı olmuştur. Bu sayede de bilimsel ölçütlere uygun eserler ortaya konmuştur. 
Çünkü İbrahim Hakkı Konyalı’nın eserlerinde bahsedilen bazı yapıtlar günümüzde 
yok olmuştur. Eğer ki eserlerinde bu yapıtlardan veya bizzat gördüğü anıt eserler-
den bahsetmemiş olsaydı bizlerde bu tarihi bilgilerden yoksun kalacaktık. İbrahim 
Hakkı Konyalı’nın eserlerine metodolojik bakımdan bakmamak lazım. O eserlerini 
yazarken her daim birbirinin devamı olmasına ve verilen bilgilerin belgeye, söze, 
kalıntıya dayalı olmasına dikkat etmiştir. 

Sonuç olarak Konyalı’nın Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi adlı eseri, tüm 
yönleriyle bilimsel ölçütlere uygunluk arz ettiği gibi eleştiriler alsa da34 Abideleri ve 
Kitabeleriyle Erzurum Tarihi’nin yoğun bir çaba ve emeğin mahsulü olduğu açıktır. 
Eserdeki metodik eksiklikler ve dönemin şartlarıyla verilen bilgi yığını şeklindeki 
bazı bilgilerin olması eserin değerini düşüremez. Özellikle kitabe çözümlemeleri 
gelecek nesiller için önemli bir basamak, oldukça güçlü bir miras olmuştur.
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Antakya Şairleri ve 
Şiirleri  - Şiirlere Yansıyan 
Tarih-
Mehmet Tekin1

1.Giriş
          

1.1.Kapsam

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Antakya şairler yönünden zengin bir şehirdir. 
Ancak bu zenginliğe rağmen 16. ve 17. yüzyılda yaşayan Antakyalı şairler hakkında 
yeterli bilgi yoktur. Ayrıca bunların çoğunluğunun hayatları Antakya dışında geç-
miştir ve bilindiği kadarıyla o dönem şairleri arasında iki mutasavvıf şair vardır. Bu 
nedenle bu bildiride o dönem şairlerinin isimleri ve künyeleri verilmiş, metinde 18. 
ve 19. yüzyılda yaşayan şairler, şiirleri ve şiirlerine yansıyan tarih üzerinde durul-
muştur. Son bölümde ise tamamlayıcı bir unsur olarak 20. yüzyıl başlarında yani 
Osmanlı’nın son yıllarında-işgal yıllarında doğan şairler tanıtılmıştır.

1.2.Tarihçe

Antakya M.Ö. 300 yılında 1. Seleucos Nikator tarafından Asi Nehri ile Silpius Dağı 
arasında kurulmuş, Seleucoslar dönemini, Roma dönemi izlemiştir. Roma dönemin-
de ihtişamın ve şa’şaanın zirvelerine çıkan şehir, ilk cadde aydınlatmasının yapıldığı 

1  Araştırmacı, Yazar
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yerdir. Hz. İsa’ya inananlara ilk defa burada “Hıristiyan” adı verilmiş, Hıristiyanlığın 
ilk defa burada yayılmış, ilk kilise yine burada kurulmuştur. Ortadoğunun en gör-
kemli olimpiyatları burada yapılmıştır.  Daha sonra İslam, Bizans, Selçuklu, Haçlı ve 
Memlük hâkimiyet dönemlerini yaşayan şehir, 1516 yılında Osmanlı hâkimiyeti altı-
na girmiş, bu dönemde mütevazı bir ihtişam içinde mükemmel bir şehir hüviyetine 
kavuşmuştur. 

16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir ticaret, transit ve bilim merkezi olarak dik-
kat çekmeye başlayan Antakya’nın 17. 18. ve 19. yüzyıllardaki sosyal yapısı, yaşayışı, 
çarşıları İstanbul, Bursa, Manisa ve Ankara gibi şehirlerden pek farklı değildi. 

Evliya Çelebi’ye göre, 17. yüzyılda şehrin, uzunluğu 12 mil ya da 48 bin adım uzun-
luğunda olan yüksek surları, Cennet gibi avlulara sahip zarif ve mütevazı evleri, ca-
mileri, medreseleri, hanları, hamamları, 300 dükkânlı zengin çarşıları vardı. Yedi yer-
de cami ve mescitler içinde seb’a, aşere ve takrib öğreten dârü’l-kurrâları, 40 kadar 
sıbyan mektebi vardı. Her şehir gibi Antakya’nın da bir Ulu Camisi mevcuttu. Ayrıca, 
hac yolcularının ziyaret etmeden geçmedikleri Sahib-i Yasin Habib Neccar ile Hızır 
Aleyhisselam ziyaretgâhları buradaydı.  Anadolu ile Arabistan ve Halep arasında bir 
hudut oluşturan Antakya, Arz-ı Mukaddes’ten sayılmıyordu. Yani Antakya Arap ül-
kesi değildi.2
 
17. ve 18. yüzyıllarda Antakya’da sadece Antakyalı ilim adamlarının eserlerinden 
oluşan ve “İslâm Darü’l ulûmu” (İslâm İlimler Evi) adı verilen bir kütüphane kurul-
muştu. Bu özellik yüzünden şehir, bölgenin ilim adamları arasında “Behişt-i İrfan”(ir-
fan cenneti) adıyla anılıyordu. Fakat nadide kitapların bulunduğu bu kütüphanenin 
kitaplarının büyük bir kısmı 1832 yılında Antakya’yı işgal etmiş olan Mısırlı İbrahim 
Paşa tarafından Mısır’a gönderilince kütüphane kapandı.3 Daha sonra kalan kitap-
larla başka bir kütüphane kuruldu.4 

Osmanlı dönemi Antakya’sının ilim irfan yönünden zenginliği hakkında fikir edin-
mek için İstanbul kütüphanelerinde yapılan bir incelemede, isimlerinde Antakya 
nisbesi taşıyan ve eserleri bilinen 40’tan fazla şair ve ilim adamı tespit edilmiştir.5 
Bunların büyük çoğunluğu 17. 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış âlimler ve şairlerdir. 

19. yy. sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Antakya’da, yeniçerilerin bulunduğu dö-
nemden intikal eden bir gelenek olarak,   mahalle kahvelerinde bir kaç tane saz 
çalan bulunur, kış gecelerinde âşıklar toplanarak muamma yarışı yaparlardı. Âşık-
ların olmadığı gecelerde bu kahvelerde ya menkıbeler söylenir ya da medrese ho-
calarından bazıları Battal Gazi ve benzeri kahramanlar hakkında manzumeler yazar, 
bunları halka okurlardı.6 Ancak 1. Dünya Savaşının sebep olduğu bunalımlar ve 

2  Evliya Çelebi, Seyahatname, s. 32-43
3  Tekin, Hatay Tarihi Osmanlı Dönemi, s.126
4  Tekin, Hatay’ın Tarihçesi ve Eski Antakya Kütüphaneleri, s.48
5  Tekin, Hatay Tarihi Osmanlı Dönemi, s.126 dipnot
6  Konuralp, s. 18. Reşit Lâmi’nin Vâkıdî’nin Fütuhu’ş-Şam eserinin manzum tercümesi bunların son ör-
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onu izleyen işgal yılları bu yapıyı yok etti ve bu kültür zenginlik yok oldu gitti, izleri 
silindi.. O dönemden günümüze hiç bir sözlü kültür ürünü ulaşmadı. Buna karşılık, 
Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan, büyük çoğunluğu varlıklı kesime mensup 
olan ve şiirlerini divan şiiri geleneğine göre yazan şairlerin divan ya da defterlere 
kaydedilmiş şiirlerinden örnekler kısmen de olsa günümüze ulaşabildi. 20. yüzyıl 
başlarında ise yeni bir şairler kuşağı yetişti.

2. Antakya Şairlerinin Yaşadığı Sosyal ve Kültürel Ortam, Şiirlerinde Yer Alan 
Tarih Unsurları

2.1.Antakya Şairlerinin Yaşadıkları Sosyal ve Kültürel Ortam

1800’lü yıllarda yoğun bir medrese eğitimi ve ilmi hayat yaşayan Antakya’da, 19. 
yüzyılın ilk yarısından başlayarak medrese talebeleri ve münevver eşraf çocukları 
arasında şiir merakı yaygınlık kazanmıştı. Bunların yazdığı ilahi ve naatların minare-
lerde makamla söylenmesi takdir topluyor, bu da genç şairler için bir teşvik unsuru 
oluyordu. O dönemde Antakya’da eşraf konaklarının selâmlıklarında edebi sohbet 
ve tartışmaların yer aldığı seviyesi farklı bir edebî hayat vardı. Şehrin ticaret yolları 
üzerinde olması, çevre ve başka bölgelerle sürekli iletişim içinde olmasını sağlıyor-
du. Eskiden beri hacı kafileleri burada konaklıyor, bu kafilelerde bulunan âlimler, 
şairler şehirde uzun süre kalarak medreseleri ziyaret ediyor, şehrin münevver sima-
larıyla tanışıyorlar, gençler onlardan feyiz alıyorlardı. Örnek olarak, 16. yüzyılda ya-
şayan Davud bin Ömer Antaki, bu şekilde Antakya’ya gelen Şerif isminde İranlı bir 
âlim tarafından eğitilmiş, bundan bir buçuk asır sonra Sadık Efendi, Antakya’da bir 
yıl kalan Şirvanlı İsmail Efendi’den ders almıştı.

Antakya büyük bir şehir değildi, ama halkı yeniliklere ve dış dünyaya açıktı. Şehirde, 
daha önce İstanbul’da sarayda veya yüksek devlet görevlerinde bulunmuş, ama sür-
gün ya da başka sebeplerle Antakya’ya gelip yerleşmiş kişilerin aileleri de vardı. Bu 
aileler şehrin kültür hayatını, müziğini, beslenme tarzını, zevklerini ve hayata bakı-
şını etkiliyor, şehrin eşraf tabakası ise hayat tarzında, beslenmede, teşrifat, giyim ve 
edebi kültür konularında onlardan geri kalmamaya çalışıyordu. Eşraf konaklarının 
selâmlıkları adeta her şeyiyle İstanbul’du, İstanbul’la iç içeydi. Diğer yandan, İstan-
bul’dan bir hayli uzak olmalarına,  geleneksel usullerle din eğitimi almamalarına ve 
Arap kültür sınırında olmalarına rağmen Antakyalı şairlerin hepsi Türk kültürünün 
en zengin motifleriyle donanmış bireylerdi ve hepsi de şiirlerini Türkçe yazmışlardı. 

Diğer yandan, Antakya şairlerinin yakın illerdeki şairlerle kurdukları dostluklar, hem 
fikir ve bilgi alışverişine, hem de edebî çevrelerinin genişlemesine zemin hazırlıyor-
du. Şehrin mimarî zenginliğini yansıtan mütevazı konaklarıyla zarif ve nazenin ya-

neğidir. Reşit Lami bu çevirisinin bir bölümünü her akşam mahalle kahvesinde bir kürsü üzerine çıkarak 
okur, kahve ahalisi bunu belli bir ücret ödeyerek dinlerdi.
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pıları ise manevî, sosyal ve kültürel zenginliğini yansıtan ve bu yönünü tamamlayan 
zarif anıtlar olarak yükseliyordu. 

Bu durum 20. yüzyıl başlarına kadar devam etti.  Şehir işgale uğrayıp 20 yıl işgal 
altında kaldıktan sonra 1939 yılında tekrar anavatana kavuştu, ama bu defa yolların 
yönü ve yolcu yoğunluğu değişti. Bu ortamda büyüyen yeni nesil Antakya şairleri 
fakir orta sınıfa mensup ailelerden gelmişlerdi ve yetişmelerinde en önemli faktör 
ortaokul, lise öğretmenleri ve Antakya Halkevi idi. 

2.2.Şairlerin Nitelikleri, Eğitimleri ve Sosyal Statüleri:

Osmanlı döneminde yetişen Antakya şairlerinden çeşitli vesilelerle başka şehirlere 
gidenler dışında, kalanlar hiç Antakya dışına çıkmamış, ömürlerini hep aynı çevrede 
geçirmişlerdir. Şairler genellikle medrese eğitimi almış, bir kısmı tasavvufla ilgilen-
miştir.  Bunların hepsi Arapçaya vâkıftır. Bazıları özel çabalarla Farsça ve hatta son 
dönemlerdekilerden bazıları Fransızca öğrenmişlerdir. 19. Yüzyıl şairlerinin çoğun-
luğu varlıklı ailelere mensup olup, geçim kaygıları yoktur ve genç yaşlardan itibaren 
konaklarının selâmlıklarındaki sohbetlere katılarak belli bir kültür birikimine sahip 
olmuşlardır. Bazıları ilmiye sınıfına mensup olup,  tefsir ve hadiste söz sahibi ünlü 
birer âlimdir. Bunlardan Münif payitahtta maliye tezkireciliği, ruznamecilik yapmış, 
dış temsilcilikte bulunmuş, Sadık Efendi müftülük, Akif Efendi müftülük ve müder-
rislik, Yahya Efendi Kaymakamlık, fetva eminliği, Müftülük ve Maarif Müdürlüğü, 
Reşit Lami ve Şekip Vehbi muallimlik görevlerinde bulunmuşlardır. Kâmil Sarıateş 
medresede eğitim görmüş, imamlık yapmıştır.

20. yüzyıl şairlerinden Nazım Okşarel öğretmendir, Reşat Yurtman liseden ayrıl-
mıştır, Mehmet Turan Yarar uzman veteriner hekimdir, Ali Yüce öğretmendir, Arif 
Coşkun ve Mahmut Kuru ortaokuldan ayrılmış memurluk yapmışlar, Mahmut Kuru 
son yıllarında fotoğrafçılık yapmıştır. Kemal Karaömeroğlu ortaokuldan ayrılmış bir 
matbaacı ve gazetecidir. Mehmet Güneş lise mezunudur, özel kurumlarda muhase-
becilik ve daha sonra gazetecilik yapmıştır, Süleyman Okay liseden ayrılmış, kâtip-
lik, puantörlük, nüfus memurluğu, trahom savaş memurluğu yapmıştır. Sabahattin 
Yalkın Hidroloji Yüksek Mühendisidir. Bunlar, seslerini 1940’lı yıllarda duyurmaya 
başlamışlar, etkileri ve etkinlikleri günümüze kadar devam etmiştir.

2.3.Dil ve üslûp

Antakya şairleri 19. yüzyıla kadar konu, şekil, anlam ve motifler yönünden divan 
edebiyatının klasik çizgisine sadık kalmışken, 19. yüzyılda divan edebiyatının mânâ-
dan çok şekil ve lâfız yönünü yaşatmaya özen göstermiş, söz sanatlarına daha çok 
değer vermişlerdir.7 Antakya şairlerinden Servet-i Fünun etkisinde şiir yazanlar da 
olmuştur. Şiirlerinde aruz veznini ve bol Arapça, Farsça kelime ve terkipleri kullanan 
7  Türkmen, III, 651-657  
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şairlerin şiir dili hep Türkçe’dir. Akif Efendi’nin Türkçe, Arapça, Farsça, Şeyhköylü Na-
zım Efendi’nin Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça şiirler yazdığı bilinmektedir.8 

20. yüzyılın ilk yarısında doğan Antakya şairlerinden Mehmet Turan Yarar aruz, hece 
ve serbest vezini aynı başarıyla kullanmış, Kâmil Sarıateş ve Nazım Okşarel sadece 
hece ile yazmışlar, Sabahattin Yalkın serbest vezinde çok başarılı örnekler vermiş, 
diğerleri hece ve serbest vezini birlikte kullanmışlardır.

2.4.Antakya Şairlerinin Şiirlerinde Başlıca Konular

Antakya şairleri yaygın olarak münacat, naat, şikâyetname, teşekkür, tahkiye, mu-
rabba,  gazel, kitabeler, tabiat tasvirleri veladet ve vefatlar, bahariye, tevhid, tazarru 
ve nazire tarzlarında şiirler yazmışlardır. 19. yüzyıl sonlarına kadar şiirlerde aruz öl-
çüsü kullanılmıştır. Konu olarak aşk, hikmet, şikâyet, teşekkür, öğüt ve sosyal prob-
lemler ön planda yer alır. Osmanlı döneminde doğan şairlerin 20. yüzyılda yaşayan 
son temsilcileri Nafi Miski, Asaf Yahya ve Kâmil Sarıateş’tir. Üçü de şiirlerinde doğ-
rudan Antakya’yı ve özellikle sosyal hayatı konu almışlar, Nafi Miski 1920’li 30’lu yıl-
larda kurtuluş mücadelesinde bizzat görev almış, üçü de mücadeleyi destekleyen 
şiirler yazmışlardır. 20 yüzyılın ilk çeyreğinde şiirlerde hürriyet, Harb-i Umumi, Türk-
lük mücadelesi, işgale karşı direnme ve kurtuluş, şehrin ve şehir yaşayışının tasviri 
ön plandadır.1940’lı, 50’li, 60’lı yıllarda ön plana çıkan şairler yeni akımları izlemişler, 
yeni sesler yakalamaya, yeni ahenkler yaratmaya çalışmışlardır. Hepsi de özgün bi-
rer şairdir ve başarılı örnekler ortaya koymuşlardır.

2.5.Şehir Tarihi ve Şairler

Osmanlı döneminde Antakya’da gazete, ruznameci ve tarihçi olmadığından, belge-
lere ve kayıtlara girmemiş olaylar hakkında bilgi edinme imkânı yoktur. Bunun is-
tisnası, şiirlerinde dönemin yaşayışını tasvir eden, dertlerini şiirlere döken şairlerdir. 

Sadık Efendi’ye kadar Antakya şairleri şiirlerinde divan şiirinin klasik konularına sa-
dık kalmışlardı. Sadık Efendi şiirlerinde şehrin sosyal yaşayışını da ele almasıyla bu 
çizgiden ayrılmış, tarih kitaplarında yer almayan ayrıntılardan bahsetmiştir. 

Osmanlı döneminde halkın askere alınması konusunda ilk defa Abdulmecit döne-
minde 1840 yılında kur’a usulü uygulanmış, bu olay şehir hayatında Tanzimat’ın 
getirdiği yeniliklerden biri olmuştur.9 Bu konuyu “İlk Çekilen Asker Kur’ası” başlıklı 

8   Türkmen, s.722

9  Öztuna, Yılmaz;  Türkiye Tarihi, 7/44; Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye-Askerlik, Ankara 2008, 
s.132-133. Gülhane Hatt-ı Humayunu’ndan sonra, eşitliği, adaleti sağlamak, zulüm ve baskıyı önlemek 
için 1843 yılında ad çekme ile asker alınacağı belirtilmiş, 1846’da bir yasa  (Kur’a Kanunu) ile yürürlüğe 
konmuştur. Bu kanunla, Osmanlı Müslüman halkının askerlik çağına gelmiş olanları her yıl belli merkez-
lerde kur’a meclisleri önünde yapılacak ad çekmelerle askere alınmalarında uygulanacak kurallar ayrın-
tılarıyla belirlenmişti.
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şiirinde ele alan Sadık Efendi halkın bu konuya karşı tutumunu tasvir etmiş,  Padişa-
hı ve Reşit Paşa’yı övdükten sonra, herkesin fevc fevc gelip yazıldığını, ama bazıları-
nın geri durup askerlikten kurtulduğunu, hâlbuki devlete asker lâzım olduğunu ve 
askerliğin dinen sevap olduğunu, kendisinin devlete bağlı olduğunu belirtmiştir.10  

Bunun ardından, kaza idare meclisinde padişahın bir fermanı okunduğunda, Sadık 
Efendi, din hükümlerine aykırı gördüğü için buna karşı çıkmış -ya da alıp yırtmış-, 
ama işlediği suçun büyüklüğü hatırlatılınca dehşete kapılarak dudağı yarılmıştır. 
Çünkü bunun cezası ölümdür. Ama padişah onun cesaretini takdir etmiş ve onu 
affetmiştir.

O dönemde şehrin en önemli ihraç malı ve gelir kaynağı ipektir,  ama ipek üretimin-
de kıtlık yaşanmaktadır. Nitekim 1840’lı yıllarda da ipek üretiminde 2-3 yıl süren bir 
kıtlık yaşanmıştır.11

Sadık Efendi, 1850’li yılların ortalarında yazdığı bir şiirinde Halep Valisi’ne Antak-
ya ahvalini tasvir eder. Buna göre mültezimler şehirde idareyi ele geçirip Kadıyı 
ve meclisi kontrol ederek taraftarlarını korumakta, diğerlerini mağdur etmektedir.  
Şikâyet mercii yoktur. Fukara âh edip, ağlayıp inlemekte, şair bunu “Fukara âh edip 
ağlar, inler/Arzıhâli kim okur, kim dinler” mısralarıyla dile getirmektedir. Bunlar devlet 
malına zarar vermekte, kimse ağzını açamamakta, açanlar ezilmektedir. Naib çok 
cahil olup adaleti yerine getirmekten âcizdir. Tek amacı halktan para almak olup, 
bunların şerlerinden, hasetlerinden ve melanetlerinden korkmaktadır. Hatta önceki 
valilerin bozuk emellerine alet ve devlete hain olmadığı için, gelen valilere kendini 
(Sadık Efendiyi) kötülemişler, fesatlıklar yüzünden Akkâ’ya sürgün edilmiştir. Orada 
27 ay kaldıktan sonra döndüğünde ehli evlâdını giryan, cümle emlâkini viran bul-
muş, ancak kalan emlakini satarak borçlarını ancak ödeyebilmiş, sıkıntılı bir dönem 
geçirmiştir.12  

Sadık Efendi’nin “Rusya Muharebesine Bedi Tarih” başlıklı şiiri o gün için bir geribildi-
rim olayıdır. Ama padişaha ulaşıp ulaşmadığı şüphelidir. O, şiirinde, Rusların Eflak ve 
Boğdan’ı rehin aldığını, padişahın kılıçla karşılık vermeyi kararlaştırıp şeyhülislamın 
cihat için fetva verdiğini, ordunun savaşa hazırlandığını, halkın evladını gönüllü 
olarak cihada gönderdiğini belirtir, göndermeyenleri “kalıpça İslam olsa da kalben 
münafık ve farmason” olarak tanımlar. Bu savaşa kendisi de oğlunu yüz gönüllünün 
başına yüzbaşı olarak vermek suretiyle zadegâna örnek olmuştur.13  

Aynı şekilde, Şair ve müftü Yahya Efendi de Antepli Şair Hasırcızade’nin kendisine 
gönderdiği bir şiire cevap olarak yazdığı şiirinde, şehirde kıtlık yaşandığına, kıtlıktan 
mültezimlerin bile sıkıntı içinde olduğuna, para toplayıp borcunu ödeyemedikle-
rine, para kıtlığından her şeyin ucuz olduğuna ama kimsenin alamadığına dikkat 
çeker.14  

10  Türkmen, 676-678
11  Türkmen 671-675
12  Tekin, Hatay Tarihi Osmanlı Dönemi, s.98
13  Türkmen, 678-680. Şiirde bahsedilen savaş Ekim 1853’te başlayan Kırım Savaşı’dır. Öztuna 7, s.44-45 
14  Türkmen, 707-708
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Civelekzâde Mustafa Fehmi 1890’lı yıllarda Antakya’da çıkarılmak istenen, ama 
Müfettiş Şakir Paşa’nın raporu ve Padişahın bunu onaylaması sayesinde önlenen 
Sünni-Alevi gerginliği dolayısıyla yazdığı şiirinde, bağnaz çevrelere karşı olduğunu 
göstermek ve bu yersiz ve yakışıksız olaya karşı olduğunu ifade etmek için “Aleviyim 
Alevi” ifadesiyle biten gazeli yazmıştır:15 

“Mürşidim pir-i tarikat Aleviyim Alevi
Melceim şâh-ı velâyet Aleviyim Alevi
Çâker-i âl-i Resulü’s-sakaleynim billah
Meslekim râh-ı hidayet Aleviyim Alevi.”

Mustafa Fehmi şiirinde, şehrin 20. yy. başlarındaki durumunu ve sosyal yapısını da 
gözler önüne sermeye çalışır. Buna göre irtikâp peşinde olan amirler halkın hane-
sini harap etmektedir. Zenginler zevk-ü sefa içide yaşamakta, fakirlerin halini bil-
memekte, sefihler şeref, namus, edep tanımamaktadır. Cahillerin akıl sahiplerinin 
fikirlerini beğenmediğini, hayatlarını itirazla geçirdiklerini belirttikten sonra, yeni 
çıkmış ahmak şairlere de taş atmaktadır.16  

Nafi Miski, şiirinde Antakya’nın işgalinden sonra kurulan ve gizlice milli gayeler için 
kullanılan Selâmet-i Belde Kulübü’nü ve asıl amacını açıklamış, Yeni Antakya Kulü-
bü,  Türkler için önemli bir olay olan Yeni Matbaanın açılışı (1928), öğretmenlerin 
tasnif ve tasfiyesi için yapılan sınavları, bir yazarın saldırıya uğramasını, bayramlar 
ve benzeri konularda şehir yaşayışını, kurumlarını ana hatlarıyla tasvir etmiştir.17 

Görüldüğü gibi, halkın duygu, düşünce ve ızdıraplarını yüreğinde hisseden şairler, 
yaşadıkları dönemin bir aynası görevi yapmışlar, şiirlerinde halkın dertlerini dile ge-
tirmişlerdir.

2.6. Şairler gözüyle şehir- Şiirlerde Antakya

Şairler şehirlerin gözü, kulağı, dili ve aynı zamanda aynasıdır. Şairi olmayan şehir, 
vitrinsiz bir mağazadan, sesi çıkmayan bir sazdan, dilsiz bir insandan, ruhsuz bir 
bedenden farkı yoktur. 

19. Yüzyılda yaşayan ve geleneksel kalıpların dışına çıkmamaya özen gösteren An-
takyalı divan şairleri, yer yer şiirlerinde sosyal dertleri tasvir edip şikâyetlerde bulu-
nurken, sudaki balık misali, yaşadıkları şehre dönüp bakmamışlardır. Ama Mehmet 
Sun’i Attar’ın, bu kalıbın dışına çıkarak teşbih ve söz sanatlarına yer verdiği şu şiirin-
de o günün Antakyasını bir dilberle eş tutması dikkat çekicidir:

15  Tekin, Hatay Tarihi Osmanlı Dönemi, s.122-123 dipnot
16  Türkmen, s.850
17  Türkmen 794-814)
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Pek “Şirince” leblerin güyâ “Şekercik Çeşmesi”
Âb-ı  tabîattan almış tatlı şeftalilerin
Gâhi “Güllü”, gâh “Turunçlu” bağçe semtin zevkin et
Al  ruhından bûse sık bustânını bânûların.

Diğer yandan Nafi Miski, işgal yıllarında Antakya’da Arapların Türkleri aşağılamak 
ve Araplığı övmek amacıyla propaganda yapmaları ve eşraftan destek görmeleri 
üzerine onlara,

“Eylesün eşraf-ı belde aslın ihfaya şitap
 Ben asilim, aslımı inkârı etmem irtikâp” 

diyerek hitap ediyordu. Yine Nedim’i örnek alarak yazdığı Antakya Kasidesi’ne,

“Bu  Antakiyye şehri  bir güzel  şehr-i dilârâdır
 Buna nisbet Halep bir şehr-i sengistan-ı hârâdır.” 

diye başlayarak şehri bahçeleri, çevresi ve güzellikleri ile tasvir ediyor, şehrin Ha-
lep’ten, Şam’dan üstün olduğunu belirterek şiirini

 “Bu feyzâ feyzi şehrin kim bana bir zerre-i hâki
  Halep’ten, Şâmıdan, Beyrûtüden bin kerre a’lâdır.” 

mısralarıyla bitiriyordu. Antakya divan şairleri içinde ilk İstanbul şiirini ise Civelek-
zade Mustafa Fehmi yazmıştır. Bu hasret, oraya sık gitmesinden kaynaklanmakta, 
böylece hasretini mısralara dökmektedir. 

Görünüşe göre Münif, kendisinden sonra yetişen Antakyalı şairlerin kelime hazine-
sini de büyük ölçüde etkilemiştir. 

20. yüzyılın ilk yarısında yetişen Antakya şairlerinin çoğunluğu şiirlerinde mutlaka 
Antakya’da bahsetmiş, şehrin özelliklerini, halkının cana yakınlığını özellikle belirt-
mişlerdir.  Ali Yüce Antakya çarşılarını, Sabahattin Yalkın Roma dönemi ve mitolojisi 
dâhil olmak üzere Antakya’yı, şehrin tanınmış tiplerini, Asi nehrini, sokakları, yaşa-
yışı anlatır. Mehmet Güneş, Mahmut Kuru, Arif Coşkun, Kemal Karaömeroğlu şiir-
lerinde yer yer lirik, yer yer destansı bir yaklaşımla Antakya’yı anlatır, yaşatırlar. Bu 
yüzden, şehri şiirlerden tanıyanlar görerek tanıyanlardan çoktur.

2.7.Antakya Şairlerine Yönelik Yaklaşımlar 

Antakyalı şairlerden divanı ve diğer şiirleri ilk dikkat çeken şair Antakyalı Münif’tir.18 
Diğerlerinden bazılarının şiirleri birer divan halinde tertip edilmiş, bazı şairlerin şiir-

18  Antakyalı Münif Divanı Sabahattin Küçük ve Muharrem Kılıç tarafından incelenip tenkidli basımlarını 
yapılmıştır.
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leri küçük ve tertipsiz birer mecmua halinde kalmış, bazı şairler hakkında ise onların 
şiirlerini tahmis eden ya da divan ve mecmualarını kopya eden kişiler sayesinde 
bilgi edinilebilmiştir.

18. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar yaşayan şairler hakkında ilk incelemeleri 
1930’lu yıllarda Ali İlmi Fani, Vedi Münir Karabay ve Pierre Bazantay yapmışlar, bu 
konuda ilk yazıları Vedi Münir Karabay yazmış, ilk kitap ise 1939 yılında Ahmet Faik 
Türkmen tarafından yayınlanmıştır.

Daha sonra Münif’in Divanı’ı Sabahattin Küçük, Nafi Miski’nin hayatı ve şiirleri 
Mehmet Tekin, Asaf Yahya’nın hayatı ve şiirleri Hüseyin Güfta tarafından incelenip 
yayınlanmış, Yahya Efendi’nin divançesi Vahid Çabuk tarafından, Kâmil Sarıateş’in 
Mevlid-i Nebevî’si Mehmet Tekin tarafından yayınlanmıştır.  Diğer şairlerin ailelerde 
kalmış ya da kütüphanelere intikal etmemiş olan eserleri ve şiirleri kaybolmuştur.

1910’lu, 1920’li yıllarda doğan şairlerden Reşat Yurtman’ın hayatı ve şiirleri hakkın-
da Mehmet Tekin, Arif Coşkun hayatı ve şiirleri Yrd. Doç.Dr. Hayriye Topçuoğlu tara-
fından yayınlanmıştır.    

1993 yılına kadar Antakya ile ilgili olarak yazılmış olan şiirler ve düzyazılar ise Meh-
met Tekin tarafından yayınlanan “Hatay Şiirler- Yazılar Antolojisi” adlı eserin Antakya 
Bölümünde (s.122-206) yayınlanmıştır.  

                                                    
3. Antakya Şairlerinin Hayat Hikayeleri ve Şiirlerinden Örnekler
 
3.1.Osmanlı Dönemi

3.1.1. 16 ve 17. Yüzyıllarda Doğan Antakya Şairleri

3.1.1.1.Şehdî 

Antakya’da doğdu. XVI. yüzyılda yaşadı. Helvacı olduğu için bu mahlası kullandı. II. 
Selim dönemi sonlarında (1570?) öldü. Lâtifî, Şehdî’nin şiirlerini övmüş, ama Hasan 
Çelebi Tezkiresi’nde bu övgü yersiz bulunmuştur.19

3.1.1.2.Dâvud Dede

Bu şair, ünlü hekim Davûd-ı Antakî’dir. (Antakyalı Dâvûd). 1541? Yılında Antakya’da 
doğmuştur. Şeyh Süleyman adlı birinin oğludur. Mehmet Dede’den ders görmüş, 
onun ölümünden sonra Mısır’a şeyh olmuştur. Şiir ve inşa ile fazla uğraşmamıştır. 
Mekke’de 1599 yılında vefat etmiştir..20

19  İpekten ve diğerleri, s. 472
20  İpekten ve diğerleri, s.97; Ana Britannica C.7, s.23. Davud-ı Antaki tıp yönüyle daha çok tanındığın-
dan, şairliği ikinci planda kalmıştır. Tıp konusunda başta “Tezkire-iDâvud” adıyla bilinen ünlü eseri olmak 
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3.1.1.3.Gedayi Dede: 

Antakyalı mutasavvıf ve şair.. 16. Yüzyılda Antakya’da yaşadı. Konya’da tahsil gördü. 
Kâtiplik yaptı, mevleviliğe intisap etti. Derviş yaratılışlı bir şair olup dervişane ve 
muhakkikane şiirleri vardır.  Özellikle nestalik’te ustaydı. Esrar Dede Tezkiresi’nde 
üç beytine yer verilmiştir.21

3.1.1.4.Vechî  

Antakyalı divan şairidir. XVI. yüzyıl sonlarında Antakya’da doğmuştur.22 Mısır müte-
ferrikası olmuş, 1610 yılında orada vefat etmiştir. Bir beyti:                   

“ Yoktur bedelim deyi bizi odlara yakma
Bir dahi ölürsün sakın âyineye bakma.”

3.1.1.5. Âdem Dede Efendi 

Antakya doğumlu Mevlevi şeyhi ve şair.23 Zincirkıran Mehmet Dede’ye bağlanıp 
Mevlevi olmuş, Konya’ya gelerek Bostan-ı evvelin terbiyesine girmiş, İstanbul’da 
Galata Dergâhı şeyhi Rüsuhi İsmail Dede’den feyz almış, Dede’nin ölümü üzerine 
dergâhta postnişinlik ve irşad görevini üstlenmiştir.(1630/31). Bu görevi dönemin-
de Şeyhülislâm Bahai Efendi (1601-1651) kendisinden el almıştır. Yirmi seneye yakın 
bu görevi sürdüren Âdem Dede, hacca giderken 1652 yılında Kahire’de vefat et-
miştir. Cömertliği ve ebcedle tarih söylemesiyle meşhurdur. Divanı bulunamamıştır. 
Şiirlerinin bir kısmı bestelenmiş, ilahi olarak tekkelerde okunmuştur. Bir beyti:

“Derd ehli libâsını aşk ile giyen gelsün
Zehrini şeker gibi zevk ile yiyen gelsün.”

3.1.1.6.Derviş Çelebi Efendi

Antakya Mevlevi Şeyhi Süleyman Efendi’nin oğludur. Mehmet Dede’den inabe alıp 
Mısır’a şeyh olmuş, Kamaniçe seferi sırasında Hacıoğlupazarı denilen yerde H.1083 
(1672/73) yılında ölmüştür.24

üzere tıp, felsefe, mantık ve astroloji konularında pek çok eseri vardır.Şiirlerinden bir bölümü 1906 yılın-
da  yayınlanmıştır.
21  İpekten ve diğerleri, s. 161 ;TDEA, C.3, s.312; 

22  Şair, Sicill-i Osmani’de Antalyalı, Riyazî Tezkiresi’nde  Antakyalı olarak kaydedilmiştir.TDEA, C. 8, s.521. 
Şairi İpekten ve diğerleri de Antakyalı olarak kaydetmişlerdir.a.g.e. s. 525.
23  Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü s.10 . Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi C.1, 
s. 10’da da Adem Dede’nin doğum yeri Antakya olarak gösterilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 
C.1, s.34’te ise şair  Antalyalı olarak gösterilmiştir.
24  İpekten ve diğerleri, s.100. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.2, s.259’da şairin doğum yeri belir-
tilmemiş,   
    Konya’da  Pirîzade Pir Hüseyin Efendi’nin müridi olan mutasavvıf bir şair olduğu kaydedilmiştir.
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3.1.1.7.Na’ilî (Antakyalızade Nail Abdullah Efendi)  

Divan şairi. Antakyalızade Müderris Mustafa Efendi’nin oğludur. Babasından ders 
alarak mülâzım oldu. Medrese öğrenimini tamamlayıp müderris oldu. Ailesinden 
büyük bir miras kaldı, ama zevk ve sefaya dalıp servetini kaybetti, yoksullaştı. 
1694’te Edirne’de Şerife Hatun Medresesi’nde müderris oldu, başka medreselerde 
de ders verdi. 1715’te İstanbul’da öldü.  Divan dolduracak kadar şiiri vardır.25

3.1.1.8.Şehdî  (Şehdî Mustafa Efendi)

Antakyalı divan şairi ve hattat.. Tahsilini İstanbul’da tamamladı. Bazı vezirlere kâtip-
lik yaptı, sonra hâcegâna dâhil oldu. Türkçe, Farsça şiirleri, lügazları vardır. Sülüs, ne-
sih ve ta’lik yazıda şöhret sahibi olmuştur. Üç dilde yazılmış şiirlerden oluşan divanı 
vardır. 1731 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.26 Bir rubaisi:

Mehveşim divançe-i hüsnünde matla gösterir
Ebruvânın şakkı mah-âsâ dü mısra gösterir
Vechi vardır kıt’a-i mîr olsa bâ hatt-ı imâd
Hüsn-ü hattıyle o çâr ebrû murakkâ gösterir. 

3.1.2. 18. ve 19. Yüzyıllarda Doğan Antakya Şairler

3.1.2.1.Antakyalı Münif

Asıl adı Mustafa olan Münif, Antakya’lı âlim ve fazıl bir kişi olan Mehmet Efendi’nin 
oğludur.  Antakya’da iyi bir öğrenim görmüş, bu arada şiirler yazmaya başlamış, Şi-
irlerinde “Hezârî” mahlasını kullanmıştır. İstanbul’a gitmeden önce Halep’te uzun 
süre kalarak burada şair Nabi ve kadılık görevini sürdüren Raşid’le tanıştı, daha 
sonra Şam ve Bağdat’a gitti.  1130 (1717/18) yılının ilkbaharında İstanbul’a gelen 
Münif, burada vakanüvis Râşid Efendi’nin yalısında konuk oldu, onun teveccühünü 
kazandı. 1728/1729 yılında Râşid Efendi, elçilik göreviyle Afganistan’a giderken onu 
da götürdü. Oradan önce Isfahan’a gitti, sonra İstanbul’a döndü. Bu arada, Raşid 
Efendi’nin önerisiyle  “Münif” mahlasını aldı. Kısa bir aradan sonra Birinci Defter-
dar Atıf Efendi’ye intisap etti ve hâcegânlık rütbesiyle kethudâ-yı sadr-ı âlî kâtip-
liğine getirildi, divân-ı sultani yazıcılığı, küçük ruznamecililk ve maliye tezkireciliği 
görevlerinde bulundu. Bu arada önce Lehistan tarafına, sonra Tahmasp Kulu Nadir 
tarafına elçi olarak gönderildi. Kaptan Mehmet Paşa vasfında söylediği bir kaside 
üzerine kendisine mülâzemet verildi. Raşit Efendi’nin konağına gelen Sadrazam Da-
mad İbrahim Paşa’ya bir kaside sundu. Bu arada Nedim’in telkiniyle Hısn-ı Mansur 
Kazası kadılığına tayin edildi (1729). Ama Şeyhülislamın direnmesi üzerine bu tayin 
gerçekleşmedi.

25  TDEA C.6, s.499; İpekten ve diğerleri,  s.315
26  İpekten ve diğerleri, s. 471; TDEA,C.8, s. 115
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Münif, kadılığın iptal edilmesi üzerine inzivaya çekildi.(1730). Bunun üzerine ken-
disine Mektubiyân-ı Sadr-ı A’zami mülâzemetine, bir süre sonra da Daire-i Mektu-
biyân-ı Defterdari görevine, ardından Defterdar Boz İbrahim Paşa’nın kisedarlığı-
na tayin edildi.(1736). Bu sırada defterdar-ı evvel Atıf Efendi’nin himayesindeydi. 
Bundan sonra ordu ile birlikte Sakcı seferine katıldı. Ferman üzerine İran sefaretine 
giden Kara Mustafa Paşa’ya katılmak üzere İstanbul’a dönerken hastalandı. Tekrar 
orduya döndü ve kethüda Osman Efendi’nin kâtipliğine memur edildi. İstanbul’a 
dönünce görevinden azledilip uzun bir mazuliyet dönemi yaşadı. Ardından, Vezi-
riâzam Yeğen Ahmet Paşa’nın kaimmakam mektupçuluğuna, daha sonra Belgrad 
seferi dönüşünde kitabet-i ruznamçe-i sâniliğe tayin edildi. (1739/1740). Yine ma-
zul olunca, kendisine bir konak aldı, bir süre sonra kitabet-i maliye görevini üstlendi 
(1740). Bu görevde uzun süre kalmadı, 1742’de tekrar maliye kâtibi oldu. Lehistan 
Kralına nâme-ber, İran Şahı Nadir Şah’a elçi olarak gönderildi. Bu görevle ilgili olarak 
söylediği,

“Bir zaman Rûm’da deryâ-keş idik ey sâkî
Şimdi İran’da kanaat ederiz çay ile biz” beyti ünlüdür.” 

Hâmisi Atıf Efendi’nin 1743/1744’te ölmesi üzerine büyük üzüntüye kapılan Münif, 
inzivaya çekildi. Bunu uzun bir suskunluk dönemi izlemiş ve şair, birkaç ay sonra 
öldü (1743/1744). Mezarı Üsküdar’da Selimiye’dedir. 

Zarif, dervişmeşrep, hoş sohbet, hazır-cevap bir kimse olan Münif, yetenekli bir şair 
idi. Mûsikî ile de uğraştı. Ney çalmada usta, Türk, Acem, Arap ve Irak makamlarına 
vâkıf iyi bir icracıydı. Nabi’nin etkisinde kalarak hikemî tarzda yazmıştır. Arapça, Far-
sça şiirleri de vardır. Bu etki nedeniyle Ziya Paşa onu 

“Nabi’ye Münif iken mukallid
Andan eblağ demiş kasâid”  

mısralarıyla tanımlamıştır 18.  (Münif Nabi’nin taklitçisidir, ama kasidelerini onun-
kinden daha beliğ bir şekilde yazmıştır) Bunun dışında şairin divanında tarihleri, 
tahmisleri, gazelleri, rubai ve kıtaları, lügaz, matla’ ve müfretleri vardır. Kaside, tah-
mislerde ve hikemî tarzdaki şiirlerde başarılı olan şairin, gazellerinde aynı başarıyı 
yakalayamadığı ileri sürülmüştür.

Ünlü bestekâr Küçük Mehmed Ağa’nın Münif’in bir gazelinden seçerek bestelediği 
ve Sultan 3. Selim’e ithaf ettiği şu yürüksemai şarkı onun şöhretini gelecek asırlara 
taşımıştır.27 

27  Yarar, Musiki ve Nota, Sayı 11, s.5. Bestelenen şiirlere bir diğer örnek de,  Bekir Ağa tarafından  şehnaz, 
İsmail Baha Sürelsan tarafından Sultâniyegâh makamında bestelenen  ve “Nice bir eşk-i firâkınla pür 
olsun gözümüz” mısraıyla başlayan şiirdir. Yarar, Doruktan Doruğa, s.111
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“Sen gel de üzüm gözlü güzel, bâdeyi boş ko,
Sen şâhı getir bezmime, şehzâdeyi boş ko,
Kanun-ı muhabbet bu, tekellüf yakışır mı,
Sil fıkrayı geç, bendi bırak, maddeyi boş ko.” 

Şiirlerinden bir örnek:

“Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Nice bir hâk-i temennâda sürünsün yüzümüz
Kâ’külün aç, ruh-ı pür-tâbını arzet câna
Bilelim biz de cihanda gecemiz, gündüzümüz.”

Münif Divanı, şairin diğer eserleriyle birlikte eski harflerle basılmıştır.(Tarihsiz). Bu 
külliyatta  “Hadis-i Erbain Tercümesi”, “Zafernâme-i Mansûre/Fetihnâme-i Belgrad” 
ve “Münşeât” vardır.

Yazma birkaç nüshası bulunan Divan’ın 1990’lı yıllarda Sabahattin Küçük ve Muhar-
rem Kılıç tarafından tenkitli basımları yapılmıştır.28

3.1.2.2.Sâdık Efendi

Mehmet Sâdık Efendi, ilmine, kişiliğine, şairliğine güvenen ve sözünü esirgemeyen, 
doğru bildiğini söyleyen medeni cesaret örneği bir şairdir. 1788 yılında Antakya’da 
doğmuştur. Müftü Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. İptidai mektepten sonra İyi bir 
öğrenim görmüş, Nakib Camii müderrisi Kürt Hasan Efendi’den din ilimleri tahsil 
ederek 22 yaşında icazet almıştır. Şiirinden anlaşıldığı gibi, Kur’an’ı tefsir edebile-
cek derecede güçlü bir din bilginidir. Ünlü bilginlerden Şirvani İsmail Efendi hacca 
giderken Antakya’ya uğrayarak bir yıl kadar Sadık Efendi’nin konuğu olmuş, on-
dan klasik Osmanlı kültürü konusunda yararlanarak kendini yetiştirmiş ve ertesi yıl 
onunla birlikte hacca gidip dönmüş, döndükten sonra kendini ilmi çalışmalara ver-
miştir. Şirvani İsmail Efendi’nin etkisiyle şiire başlamış olan Sadık Efendi, şiirlerinde  
“Sıdkî” mahlasını kullanmıştır.29

1828 yılında babası ölünce onun yerine müftü olan Sâdık Efendi, âlimler arasında 
“Allâme” ve halk arasında “Koca Müftü” olarak ün yapmış, bu ünü 20. yüzyıl başlarına 
kadar devam etmiştir.  Akranları arasında hoş sohbet, şakacı bir insan olduğu ve 
çoğu şiirlerini irticalen söylediği nakledilmiştir.30 

Sâdık Efendi’nin şiirlerinde Sünbülzade Vehbi, Keçecizade İzzet Molla ve Enderunlu 
Vâsıf’ın etkileri görülür. Günümüze bazı muhammesleri, murabbaları, gazelleri ve 

28  Küçük, Sabahattin;   Antakyalı Münif Divanı, s.1-13; TDEA, 6/469-470 
29  V.Münir, Y.M.6, 1.8.928, s.9-10
30  Şirince:  Eski Antakya’da pınarı ve çınarıyla ünlü semt. Şekercik Çeşmesi: Ömer Ağa denilen mevkide, 
Şekercik Camii önündeki tarihi çeşme. Güllü: Güllü bahçe mevkii. Turunçlu: Şehrin Samandağ tarafında 
yer alan ve eskiden “ Turunçlu bahçe “ olarak bilinen bölge. Bugünkü Turunçlu beldesi.
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şikâyetnameleri, teşekkürnameleri, kitabeleri ve tarihi olaylarla ilgili şiirleri kalmış-
tır. 19. Yüzyıl şiirinin bölgedeki en seçkin temsilcilerindendir. 

Sâdık Efendi’nin ilim ve inancından kaynaklanan cesareti ve doğru sözlülüğü ona 
zaman zaman sıkıntılar yaşatmıştır. Bunlardan biri,  Padişah Sultan II. Mahmud’un 
bir fermanının kadı tarafından şehrin ileri gelenleri huzurunda okunması sırasında 
olmuştur. Ferman okununca Müftü Sadık Efendi bunları dine aykırı bulur ve “böyle 
şey olmaz” diyerek fermana muhalefet eder, bir başka ifadeye göre alıp yırtar. Ancak 
öbürlerinin uyarısıyla kendine gelir ve yaptığı işin dehşetini kavrayınca korku ve 
üzüntüden dudağı yarılır. Olay İstanbul’a bildirildiğinde bir isyan olarak değerlen-
dirilir, görevinden azledilerek ölümle cezalandırılması görüşü ağırlık kazanır. Ancak 
padişah müftünün ilmî kişiliğinden kaynaklanan cesaretini beğenir ve onu affeder. 

Sâdık Efendi bundan sonraki dönemde, muhtemelen İbrahim Paşa’nın işgal yılla-
rında görevden ayrılmış olmalı ki, Tanzimatın ilanından sonra Antakya Meclis azâ-
lığına, 1843 yılında evkaf müdürlüğüne tayin edildi. 1855 yılı ortalarında yeniden 
Antakya Müftüsü oldu.

Sâdık Efendi bir âlim ve şair olduğu kadar, devlet teşrifatını iyi bilen, şairliği ve ilmî 
dereceyi resmi sıfatlardan üstün tutan müftüdür. Halep Valisi 1856 veya 1857 yılın-
da Antakya’ya gönderdiği ve Sadık Efendi’ye diğer görevlilerle birlikte aynı unvanla 
hitap eden bir yazışmada “mekremetlü” sıfatıyla hitap edince, hoca bu sıfatı içine 
sindirememiş, görülmemiş bir cesaretle yazıp Halep mektupçusuna gönderdiği bir 
muhammes onun ülke çapında tanınmasını sağlamıştır. Hatta daha sonraki dönem-
lerde bu şiirdeki “Mekremetlü yazılır mı bize ey kilk-i debir” mısraı örnek olarak sözlük-
lere kadar girmiştir.31 Sâdık Efendi bu şiirinde olayın gelişimini şöyle anlatmaktadır:

Vali kendisini tanımadığı için başkalarıyla aynı kefeye koymuş, sıradan bir müftüye 
veya medrese müderrisine yapıldığı gibi hitap etmiştir. Hâlbuki o, sade müderris 
değil, nihrir, ilm-ü hünerde pîr ve bir müfessirdir. Padişahın fermanlarını halka tebliğ 
görevini yaparken ve şer’î konularda fetva verirken bir vezir sıfat ve yetkisi taşıdı-
ğını, nice ilmî makamlarda bulunup eserlere haşiyeler yazdığını, Allah’ın tevfîkiyle 
devlet katında en yüksek ilmî payelere yükseldiğini,  devlet katında çok itibarlı ve 
ilim ehli arasında çok faziletli olduğunu, hal böyle iken suçsuz yere bu hitaba maruz 
kaldığını belirtir. Ama ne yazık ki bu dönemde ulemâ fazilet unvanını kaybetmiş, 
nice cahil müderrisler “mekremet” sıfatına sahip olmuştur. Hâlbuki kendisi değerini 
ve itibarını resmî sıfatından almamakta, şerefi Allah’ın kulu olmasından kaynaklan-
maktadır.  Çok eyalette fazileti ile tanınıp yüksek âlimler arasında büyük saygı gören 
bir kişi için bu yeni unvan bir tenzil demektir. Bu yüzden hoca, hakkı olan saygı 
gösterilmediği için  bu sıfatı ve gelen yazıyı reddeder.. Böyle bir muameleye müs-
tehak değildir ve şair olduğu için bunu hazmetmesi mümkün değildir. Bu yüzden 
hazımsızlığını hemen açığa vurmuştur. Bunu yazan kalem (vali) acemi biri değildir, 
Padişahın kâtibi kendisini (vali) uyarıp cezalandıracaktır ve müftünün yıkılan gönlü-
nün tamir edilmesi gerekmektedir...
31  TDEA, 7/406
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Şiir valiye ulaşınca vali çok kızar, müftüye haddini bildirmek için onu görevden alır 
ve Akkâ’ya sürgüne gönderir. Ancak bir vesileyle olayın padişaha intikal ettirilmesi 
üzerine 27 ay sonra affa uğrayarak Antakya’ya dönebilir. Ama sürgün döneminde 
Antakya’daki mal varlığı büyük ölçüde elden çıkmıştır. Döndüğünde borçlarını öde-
yebilmek için kalan mallarını satmak zorunda kaldığından geçim sıkıntısına düş-
müş, durumunu bir şikâyetname ile dönemin Halep Valisine de bildirmiştir.

Sadık Efendi, 1860 yılında vefat etmiş, vefatına  “Gitti Sadık, gitti Sadık” şeklinde 
tarih düşülmüştür.

Sâdık Efendi’nin meşhur muhammesinden örnekler:

“Öyle bir sâde müderris değiliz, nihrîriz
Ak sakallı kocayız, ilm-ü hünerde pîriz
Aklı nakli biliriz, muktedirü’t-tefsîriz
Yazmışız Hazret-i Kur’ân’a  mufassal tefsîr
Mekremetlü yazılır mı bize ey kilk-i debir?”
                          .................

Şair şiirinde ayetlere de atıfta bulunur:
“ Mekremet cümle benî  Âdem’e vermiş Mevlâ
Ki buyurmuştur ezelden “Ve lekad kerremnâ”
“Ve refa’nâ” ile fazl ehli kılınmış i’lâ
Kadr-i ikan-ı  akâidce olunsak tevkîr
Mekremetlü yazılır mı bize ey kilk-i debir?”
                         .................

“Müşterek  mekremeti istemeyiz, âr ederiz
Ârımızdan o gelen kâğıdı inkâr ederiz
Şâiriz, hâzımamız yok, hemen iş’âr ederiz
 Hakkımız hürmet iken lâyık olur mu tağyir
Mekremetlü yazılır mı bize ey kilk-i debir?”
                        ..................

Kâtib-i  hazret-i  divân-ı  veliyyünniami
Keser elbette senin gibi pürüzlü kalemi
Sen makadirce kitabette değilsin acemi, 
Yıkılan gönlümüzü eyle bu defa ta’mîr
Mekremetlü yazılır mı bize ey kilk-i debir?”

Bir başka şiiri:

“Döndü çarhım, çarh-ı gerdûn olmadan devran henüz
Kâr-hanem  işlenübdür yapmadan dükkân henüz
Ben hat-ı müşkîninin tefsîrin etmiştim ezel   
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İnmeden arza semâdan  âyet-i Kur’an henüz
Ben devâ-yı derd-i aşkı şöyle bilmiş, bulmuşam

Bulmadan eczâ-yı hikmetten eser Lokman henüz
Ben o Yûsuf-çehrenin Ya’kûbuyam, meftûnuyam
Çıkmadan çâh-ı  Âdem’den Yûsuf-ı Ken’an henüz 
Ben o cânân ile birlik eylemiştim aşkta
Gelmeden bu heykel-i cism içre Sıdkî, can henüz.

Habib Neccar Camii şadırvanı için yazdığı kitabe:
Himmeti Sâhib-i Yâsin’in olunmaz inkâr
İder elbette şefaat bize bâ-hakk-ı civâr
Akdı havz-ı dil-i Sıdkî’ye bu mısra târih 
Oldu pâkize bina havz-ı Habibü’n Neccar.
1270

Sadık Efendi’nin divanı basılmamıştır. Ömrünün son yıllarında 20 cüzünü yazdığı 
ama tamamlayamadığı Kur’an tefsiri bulunamamıştır. Varislerine kalan divanı da 
kaybolmuştur

3.1.2.3.Attarzâde Mehmed Sun’i

Antakya şairleri içinde sonraki dönemlerde en çok nisyâna maruz kalan şair olarak 
bilinir. H.1222 (M.1804/1805) yılında Antakta’da doğmuştur. Hayatının ayrıntıları 
hakkında bilgi azdır. 16 yaşına kadar mahallesindeki mektebe devam edip sonra 
medreseye dâhil olarak burada 15 sene öğrenim gördü. Arapça ve Farsça yanında 
Arap ve Fars edebiyatına da vâkıftı.  Çağdaşları arasında iyi tanınırdı. Ancak malı, 
mülkü, varlığı olmadığından hayata atıldığında maddi yönden çok sıkıntı çekti. Bu 
yüzden geçimini sağlayabilmek için Vehbizâde Rifat Efendi’nin sabunhanesinde 
kâtiplik yaptı. Dervişmeşrep ve kanaatkâr bir kişi olduğundan çektiği sıkıntılarda 
şikâyetçi olmadı. Geniş kuşağının arasında taşıdığı kalemdanlı tunç diviti, sırtında 
uzun cebesi, başına giydiği kalın ve ağır sarığıyla da tanınmıştı. Hep Antakya’da ya-
şadı ve hicri 1305 (M.1888) yılında vefat etti. 

Mehmed Sun’î gazel, divan, müstezâd, kıt’a, rubai, tarih, muamma ve benzeri man-
zumelerin hepsinde güçlü ve taasannû-u bedî konusunda Antakya şairlerinin hep-
sinden üstündü. Divançesi kayıptır.32 
36 türlü okunan ve aşağıdan yukarıya doğru da okunabilen 12 beyitlik gazeli ün-
lüdür.

“Ey dilrüba müştâkınım  lûtfet bana  gel yâd kıl
Mihnetkeşim ahvâlimi şerh eylerim leyl-ü  nehâr
Ey hoş edâ bin naz ile göster yüzün dilşâd kıl
Hayretkeşim koyma cüdâ arzet ruhın ey gül-i zâr.”
32 Merhum Mehmet Uçtum’un beyanı.
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............

Antakya’nın semtlerini sevgiliye benzeten şu şiiri bu türden ilk örnektir: 

Pek “Şirince” leblerin güyâ “Şekercik Çeşmesi”
Âb-ı  tabîattan almış tatlı şeftalilerin
Gâhi “Güllü”, gâh “Turunçlu” bağçe semtin zevkin et
Al  ruhından bûse sık bustânını bânûların.33

                        ............

Meydan Camii’nin yeniden tamiri için yazdığı kıta:

“Teâlallah zehî bu mescid ferhunde bi hemtâ
Harâb olmuştu bir müddet imar oldu yine zibâ
Cemâat secde-i şükr eyleyüp Sun’î dedi tarih
Bi avnillah tâ’miri oldu Meydan Câmii ı’lâ.”

3.1.2.4.Âkif Efendi

Âkif Efendi,  Cebel-i Bereket bölgesi beylerinden iken 1225 (1805/1806) yılında 
çıkan Cebel-i Bereket isyanından dolayı Antakya’ya sürgün edilen Ömer Beyzade 
Ömer Feyzi Efendi’nin oğludur. Ömer Feyzi Efendi büyük bir âlim ve mütefekkirdi. 
Antep’te uzun yıllar kadı ve hoca olarak şöhret kazanmıştı. Bu yüzden ahfâdı daha 
sonra “Kadızâde” ve “Hocazade” unvanıyle anıldı. Akif,  H.1237 (1819/1820) yılında 
Antakya’da doğdu.  Mahalle mektebinden sonra medresede okudu. Arapça ve Far-
sça öğrendi.  Babası oğlunun eğitimini bizzat üstlendi ve gerek dini ilimler, gerekse 
klasik Türk kültürü konusunda sağlam bir eğitim verdi. Arap ve Fars edebiyatının 
inceliklerini de öğrenen Akif çok genç yaşta müderrisliğe yükseldi. Akif Efendi’nin 
babası Ömer Feyzi Efendi siyasî bir sebepten dolayı 1840 yılında Sultan Abdulme-
cid’in iradesiyle İstanbul’da ikamete mecbur edildi, daha sonra bu sürgün 2 yıl da 
Belgrad’da devam etti ve 7 yıl sürdü. Âkif Efendi de babasıyla birlikte gitmişti. Baba-
sının vefatından sonra Antakya’ya döndü, uzun yıllar müderrislik yaptı, 1873 yılında 
Antakya müftülüğü görevine atandı. 1880 yılında Antakya’da öldü. Türkçe, Arapça, 
farsça şiirlerini içeren 800 sayfalık divanı basılmamış olup, kayıptır. 

Âkif Efendinin edebi hayatı iki döneme ayrılır. İstanbul’a gitmeden önceki gençlik 
döneminde Divan edebiyatını çok iyi kavramış, büyük şairlerin eserlerini iyi incele-
miş, onların etkisinde şiirler yazmıştır. Daha sonra İstanbul ve Belgrad dönemlerin-
de ise pek çok şair ve ilim adamıyla, bu arada Âkif Paşa ve Pertev Paşa ile tanışmış, 
bilgisi ve görgüsü artmıştır. Şiirlerinde en güçlü izler Fuzuli, Baki ve Nabi’ye nazi-
reler, Ruhi, Nedim ve Ziya Paşa’nın gazellerine tahmisler yazdı. Yaşadığı ayrılıklar 
şiirlerine hasret duyguları olarak yansıdı.34 

33  M.N.Özön, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, s.436
34  TDEA, 1/263
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Divanında gazel, kaside, tahmis, tastir, müstezat, kıt’a, rubai tarzında şiirler vardır. 
Şiirlerinde hicve ve tehzile rastlanmaz.
Örnekler: 

“Derûn-i dilde ne zevk ne hâl kalmıştır
Dehende dilbere dair makâl kalmıştır
Gönül alâkayı bir âdet eylemiş yoksa
Ne bende aşk, ne sende cemâl kalmıştır.
Harâbezârda bir tek âmûde benzettim
Gidip melâhati, kadd-i hilâl kalmıştır.
Zahîre kalmamış anbar-ı hüsn-ü ânında
İzâr-ı yârda kaç dâne hâl kalmıştır
Dehân-ı yârda gülzâr-ı handeler vardı
Gidip şükûfesi Akif’e nihâl kalmıştır.” 

Bu şiir, halk arasında dillere destan olmuştu. 1980’li yıllarda hâlâ halkın dilindeydi.
Bir diğer örnek:

“Hezârım kim hezâr ağlar benimçün
Değil gül, belki hâr ağlar benimçün
Aceb başı dumanlı (bir) derdmendim
Sehab-ı nevbahâr ağlar benimçün
Ben ol serv-i semenden ayrı düştüm
Çemende cûy-bâr ağlar benimçün
Süleyman-ı cemâlim merhamet kıl
Demâdem  mûr-ı mâr ağlar benimçün
Senin taştan beterdir  seng- sînen
Eğer ölsem mezâr ağlar benimçün
Rakîb-i  hurremin insâfa gelmiş
İşittim zâr zâr ağlar benimçün
Acır ağyâr Âkif’e gurbet elde
Vatanda nazlı yâr ağlar benimçün.”

3.1.2.5.Yahya Efendi

Antakya’nın zengin ailelerinden ve aslen Azerbaycanlı olduğu bilinen tüccar Ali 
Efendi’nin oğlu olan Yahya Hakkı Efendi, 1825 yılında, ailesinin geçici olarak bu-
lunduğu Şam’da doğdu. İlk tahsiline Antakya’da başlayan Yahya, Antakya Müftüsü 
Sadık Efendi’den ders aldı. Medrese eğitimini 1845 veya 46 yılında yirmi yaşlarında 
tamamlayıp icazet aldı. İlmi, zekâsı ve hitabetteki mahareti ve şairliğiyle çevrede 
büyük bir şöhret kazandı, daha sonra 1848 veya 49 yılında müderrislik payesini 
kazandı. Fakat bu durumu kıskançlığa ve dedikoduların çıkmasına sebep olunca 
büyük bir üzüntüye kapıldı ve 1853’te Antakya’yı terkederek, Şam’a gitti. Bu sırada 
Ârif Paşa Şam valisiydi. Devrin adetleri gereği Paşa için  bir kaside yazdı ve kendisine 
takdim etti.. (H.1271/1854)
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“İsm-i ordû-yı bülendi Arabistân’a  gelüb
Gün gibi şâmı sabah eyledi Arif Paşa”

mısraları çok beğenilen bu kaside, Yahya Efendi’nin Arif Paşa’nın kitabetine alınma-
sını sağladı, onun mühürdarlığını yaptı. 1854 yılında Yahya Efendi Harput Vilayeti-
nin Siverek kazası kaymakamlığına tayin edildi. Oraya gitti, fakat şair kasaba haya-
tından memnun olmadı, sıkıldı. Bu sıkıntısını,

“Sen var koynuna gir severek yâri belinden
Kalsun mu kuzum hicrile Yahyâ Siverek’te?” 

beyti ile dile getirdi. 

Nihayet bir yolunu bulup İstanbul’a gitti. Kaldığı kısa süreyi ilim muhitlerinde, şiir 
meclislerinde geçirerek değerlendirdi, bilgi ve görgüsünü arttırdı.  Buradan Antak-
ya’ya döndüğünde  önce meclis-i İdare ve mahkeme âzâlığı görevlerine getirildi,  bir 
süre de fetva eminliği görevinde bulunduktan sonra 1870 yılında itibarlı bir görev 
olan müftülüğe atandı.35 1874 yılında Sadrazam Şirvanizade  Rüşdü Paşa’nın Hicaz 
Valiliği sırasında  Hicaz’a gitti ve onun tavassutuyla  meşhur Şeyh Dahlan’dan36 “Kı-
raat-ı Seb’a ve Hadis ilmi (Kütüb-i Sitte) tahsil edip icazet aldıktan sonra Antakya’ya 
döndü.. İlmi kemâle ermiş, şöhreti artmıştı. 1882/1883 yılında tekrar Şam’a gitti. Vali 
Naşid Paşa’nın teveccühünü kazandığından, bir süre Şam Maarif Müdürlüğü yaptı.37 

Yahya Efendi Şam’dan Antakya’ya döndüğünde şöhret ve itibarı zirvedeydi. Bu ara-
da İstanbul’a gidip orada bir süre kaldı, “Bilâd-ı Hamse Mevleviyeti” 2. ve 3. nişanla-
rını aldı, aynı dönemde padişaha “Medhiyye-i Padişahi” adını verdiği gazel mecmu-
asını takdim etti. Nihayet, 2 Şubat 1897 tarihinde 72 yaşında Antakya’da vefat etti. 

Yahya Efendi, Fuzuli’nin ve diğer divan şairlerinin etkisinde kalmış ve çağdaşların-
dan da Ziya Paşa’dan etkilenmişti.  O, divan edebiyatının bütün ananelerine sadık 
kalmıştı, ama Türkçe anlatımda sade ve akıcı bir dil kullanıyordu. Tahmis, terkib-i 
bend, münacaat, müstezat ve gazellerden oluşan şiirleri defterlerde kalmış, yayın-
lanmamış,  otuz gazelden oluşan ve  “Medhiyye-i Divançei Yahya” adını taşıyan ve 
Sultan II. Abdulhamid’e takdim ettiği şiir mecmuası 1996 yılında Dr.Vahid Çabuk 
tarafından yayınlanmıştır. Şair, dönemindeki edebiyat akımlarını yakından izlemiş,  
yabancı kalmamıştır.

Yahya Efendi’nin, Antep’in ünlü şairi Hasırcızade ile dostluğu, karşılıklı ziyaretleri ve 
birbirlerini uzun süre ağırladıkları, müşâraada bulundukları bilinmektedir. Bir de-
35  AŞS, Defter 37, Sicil 846
36  V.Münir, YM, 32,15,9,1929, s.33
37  Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.8, 560-561; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.8, s. 
546. Türkmen, Mustafa Ağa’nın Antakya’da bir cami yaptırdığını kaydetmiştir.(Türkmen, s. 844). Ama söz 
konusu camiyi (Civelek -ya da  Ağalar- Camii)  H. 1221 (1806) yılında  Civelek Hacı Ebubekir Ağa yaptır-
mış, 1872 depreminde zarar görünce, o zamanki mütevelli olan Civelekzade Mustafa Ağa H.1293 (1877) 
yılında büyük bir onarımla caminin  yeniden ibadete açılmasını sağlamıştır.
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fasında Antep’e gider ve aylarca süren bir misafirlikten sonra Antakya’ya dönmek 
üzere hareket eder. Ancak Hasırcızade kendisini şehir dışına kadar uğurlamak ister, 
birlikte şehir dışındaki mezarlığa kadar giderler. Orada Yahya Efendi “ Artık zahmet 
buyurmayın” deyince Hasırcızade mezarlığı işaret ederek şu meşhur cevabı verir:38 
“Biz mevtalar için buraya kadar geliriz. Yahya’lar için daha ilerilere gitmemiz icap 
eder.”

Yahya Efendi’nin şiirlerinden örnekler:

Münacaat’tan:

“Bir dem beni ağyârına yâr eyleme yâ Rab
Mehcûri yâr ile de zâr eyleme yâ Rab
Bir lâle ruha meylile  şermendeliğimden
Şebnem gibi heykerde izar eyleme yâ Rab...”

Terkib-i Bend’den: 

“Razı  olagör her ne kazâ gelirse Hudâdan
Eyyub-sıfat er isen incinme belâdan   
Vâbeste bilüb her işi takdîr-ü Hudâya
Kat’eyle ümidin vüzerâdan, vükelâdan.”...
..........

“Çok leşker ile sanma bulur düşmana nusret
Bir padişehin olmasa mülkünde adalet
İmar-ı bilad, emn-i  ehali ile maksûd
Hürriyyet açub etmelidir ref’i esaret”

3.1.2.6.Civelekzâde Mustafa Ağa

1829 yılında Antakya’da doğdu. Antakya mütesellimlerinden Civelek Hacı Bekir 
Ağa’nın oğlu Civelekzade Paşa Ağa’nın oğludur.

Mustafa Ağa Antakya medreselerinde öğrenim gördü. Edebiyata heveslendi. Di-
van  şiiri tarzında bir çok şiirler yazmış, şiirlerinde “Fehmî” mahlasını kullanmıştır. 
Zevk-u sefaya düşkün olan Mustafa Ağa onbeş evlilik yapmış, ayrıca birçok cariye 
kullanmıştır.  Antakya’da bir câmi yaptırmış, bu camiye mallar vakfetmiştir. Çok ge-
zip tozan, müsrif bir kişiydi. Atalarından kalan bütün serveti elden çıkarmış, daha 
sonra bunun acısı, parasızlık, gurbet konulu şiirlerine de yansımıştır. 1909 yılında 80 
yaşında Antakya’da ölmüştür. Şiirlerinde güçlü ve zengin mısralar yanında, çok zayıf 
mısralar da dikkati çeker.39

38  Türkmen, 687
39  Türkmen,s.844-850 ; TDEA, 4/37
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Örnekler:

“Bir gün yüzüne bakmaya ol mâh, ne müşkül
Hışm eyleye bir bendesine şâh, ne müşkül
Anmaya vefâ adını, bî- rahm ola yârin
Durmaya cefâ eyleye her gâh, ne müşkül
Âşık olasın yüzüne bakmaya nigârın
Kullar başına vermesin Allah, ne müşkül
Mihnet iline gider iken bir kişi Fehmi
Gam kafilesin edine hem-râh, ne müşkül.”

GAZEL

Olmayınca denk olur mu her yerde bu cân parasız
Başıma dünya olur durdukça zindan parasız
Gezmeden bîsi müzer âlemde insan mı olur
Fark yok olmak ile mânend-i hayvân parasız.
                         ...........

Akçadır bülbül gibi dâim lisânı söyleten
Ahraz olmuştur nice merd-ü sühendan parasız.
                         ...........

Âteş-i  fakr ile yanmış bağrı çok bîçarenin
Hâsılı müşkil cihanda kalmak insan parasız.
...........

Şiirleri arasında  “Mürşidim pîr-i tarikat, Aleviyim Alevi” mısraıyla başlayan bir şiir ile 
“İstanbul’a tahassür “ başlığı taşıyan ve ilk İstanbul övgüsü olan şiir de o devir An-
takya şairlerinin çizgisi dışına çıkan şiirlerdir.

3.1.2.7. Şeyhköylü Kuseyrizâde Nâzım

Antakya’ya bağlı Şeyhköyü’nde H.1255 (1839) yılında doğdu. Köye adını veren şeyh 
Ahmed el- Kuseyri’nin onuncu göbekten torunu şeyh İsmail Efendi’nin oğludur. Kö-
yünde iptidai mektepten sonra, imam ve müderris Alanyalı Hoca Mahmud Efen-
diden ders aldı, daha sonra Antakya’ya giderek Hıra Bekirzade İbrahim Efendi’den 
Arapça ve Farsça öğrendi. Fars edebiyatını derinliğine öğrendi. Divan edebiyatını iyi 
inceledi. Çok zekiydi,  dinleyerek öğrenen tipte bir öğrenciydi. Tahsil yıllarında şiirle 
de uğraşmaya başlamış, adını duyurmuştu. 

Antakya’dan köyüne dönen Nâzım, Ordu Nahiyesinden (Yayladağı) bir zenginin kı-
zıyla evlendi. Ama o despot ve gösterişli bir ağa gibi değil, bir sanat adamı zevk-u 
sefa içinde yaşamaya başlayınca bu durumu yadırgandı, eleştirilere uğradı. Yıpran-
dı, huzursuz, huysuz biri oldu. Eşiyle anlaşamadığı için -kayınpederinden çekiniyor-
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du-  Halep’e gidip boşanma kâğıdı gönderdi. Bunun üzerine eşinin ailesi köydeki 
mallarını yağmaladı, çocuğunu elinden aldılar. İkinci evliliğinde de mutlu olamadı, 
huzursuzluğu arttı, evhamlar içinde yaşamaya başladı. Başarılı bir şair olmasına rağ-
men ihmal ve derbederlik yüzünden şiirlerini bir divanda toplayamadı. Gazelleri 
liriktir. Kürtçe, Arapça, Farsça şiirler de yazmıştır. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri de 
vardır. Nâzım tasannusuz, sade ve tabii söylenmiş gazelleriyle tanınmıştı. Yanık, sa-
mimi, hicranlı aşk şiirleri çoktur. Bunların yanında, çiftliğinin yağmalanması nede-
niyle Halep Valisi’ne yazdığı manzum bir şikâyetnamesi de vardır.40  
Örnekler:

“Görüp giryan beni ol çeşm-i mest-i dil-firîb ağlar
Aceb gülzâr-ı gamdır bu, gül ağlar, andelîb ağlar
Nasıl bir nüktedir bilmem bu mâtem-hânenin sırrı
Dil ağlar, dilber ağlar âşıkân ağlar, rakîb ağlar.”
..........

“O büt ağyârı bezm-i vuslata yâr ü karîn eyler
Döner perhîz-i ahde and içer, kâfir yemin eyler
O sim-endâmı gördüm dün yine germâbe râhında
Beni bu nâr-ı hasret âkıbet külhan-nişîn eyler.”

3.1.2.8.Uçtumzâde Abdulgani Efendi

H.1260 (1844) yılında Antakya’da doğdu. Antakya medreselerinde öğrenim göre-
rek icazet aldı. Şeyhköylü Nâzım Efendi’nin medrese arkadaşıdır. Varlıklı bir aile-
ye mensup olduğundan rahat bir hayat sürdü. 1925 yılında Antakya’da vefat etti. 
Çevresinin etkisiyle şiire başlamış, divan şiirini derinliğine incelememesine rağmen 
emsallerinden geri kalmayacak başarılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde “Abdî” mahlasını 
kullanmıştır. Çeşitli olaylara düşürdüğü tarihlerin, terbi, tahmis ve nazirelerin de yer 
aldığı tümü eski tarzda elliye yakın şiiri tespit edilmiştir. Mürettep divanı yoktur.41

Şiirlerinden örnekler:

“Andelîbân-ı mahabbet bunca feryâd etmesin
Olmasın rüsvâ-yı aşk, efgânı mû’tâd etmesin
Kılsın âhımdan o şem’-i bezm-i  istiğnâ hazer
Hânümân-ı ıyşünü gafletle berbâd etmesin.”
............

“Figanım sorma kim seng-i mahabbet var derûnumda
Değil tahrîri kabil, başka hâlet var derûnumda
                                   ...........

Cüdâ düştüm vatandan, bir haber yok âşinâlardan

40  Türkmen, s.781-787
41  Türkmen, s. 17
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Mükedderdir gönül, â’lâm-ı gurbet var derûnumda.”
...........

“Hazân encâm olur bir gün bu gülşende safâ kalmaz
Geçer bu hây-ü hûy-i şevk-i  bülbülde nevâ kalmaz
...........

Gam-ü şâdîsi dehrin birbirin ta’kîb eder şeksiz
Hulâsa kimse bir hâl üzre dâim Abdiyâ kalmaz.”

3.1.2.9.Baltacıoğlu Mehmet Efendi
 
1862 yılında Antakya’da doğdu. Özel öğrenim gördü. Baltacı Mehmet Paşa ahfadın-
dan ve 1886-1887 yıllarında Antakya Belediye Reisliği yapan Selim Bey’in oğludur.42 
Çiftliklerinin geliriyle geçinirken, zorunlu askerlik dolayısıyla Antakya’dan ayrılmış, 
dönüşünde akli dengesi bozulduğundan yarı deli bir hayat sürmüş, bu yüzden ara-
zilerinin kontrolü de akrabalarının eline geçmiştir. Hoş sohbet, nüktedan bir mizaca 
sahipti. Güçlü bir şairdi. Şiirleri toplanamamış, ancak hafızalarda bazı bölümler kal-
mıştır.  Şiirinde, delireceğini haber vermiş, daha sonra akli dengesini kaybetmiş, bu 
durum edebiyat çevrelerinde şaşkınlık yaratmış ve hep bu yönüyle hatırlanmıştır. 
Hatay Millet Meclisi Başkanı Abdulgani Türkmen’in kayınpederi olan Mehmet Efen-
di 1937 yılında Antakya’da vefat etmiştir.43 Baltacıoğlu Fuad tarafından tahmis edi-
len ve uzun yıllar hatırlarda kalan muhammesinden bazı bölümler Mehmet Hariri 
tarafından bestelenip gazel tarzında söylenmiştir.
Bu muhammesten örnek mısralar:

“Bir gonca-i ter derdim ona, necm-i sehermiş
Leb gülbeşeker, gözleri bir çifte gühermiş,
Hayfâ ki beni terk ile ağyâra gidermiş,

Duydum ki rakîbân ile ülfetler edermiş
İnsaf ediniz, çok mudur ölsem kederimden?
...........

Etrâfıma îmân ile atf-ı nazar ettim
Ümmîdimi kestim ukalâdan, hazer ettim
Mecnunları cem’ ile murâd-ı zafer ettim
Fethetmeye iklîm-i cünûnu sefer ettim
Ey nâs, haberdâr olunuz seferimden.”

42  Türkmen, s. 860-861   
43  TDEA, 5/257; SATŞ   2 / 1104-1106
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3.1.2.10. Attarzâde İzzet Efendi

Attarzâde Mehmet İzzet, Antakya’da H.1282 (1864/65) yılında doğdu. Attarzâde 
Abdulkadir Efendi’nin oğludur. Antakya’da mahalle mektebinde ve medreselerde 
okudu, Kömürçukurlu Ali Efendi’den icazet alıp ilmiye mesleğine girdi. Çok iyi Arap-
ça ve Farsça bilirdi. Medresede Türkçe, Arapça ve Farsça okuttu. Divan edebiyatını 
inceledi. Arap ve Fars edebiyatıyla uğraştı. Şiirlerinde “Azmî” ve “İzzet” mahlaslarını 
kullandı. Divan edebiyatına sıkı sıkıya bağlı, tarz-ı kadimi savunan ve her konuyu 
kolayca nazma dökebilen güçlü bir şairdi. Hayatı Antakya’da hocalık ve emlakinin 
idaresi ile geçen İzzet Efendi H. 1332’te (1916) 50 yaşında vefat etti. Divançesi ba-
sılmadı. Şair,1915 yılında gazyağı sıkıntısı dolayısıyla Kaymakama yazdığı manzum 
dilekçesiyle de hatırlanır.44

İzzet’in gazellerinden örnekler:

“Sanmayın derdimin ey dostlarım çaresi var
Ciğerimde o kudüş gamzesinin yâresi var
Tîr-i müjgânına çoktan hedef etmişti beni
İşte hâlâ okunun sînede bir paresi var.”
..........

“Bin nevâzişle ol şûhu bana râm edemem
Dil-i nâ-kâmını bir vechile berkâm edemem
Dinine tapmış o da kendi gibi bir sanemin
İtikadın bozup ol kâfiri İslâm edemem.”

3.1.2.11.Reşid Lâmi’ Efendi

H.1286 (1869-1870) yılında Antakya’da doğdu. Mimarizade ailesine mensuptur. 
Antakya medreselerinde okuduktan sonra 1890 yılında İstanbul’a giderek Beyazıt 
medreselerinde okudu, Eğinli Hacı Hafız Mehmet Hulûsi Efendi’den ders aldı. Antak-
ya’ya dönüp Yeni Cami Müderrisi Kâmil Efendi’den dersler alarak 1901/1902 yılında 
icazet aldı. Daha sonra Halep’te Daru’l Muallimini’nde sınava girerek öğretmen eh-
liyetnamesi aldı ve Antakya’da öğretmenliğe başladı.45 Arapça yanında Farsçayı da 
öğrenmişti. Genç yaşta şiirler yazmaya başlayan ve “Lâmî” mahlasını kullanan Reşit 
Lâmi, şiirlerini 1930’lu yıllarda fasiküller halinde yayına hazırlamış, ancak ilk fasikül-
den sonrasının basıldığına dair bilgi edinilememiştir. Vâkıdî’nin Fütuhu’ş-Şam adlı 
eserini sade bir dille manzum olarak Türkçeye çevirmiş, bunları mahalle kahvesinde 
geceleri halka bölüm bölüm okumuştu 37.
Bir örnek:

44  TDEA, 6/159
45  Türkmen, s.851-859 
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MEDHİYYE-İ ANTAKİYYE

“Benzemez bir gülşene gülzâr-ı Antakiyye’nin
Pek lâtifdir nükhet-i ezhârı Antakiyye’nin
Bahşeder ehl-i kemale hep behiştin zevkini
Eyledikçe bülbülü ezkârı Antâkiyye’nin.
Her hadîka ravza-i Rıdvân’a istiğnâ eyler
Hâmeler ta’rîfini kabil mi takrir eylesin
Bâr-ı Cennetten lezîz esmâr-ı Antâkiyye’nin.
İşret-i hûr’ ile gılmân  ise cennetten garaz
İşte karşımda bütün dildârı Antâkiyye’nin.
Yokturur bâğ-ı İrem’de hâkine aslâ nazîr
Pek musannâ’ Lâmi’â mi’mârı Antakiyye’nin.
Reşit Lami Efendi 1943 yılında Antakya’da vefat etmiştir.

3.1.2.12.Re’fet Bereket

Antakyalı Bereketzade Arif Ağa’nın oğlu ve Halep Mebusu Rifat Ağa’nın küçük kar-
deşidir.1870 yılında Antakya’da doğdu. Özel öğrenim gördü, kendi kendine Fransız-
ca öğrendi.  Edebiyatla uğraştı. Fransız edebiyatina âşinaydı. İstanbul’a gidişlerinde 
basın yayın hayatını yakından takip etti. Orada Servet-i Fünunculardan etkilendi, 
hatta Servet-i Fünun dergisinde birkaç şiiri de yayımlandı.46 Antakya’da bu akıma 
heves eden ve yeniliklere uyan ilk şairdir denilebilir.  Münâcât, tasvir ve gazel türü 
şiirleri vardır. 1918 yılında Halep’te vefat etmiştir. Divanı yoktur.47  
Şiirlerinden örnekler:

“Yatıp aramgâh-ı gafletin bir tatlı hâbında
Çürüttük ömrü böyle saygısız vakt-i şebâbında 
Kapıldık incizâb-ı çehre-i ümmîde, lâl olduk
O da saklandı şimdi nâz ile zîr-i nikâbında”
...........

“Âh-ı dil-i nizârı o dildâr dinlemez
Bülbül figân eder gül-i gülzâr dinlemez
Sevdâ-yı aşra ait olan mâcerâmızı
Ben söylerim, o şûh-i sitemkâr dinlemez...”

...........

“Belâ-yı mihnet-i eyyâmdan kurtulmadık gitti
Hücûm-i derd-i subh-u şâmdan kurtulmadık gitti
Olur bir arzudan arzû-yı diğere mâil
Temennâ-yı dil-i nâkâmdan kurtulmadık gitti.”

46   TDEA,7/308
47  Türkmen, s.788-793
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3.1.2.13.Şekib Vehbi  (Yurtman)

H. 1288 (1871) yılında Antakya’da doğdu. Vehbizâde Hacı Tevfik Efendi’nin oğludur. 
Mahalle mektebinde ve Antakya medreselerinde okudu. Özel ders alarak farsça ve 
fransızca öğrendi. Antakya Rüşdiyesi’nde ve idadisinde 2 yıl fransızca okuttu. Başka 
resmi görevlerde çalıştı. Şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Bazı şiirlerinde 
“Şâfî” mahlasını kullandı. 1939 yılında “Yurtman” soyadını aldı. Tabiat, sosyal hayat 
ve çevreye yönelik şiirleri, tevhîd, tazarru, gazel ve bahariyeleri vardır.48 
Şiirlerinden örnekler:

GAZEL

“Muhakkaktır âdem sensiz, hayât-ı câvidânımsın
Neşat-efzâ-yı kalbimsin, safâ-yı cism ü cânımsın
Senin sâyende dâim pür-tarâvet gülşen-i ömrüm
Devâm-ı zevk u şevkimsin, bahâr-ı bî hazânımsın...
...........

“Şifâ-yı mahzdır vaslın, dil-i mecrûh-i Şâfî’ye
Tabîbim, çâresâzım, merhem-i zahm-ı nihânımsın.”
...........
 
BAHÂRİYE

“Geldi yine nevbahâr geldi
Vakt-i mey-i hoşgüzâr geldi.
Her yerde kuruldu bezm-i bâde
Her yerde içildi mey ziyâde...
...........

Artık yatalım berâber ey yâr
Varsın hasedinden ölsün ağyâr
Şâfî’ye bu zevk eder kifâyet
Senden dilemez o başka hâcet.”

HARB-İ UMUMİ
...........

“Kahrol yeter ey harb-i belâ-yı beşeriyyet
Mahvol yeter ey hâdim-i üss-ü medeniyyet
Devrindeki icrâ edilen zulm ile vahşet
İnsanları insanlığa ettirmede nefret
Tâ haşre kadar şüphesiz ey kanlı musibet
Tarih-i beşer eyleyecek nâmına lânet.”

48  Türkmen, s.  862-868
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3.1.2.14.Asaf Yahya (Adalı)

H.1297 (1879/1880) yılında Antakya’da doğdu. Şair ve müftü Yahya Efendi’nin en kü-
çük oğludur. Antakya’da rüşdiyeyi bitirdikten sonra medreselere devam etti, Arapça 
ve farsçayı öğrendi. Babasından sarf ve nahiv okudu. Dönemin en ünlü hocaları 
olan Attarzade İzzet ve Resul efendilerden mantık ve maani, Hacı Bedirzade Kâmil 
Efendiden beyan ve tefsir, Müfti Abdukadir ve Hoca Rauf Efendilerden farsça ve 
edebiyat dersleri aldı. İstanbul, Halep, Beyrut seyahatleri dışında hayatı Antakya’da 
geçti. Edebiyatla uğraşması yanında piyano, ney, keman, darbuka çalmayı da öğre-
nen, şair, aynı zamanda çiftliklerin ve değirmeninin yönetimiyle de uğraştı. Şiirleri-
nin bir kısmı 1928-30 yıllarında Antakya’da Yeni Mecmua’da yayınlandı. 18.9.1971 
tarihinde Antakya’da vefat etti. 

Âsaf gazeller, tahmis, nazireler, murabba, muhammes ve tesdisler yazmıştır. Tarih 
düşürme konusunda başarılıdır. Şiirlerinde hece ve arûz veznini kullanan Asaf Yah-
ya’nın hayatı ve şiirleri Hüseyin Güftâ tarafından hazırlanan “Antakyalı Şair Yahyazâ-
de Asaf” adlı eserde incelenmiştir. (Antakya, 1999).49  
Örnekler:

GAZEL

“Görmek hevesi yâri, dil-i zârıma düştü
Bir emr-i muhaldir yine efkârıma düştü
Halkı görürüm hurrem ü şâdân, benim de
Âlâm-ı cihan, tali’-i bed-kârıma düştü...” 
...........

Hece ile şiirine örnek:
Gönül isterdi ki o nazlı güzel
Bir gececik bende mihman olaydı
Firkat gamı ile ezilen gönlüm
Bir kerecik olsun şâdân olaydı.
...........

Nedir leblerinin o reng-i alı
Hele ay yüzünün yoktur emsalı
İki kaşın iki bayram hilalı
Âsaf o hilâle kurban olaydı.”

MEHMET SAFFET KARABAY’IN VEFATINA TARİH

“Bâis-i kasd-i hayatı neydi malûm olmadı
Bir yed-i nâmerd kıydı zulmedüp ol hazrete
49  TDEA,1/461
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Eyledi rıhlet şehîden söyledim tarihini
Kabr-i pâki dâr-ı emnoldu Muhammed Saffete.

3.1.2.15.Nafi Miskioğlu

Asıl adı Mehmet Nef’i olan Nafi Miskioğlu 1302 (1886) yılında Antakya’da doğdu. 
Babası Kur’an ve hadiste hâfız olan Miskizâde Ahmet Efendi idi. Adı Nef’i olması-
na rağmen nüfusa “Nafi” olarak yazıldığından öyle kullanmak zorunda kaldı. Küçük 
yaşta eğitime başladı,  Medreseye devam ederek güçlü bir eğitim aldı, şiirle tanıştı. 
İlk okuduğu şairler Nabi ve Fuzuli idi. Arapçayı, Farsçayı öğrendi. Nazireler, terbi ve 
tahmisler yazarak kendini tanıttı. Daha sonra yenilik arayışına girdi, Servet-i Fünun-
cular tarzında manzume ve mensureler yazdı. Şiirlerinde “Nâbi-i Zaman” mahlasını 
kullandı. Medreseyi bırakıp memurluk, öğretmenlik yaptı. Fazıl Ahmet’in etkisiyle 
muhitine muhitindeki simaları tasvire yöneldi.50 

Nafi Miski, Antakya işgal altında kalınca araplığa karşı Türklüğü ve işgale karşı Tür-
kiye’yi savundu, mücadeleye katıldı. Anavatana katıldıktan sonra çeşitli görevlerde 
bulundu,  “Miski” olan soyadını 1942 yılında “Miskioğlu” olarak değiştirdi,  1947 yı-
lında vefat etti. 

Nafi Miski’nin şiirlerinde ahenk ve ses zenginliği dikkati çeker. Aruzla yazdığı şiirler-
de Arapça, Farsça kelimeleri çok kullanması eleştirilince hece vezniyle sade şiirler 
de yazmıştır. Klasik tarzın dışına çıkan yenilikçi tarzı onun şehrin sosyal yaşayışına 
eğilmesine, şehri ve yaşayışı konu alan şiirler yazmasına yol açmıştır. Şiirlerini “Di-
vançe-i Nabii Zaman” adlı dosyada toplamış, ancak yayınlanmamış, hayatı ve şiirleri 
hakkında Mehmet Tekin tarafından bir kitap yayınlanmıştır.
Örnekler:

RAMAZAN KASİDESİ

“Habbezâ kevkebe-i kevkeb-i Sultan Ramazân
Habbezâ debdebe-i mevkeb-i Sultan Ramazan
...........

Habbezâ zâhid-i şir savleti çiğ köfte perest
Bir kazan dolmayı bir hamlede eyler talan.
...........

Habbezâ Camii Sultân-ı Habibü’n- Neccâr
Akşamüstü birikir bunda bütün pîr-ü civân.”
...........

50  TDEA, 6/381-382
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BEKLERİZ

Bütçeden çoktan bitirdik fasl-ı fevkalâdeyi
Bir sehavetkâr dilberden mürüvvet bekleriz
İntihâbından bu dehrin görmedik bir faide
Müntehip sâni gibi hâlâ ziyâfet bekleriz.
...........

ANTAKYA KASİDESİ

Bu Antakiyye şehri bir güzel şehr-i dilârâdır.
Buna nispet Halep bir şehri bir sengistan-ı hârâdır.
Havâsı mutedil, firdevs-i sahrâsında her daim.
Bahârı dâimi feyz-i muhabbet hüküm fermâdı
...........

Bu feyzâ feyz-i şehrin  kim , bana bir bir zerrei hâki.... 
Halep’ten, Şâmıdan Beyrûtüden bin kerre a’lâdır. 

3.1.2.16. Battaloğlu Fuad

19. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş, 20. Yüzyıl başlarında vefat etmiştir. Hakkında 
bilgi ve elimizde şiirleri yoktur. Sadece Baltacıoğlu Mehmet Efendi’nin bir şiirini tah-
mis ettiği, Asaf Yahya tarafından bir gazelinin tahmis edildiği bilinmektedir. Mevcut 
şiirlerinden iyi bir şair olduğu anlaşılmaktadır. 
Asaf Yahya’nın tahmis ettiği gazelin başından ve sonundan iki parça:

“Cihan hakkında ey dil bir acep hubb-ü siva buldum
Tarîk-i bâtıla mâil reh-i Hak’tan cüdâ buldum
Bütün ahvâl-i dehri hâsılı hayret-fezâ buldum
Aceptir cümle halkı peyrev-i pây-i havâ buldum
Cihanı serteser sevdâ-i câha mübtela buldum.”
..............

“Kâhi arz-ı muhabbet eyledim yârâna mestâne
Kâhi dildâde oldum bezm-i meyde mâh-ı riyane
Nihayet görmedim bu tavrı lâyık tâb-ı insane

Sülûk et bâdezin ey dil tarîk-i ilm-ü irfane
Bu hâl-i meslek-i rindânı âhir pek fena buldum.”
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3.1.2.17.Kâmil Sarıateş

Yayladağı-Sungur köyünde 1896 yılında doğdu. Antakya medreselerinde eğitim 
gördü. Çeşitli köylerde imamlık yaptı. Şiirlerini hece vezniyle yazmış, aruzla yazma-
yı da denemiştir. Çeşitli konularda yazılmış çok sayıda şiiri vardır.  Hayatı sıkıntı ve 
yokluk işçinde geçmiş,1970 yılında vefat etmiştir. Yazdığı Mevlid-i Nebevi Mehmet 
Tekin tarafından 1986 yılında yayınlanmış, şiirlerinin bir kısmı Müslim Kabadayı ta-
rafından yayınlanan bir kitapta yer almıştır.
................

Osmanlı dönemi şairleri için son olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, şun-
ları söyleyebiliriz: Sanatın hakkı yaşamaktır. Onu yaşatacak olanlar da şairlerdir. Os-
manlı dönemi Antakya şairleri, yetiştikleri dönem ve ortam düşünülürse, fırtınalı 
bölgelerde yetişmiş çınarlar misali,  imparatorluk içinde Türk kültürünün seçkin ve 
yılmaz birer ürünüdür. Ama bu güzide şairler devirlerinde yeterince rağbet görme-
mişler,  daha sonra nisyana uğramışlar ve adeta unutulmağa mahkûm edilmişlerdir. 
Bunda coğrafi çevrenin, İstanbul’dan uzak olmanın, muasırların tutumlarının ve dö-
nemin ahlâki anlayışının etkileri yabana atılamaz. Buna, hayatları ve şiirleri yazılma-
ya teşebbüs edildiğinde ailelerinin gösterdiği ilgisizlik de eklenmelidir. Çünkü bu 
ailelerin büyük bir kısmı bu şairlerin şiirlerini, divanlarını saklamamışlar, hatıralarını 
muhafaza etmemişlerdir.

3.1.3- Osmanlı’nın Son Yıllarında ve İşgal Döneminde Doğan Şairler

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. Yüzyıl sonlarında doğan Antakya şairlerin-
den Şekip Vehbi (Yurtman)194? , Nafi Miskioğlu 1947, Kâmil Sarıateş 1970 yılında 
ve Asaf Yahya Adalı 1971 yılında vefat etmişlerdir. Bunlar 20. Yüzyılın ilk yarısında 
doğan yeni nesil şairlerle aynı şehirde onlarla birlikte,  ama birbirileriyle hiç temasta 
bulunmadan yaşamışlardır.  Şimdi de bu yeni nesil şairleri tanıyalım.

3.1.3.1.Nâzım Okşarel

Antakya-Şeyhköy’de 1913 yılında doğdu. Şair Nâzım Efendi’nin torunudur. Gazi 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi, birçok ilde ortaokul ve liselerde Türkçe 
öğretmenliği yaptı. En son Antakya Lisesi’nden emekliye ayrıldı. Ocak 1984’te vefat 
etti. Şiirleri toplanmamış ve yayınlanmamıştır.
Bir örnek:

“Bir sevmediğim varsa zamandır artık
Kezzap oluvermiş yakıyor hâtırası
Bir koskoca mâzi unutulsun, ne yazık
Nisyân ile malül beşerin hâfızası.”
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3.1.3.2.Reşad Yurtman

Antakya’da 1917 yılında doğdu. Antakya Lisesi öğretmenlerinden Vehbizade Veh-
bi Efendi’nin oğludur. Antakya Lisesi’nde okurken 4. sınıftan ayrıldı, sporla uğraştı. 
Şiir yazmaya 1940’lı yıllarda başladı. Bir kısmı gazetelerde yayınlanan ve konularını 
şehir yaşayışından alan şiirleri 2011 yılında Mehmet Tekin tarafından toplanarak de-
ğerlendirilmiştir. Son yıllarında rahatsızlıklar yüzünden çok sıkıntı çeken şair, Ocak 
1978’de vefat etmiştir.

3.1.3.3.Mehmet Turan Yarar51

Yayladağı-Yenice köyü 1927 doğumludur. İlk ve ortaokulu Antakya’da, liseyi Ada-
na’da okudu, A.Ü. Veteriner Fakültesi’ni bitirerek uzman Veteriner hekim oldu. Türk 
Dil Kurumu üyeliğinde bulundu. 1977 yılında emekliye ayrıldı. 

Şiire öğrencilik yıllarında başlayan Yarar, hem serbest vezinde, hem hecede ve hem 
de aruzda çok başarılıdır. Günümüzde aruzla yazan tek şairdir. Yüzlerce şiiri beste-
lenmiş, kitaplar halinde yayınlanmıştır. Türkiye’de en çok şiiri bestelenen şair Meh-
met Turan Yarar’dır. Şairin TRT arşivine girmiş besteleri de vardır.  Bugüne kadar 4 
şiir kitabı, bir sözlüğü, bir antolojisi ve müzikle ilgili iki büyük kitabı yayınlanmıştır. 
Hayatı ve eserleri üniversitelerde tezlere konu olmuştur. Hayatı ve bibliyografyası 
Güneyde Kültür dergisinin özel sayısında yayınlanmıştır.
Şairin bestelenmiş dörtlüklerinden biri:

“Bir ünlü hükümdâr olup aşkın otağında
Gûya şu gönül hür yaşıyor neş’e çağında
Gerçekte gülüm ben seni sevdikçe esîrim
Mağrur olurum ölse gururum ayağında.”

3.1.3.4.Mehmet Güneş

Antakya’da 1927 yılında doğdu. Antakya Lisesi mezunudur. Ankara Hukuk Fakülte-
si’nden ayrılıp askere gitti. Askerlikten sonra bir özel firmada muhasebecilik ve yö-
neticilik, Hidroelektrik Birliği’nde muhasebe müdürlüğü yaptı. 1977 yılında emekli-
ye ayrıldı. Bir süre gazetecilik yaptı.  Şiir yazmaya öğrencilik yıllarında başladı. Şiirleri 
dilden dile dolaştı, antolojilere girdi. Şiirleri “Antakyalı Bir Adam” adlı kitapta yayın-
landı. 1994 yılında vefat etti. 

3.1.3.5.Ali Yüce

Yayladağı’nın Hisarcık köyünde 1928 yılında doğdu. Önce ilkokul, daha sonra lise 
öğretmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren çeşitli dergilerde birçok şiirleri yayınlan-
dı. Güçlü bir şairdir. Toplumcu şiirleriyle tanınır. Antakya’yı anlatan şiirleri dilden dile 

51  Yayladağı (Ordu) 1938 yılına kadar, Altınözü (Kuseyr) ise 1948 yılına kadar Antakya’nın nahiyesi oldu-
ğu için, ve Kâmil  Sarıateş, M.Turan Yarar ve Ali Yüce de Antakya şairleri içinde değerlendirilmiştir. 
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dolaşmaktadır. Bir romanı, bir denemesi, bir incelemesi ve 16 şiir kitabı yayınlanmış-
tır. Çok sayıda ödül kazanmıştır. Antakya’yı anlatan şiirleri ünlüdür. 

3.1.3.6.Arif Coşkun

Altınözü 1928 Antakya Lisesi Orta 3. sınıftan ayrıldı. Belediye ve Hidroelektrik Bir-
liği’nde çalıştı, 1968-1980 yılları arasında İstanbul’da yaşadı, şiirleri Varlık, Yeditepe 
ve Güneyde Kültür dergilerinde yayınlandı. 21.5.1995’te vefat etti. Şiirleri, ikinci Yeni 
akımı içinde değerlendirilir. Yayınlanmış 7 şiir kitabı bulunan şairin hayatı ve eserleri 
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Topçuoğlu tarafından incelenmiş ve Arif Coşkun ve Kitapları 
Dışında Kalan Şiirleri adıyla yayınlanmıştır (Antakya 2001).

3.1.3.7. Mahmut Kuru

1928 yılında Antakya’da doğdu. Antakya Ticaret ve İstanbul Kumkapı Ortaokulu’n-
da okudu, ama tamamlamadan ayrıldı. İlk şiiri 1941 yılında yayınlandı. 1945 yılından 
itibaren çeşitli edebiyat dergilerinde ve Antakya gazetelerinde yayınlanan şiirleriyle 
tanındı. Bir süre Antakya’da Hidroelektrik Birliği’nde çalıştı. Daha sonra fotoğrafçılık 
yaptı. 1976 yılında vefat etti. Yayınlanmış iki şiir kitabı vardır. 

3.1.3.8. Süleyman Okay

Antakya’da 1928 yılında doğdu. Sıkıntılar yüzünden liseden ayrılmak zorunda kal-
dı. Kâtiplik, puantörlük yaptı. Askerlikten sonra nüfus memurluğu ve trahom savaş 
memurluğu görevlerinde çalıştı. 1977 yılında emekli oldu. Bir süre matbaacılık yap-
tı. 1947 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayınlanan şiirlerinde toplumcu çizgiyi iz-
ledi,1999 yılında vefat etti. Dört şiir kitabından başka köşe yazıları ile öykülerinden 
oluşan iki kitabı yayınlanmıştır.
          
3.1.3.9.Kemal Karaömeroğlu 

Antakya’da 1929 yılında doğdu. İlkokuldan sonra Antakya Lisesi’ne girdi, ama öğ-
renimini sürdüremediği için ortaokuldan ayrılıp iş hayatına atıldı. 8 ay memurluk-
tan sonra ayrılıp matbaacılık, gazetecilik yaptı.  Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan 
Karaömeroğlu, şiirlerini 1994 yılında “Benim Türkülerim” adlı kitapta topladı. İki şiir 
yarışmasında birincilik kazandı. 2008 yılında vefat etti.

3.1.3.10.Cevher İhsan Miskioğlu

Antakya’da 1930 yılında doğdu. Şiir yazmaya ortaokul yıllarında başladı. Anka-
ra Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Meslek hayatına 
Antakya Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak başlamış, emeklilik döneminde bir 
süre de gazetecilikle uğraşmış, bazı şiirleri radyolarda ve televizyonda okunmuştur.  
Temmuz 2012’de vefat etmiştir. Serbest ve hece vezniyle klasik tarzda şiirler yazan 
şairin 6 kitabı yayınlanmıştır.
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3.1.3.11.Sabahattin Yalkın

Antakya 1934 doğumludur.  Antakya Lisesi’ni ve İTÜ’yü bitirdi. Hidrolojist, Yüksek 
Mühendis.. DSİ ve E.İ.E.’de çalıştı. E.İ.E. Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yap-
tı. Mesleki çalışmalar ve geziler için yurt dışında bulundu. Hollanda’da ve Macaris-
tan’da Hidroloji konusunda lisansüstü eğitim gördü, uluslararası toplantılara katıldı. 
Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan, çeşitli dergilerde “Topaloğlu” soyadı ile yazan 
Yalkın bir süre şiir yazmaya ara verdi. 1988’de ilk kitabını Yalkın soyadıyla yayınladı. 
Çeşitli ödüller aldı. Bugüne kadar 15 şiir kitabı yayınlandı. Yalkın’ın tümü serbest 
vezinle yazılan ve yeni tekniklerin denendiği şiirleri içinde Asi ve Antakya şiirleri 
önemli bir yer tutar.

4.Sonuç

Antakya, 1098 yılında Haçlılar tarafından Selçuklu varlığının yok edildiği, dilinin, 
kültürünün silindiği bir şehirdi.170 yıl sonra bir Baybars geldi ve şehri zapt ederek 
Haçlı varlığına son verdi. Yeni dönemde şehre Türkmenler yerleştirildi, bölgede Türk 
dili ve kültürü yeniden hâkim oldu. 1516 yılında Antakya Osmanlı hâkimiyetine bu 
özelliğiyle intikal etti.  

Şehrin yetiştirdiği ve çoğunun adında “Antaki” izafesi bulunan âlim ve şairler bu or-
tamda yetişti, bir kısmının ünleri İstanbul’a ulaştı, bir kısmı ise seslerini duyurama-
dılar. 16. ve 17. Yüzyıl Antakya şairlerinde tasavvufî eğilimlerin ön planda olduğu 
görüldü. Antakya şairlerinin bazıları divan tarzının geleneksel kalıplarını ve konu-
larını kullanarak klasik tarzda şiirler yazarken, bazıları da aynı tarzda yazdıkları şiir-
lerin yanında şikâyetname, dilekçe türünden şiirler de yazarak şehrin o dönemdeki 
sosyal yaşayışını ve idarî problemlerini yansıtmış oldular. Bunların çoğu arşiv belge-
lerine yansımayan bilgiler olduğundan, arşiv belgelerini tamamlaması bakımından 
değerli bilgilerdir.

18. ve 19. Yüzyıllarda yaşayan ve bazıları 20. Yüzyılın ilk yarısına kadar yaşayan An-
takya şairleri genellikle varlıklı ailelere mensuptur ve bir ikisi dışında hemen hepsi 
medrese eğitimi almış, edebi yönleri selamlıklarda filizlenmiştir. Ama bunlar, “ya-
şadıkları devirde müstesna birer edebî liyakata sahip oldukları halde tarihe geçe-
memişler, ücra bir çölün kuytu loşluğundan kaynayarak ücra bir ormanın karan-
lık boşluğunda heder olan billurin birer ırmak gibi, kendi menbalarında kurumuş, 
kendi kökleri üzerinde solmuşlardır.”52 Buna rağmen, bunlardan bazılarının şiirleri 
güçlü birer şerare gibi parlayıp dilden dile aktarılarak 20. yüzyıl ortalarına kadar 
yaşamayı başarmış, Sadık Efendi gibi bir dirayet ve cesaret örneği ise bu özelliğiyle 
hafızalarda yer etmiştir. Kâmil Sarıateş medreseden yetişen son şairdir. 20. Yüzyılın 
ilk yarısında yetişen Antakya şairleri ise laik eğitim ortamında yetişmişlerdir. 

20. yüzyılın ilk yarısında yetişen Antakyalı şairler genel olarak fakir ailelerden ya da 
52  Karabay, Vedi Münir ; Yeni Mecmua, 15.5.1928, s.
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orta halli ailelerden yetişmiş kişilerdir ve bunların yarısı öğrenimlerini ancak orta-
okula ya da liseye kadar sürdürebilmiştir.  Bu nesil şairlerinde medresenin yerini 
okul, selamlıkların yerini Halkevi almıştır.  Bunlardan Mahmut Kuru, Mehmet Turan 
Yarar, Ali Yüce, Arif Coşkun ve Sabahattin Yalkın İstanbul çevrelerinde ve Türkiye’de 
de tanınan şairlerdir.

Antakya şairleri elbette bunlardan ibaret değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi, yeni 
araştırmalar henüz ulaşılamamış şairlerin de tanınmasını, tanıtılmasını ve değerlen-
dirilmesini, ayrıca yanlışlıkların düzeltilmesini, eksikliklerin giderilmesini sağlaya-
caktır. Antakya bunun için gerekli olan arşivden yoksundur. Yani Antakya hafızası 
olmayan şehirdir. Bu yüzden tek kaynak İstanbul kütüphaneleridir.

Şairler, toplumun kültürünü, geleneklerini ve bedii duygularını geleceğe taşıyan ve 
şehirleriyle özdeşleşen en önemli unsurlardır. Ama yaşadığımız dönemde okulla-
rımız ve öğrencilerimiz birer dershane yarışçısı ve sınav mahkûmudur. Bu yüzden 
okullarımızda şairlerimiz tanıtılmamakta, bilinenler adeta unutulmaya mahkûm 
edilmekte- unutturulmaktadır. Aslında, şehirlerimizin yetiştirdiği şairlerden öğret-
menler de, öğrenciler de habersizdir.  Okullarda şiir yoktur, mahallî şairlerin hiç adı 
geçmez. Bedii duygular, şiir ve edebiyat zevki giderek yok olmaktadır. Bu, geçmişi-
mize ve mevcut değerlerimize karşı nankörlük, geleceğimize karşı bir ihanettir ve 
bunun bütün vebali Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.

Evren sonsuz sırları barındıran bir kütüphane, ülkeler bu kütüphanenin kitapları 
ve şehirler bu kitapların bölümleridir. Tarihçiler ülkelerin, şehirlerin şeceresini ve 
macerasını araştırırken şairler şehirlerin ve toplumun ruhunu okur, onun gözü, 
dili, tercümanı olur, yaşananları mısralarına aktarırken bu arada kendini de ifade 
etmiş olurlar. İşte Antakya şairleri de her devirde Antakya’yı tasvir eden, onu an-
latıp yorumlayan, bu arada kendi kazanım ve birikimlerini kullanarak topluma yol 
gösteren, güzellikler aşılayan birer sanatçıdır. Hepsi kendi çapında birer değerdir ve 
gerek Osmanlı döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde hepsi üzerine düşeni 
yapmış, çok güzel şiirler, değerli eserler bırakmışlardır. Kendilerini rahmetle, saygıy-
la anıyoruz.
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İbn Bibi’nin 
Selçukname’sine Göre 
Dönemin Etik ve Estetik 
Açıdan Değerlendirmesi
Çiğdem Gürsoy1 

Eserler, belli bir zamanda belli bir yerde olan pek çok şeyi barındırır.  Her eser içinde 
geliştiği ortamın yansıtıcısı, açıklayıcısı olmanın yanısıra, aynı zamanda toplumsal ve 
tarihsel değerleri de ortaya koyarlar. Bu bağlamda, İbn Bibi’nin Selçuknâme2 adlı 
1  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Doktora Öğrencisi  
2  İbn. Bibi, Alâeddin Melik Cüveyni’nin tarih kitabı yazdığını kendisinden de Selçuknâme adlı eserini bu 
kitabın arkasına eklemek için isteğini belirtmiştir. Selçuknâme günümüze üç şekilde gelmiştir. 1- Fars-
ça olarak kendi yazdığı şekilde El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l Ala’iye ismi ile 744 sayfadan ve edebiyat 
ağırlıklı 1400’den fazla beyitten oluşmuştur.(Süleymaniye Kütüphanesi no: 2985.).  2- Bibi’nin yaşadığı 
dönemde kimliği bilinmeyen bir müellif tarafından önemli tarihlerin çoğu alınarak kısaltılmış şekli ile 
Farsça olarak 1284-1285 yılları arasında yazılmış olduğu kabul edilmiştir. Orijinal eserde Cüveyni hayatta 
görünürken muhtasar olanında ismin arkasından Rahmetullah denilmiştir. Cüveyni’nin İlhanlı hüküm-
darı Argun tarafından 1284’de idam edildiği bilinmektedir. (Millet Kütüphanesi no: 819.; Paris Bibliot-
heque Nationale no: 714.) 3- Yazıcıoğlu Ali tarafından Türkçe olarak 1436’da yazılarak II. Murad’a ithaf 
edilmiştir. Tevârih-i Âl-i Selçuk isimli bu eser bazı araştırmacılara göre birkaç eserin birleştirilmiş halidir. 
9 nüshasının varlığı bilinen eserin en kapsamlısı,  Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kütüphanesi no: 1391. da 
bulunmaktadır.
Tebliğde incelenen eserlerin birincisi; 1902 tarihinde Hollandalı Houtsma tarafından Farsça birebir ola-
rak basılmış muhtasar kopyasının, Anadou Selçuklu Tarihi adı altında M. Nuri Gençosman tarafından 
Türkçe’ye tercüme edilmiş ve 1941 yılında Feridun Nafiz Uzluk tarafından açıklayıcı notlar da eklenerek 
Uzluk Yayınevi tarafından basılmış halidir. 328 sayfa olan bu eserde Gençosman’ın önsözünden sonra 
Houtsma’nın Fransızca önsözü aynen tercüme edilmiştir. 
İncelenen diğer eserde; Muhtasar Selçuknâme’nin, Mükrimin Halil Yinanç tarafından çevrilerek, İbn. Bîbî 
Selçuknâme ismi altında Kitabevi Yayınları tarafından 2010 yılında basılmış halidir. Bu eserde orijinal 
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eseri, hakkında detaylı bilgi olmayan Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin 1192-1280 
yıllarını anlatması bakımından önem arz etmektedir. Belirtilen tarih aralığı, 1192’de 
II. İzzettin Kılıç Aslan’ın ölüm döşeğindeyken, oğlu I.Gıyaseddin Keyhüsrev’i yanına 
çağırarak hükümdarlığı kendisine devrettiğini bildirmesiyle başlamakta, 1280’de II. 
Gıyaseddin Mesud’un Kırım’dan Anadolu’ya gelişine kadar yaklaşık 90 yıl devam et-
mektedir. Selçuknâmenin yazarı İbn Bibi ismi ile tanınan Emir Nasırrüddin Hüseyin, 
eserini Selçuklu Sultanı II. Mesud’a ithaf etmiştir. Bibi’nin II. Mesud’un tahta geçtiği 
tarih olan 1282’de saray dairesinde Malik-i Divan-ı Tuğra (divan kâtibi) olarak görev 
yapmakta olduğu bilinmektedir. 

İbn Bibi divan kâtibi ve tarihçi olmanın ötesinde bir sanatçıdır. Yasemin simalı gü-
müş endamlı genç kızları andıran yıldızlardan bahseden, ağaçların gümüş çiçekler 
yerine altın yapraklar saçtığı sonbahar betimlemesini yapan bir kişi ne sadece saray 
görevlisi, ne de sadece tarihçi olabilir. “Bir gün Sultan Konya’dan uzaklaşırken cennet-
ten bir bahçe gördü. Toprağı yeşilliğinden firuze renkli, laleleri kan damlaları gibiydi. 
Pınarlarının her köşesinden su yerine sanki gül suyu yahut berrak gözyaşı akıyordu. Ha-
vası misk kokulu zemini nakışlı her tarafı çeşitli kuşlarla dolu idi. Bir tarafında süt gibi 
tatlı, çin ipekleri gibi dalgalı, yeşil bir deniz, içinde meyve ağaçlarıyla süslenmiş bir ada 
vardı. Denize doğru akan bir pınarı vardı ki gören ihtiyarlar gençleşirdi. Sultan o zaman 
av emiri ve mimar olan Saadettin Köpek’e buraya saray yapmasını söyledi. Alâeddin 
kendi fikrine göre yapılacak sarayın projesini çizdi. Latif bakirelerin ruhlarından daha 
ziynetli kanaat sahrasından daha geniş, firuze ve renkli nakışlı döşemelerle dolu tema-
şaası cana can katan bir saray inşa edildi.” Bu satırlar, hem İbn Bibi’nin sanatçı kişili-
ğinin ve belâgatının derecesini göstermesi hem de devrin şaşaasını anlatması ba-
kımından incelenmeye değerdir. Leonard Huxley’in “Sözcükler X ışınlarına benzer, iyi 
kullanıldıklarında her şeyi gösterirler” sözünden hareketle Bibi’nin Selçuklu tarihine 
ait pek çok detayı sözcükler vasıtasıyla gösterdiğini söyleyebiliriz.

Emir Nasırrüddin Hüseyin’in “Bibi Müneccime” lakabını taşıyan annesi de en az ken-
disi kadar tanınmış, Moğolların zulmünden Şam’a sığındığı sırada I.Keykubat tara-
fından Anadolu’ya davet edilmiş bir müneccimdi. Bibi müneccimenin kehanetleri 
doğru çıkıyor, falları isabetli oluyor, gelecekten haberler veriyordu ki bunlardan en 
önemlisi şu gün şu saatte gelecek olan ulaktan yeni bir zafer müjdesi duyulacağı-
nı söylemesiydi. I. Keykubat’ın ordularının Harput’ta zafere ulaşacağını bildiren bu 
haberden sonra Bibi müneccime, Sultan tarafından ödüllendirilmek istendiğinde 
eşi Mecdüddin Mehmed’in ferman kâtipliği görevine getirilmesini rica etmiş ve is-
teği kabul edilmişti. Bundan sonra devamlı şekilde saraya yakın olan Bibi ve ailesi 
yaşadıklarını gördüklerini kaydetmeye başlamışlardı. İbn Bibi’de kitabın başlarında 
annesinin anlattıklarını aktarmış, daha sonra birebir kendi yaşadıklarını, gördükle-
rini kaleme almıştır. Her ne kadar yazar ve ailesinin saray kadrosunda görev alma-
larından dolayı tarafsız olarak yazması beklenemez ise de Selçuknâme, yine de bir 

sayfa numaraları verilmiş ve indekslerde de bu numaralar esas alınmıştır. Asıl metinde yer alan bazı Far-
sça ve Arapça bölümler aynen aktarılmıştır. Burada da Houtsma’nın Fransızca önsözü değiştirilmeden 
tercüme edilmiştir. 
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dönemin tarihini en izahlı şekilde anlattığı için pek çok açıdan tekrar tekrar incelen-
meye değerdir. 

Bu çalışmada daha ziyade eserden hareketle dönemin entelektüel ve sosyal hayatı-
nı, etik ve estetik değerler açısından irdelemeye çalışarak, dönemin “nasıl yaşamalı-
yım” sorusuna vermiş olabileceği muhtemel cevapları bulabileceğimizi düşünüyo-
ruz. Etik; iyinin, iyi olanın iyi davranışların doğasını, özünü ve kaynaklarını, Estetik 
ise, başta güzellik kavramının kendisi olmak üzere, güzelliğe konu olan her türden 
varlık üzerine, doğru düşünme ve doğru duymanın yeter koşullarını sistemli bir şe-
kilde araştıran felsefe dalıdır.

Yaşanmış olaylardan yola çıkılarak yazılan bu eser 13.yy’da Selçuklu dînî yaşantısını, 
âdetlerini, ahlâkını, sanat eserlerini ve sosyal hayatını anlatırken aynı zamanda ge-
leceğin sultanlarına da yol göstermektedir. Eserde ayrıca sarayların tasviri, elçilerin 
kabulü, sultanların ve diğer şahsiyetlerin günlük hayatlarının anlatılması, savaşlar, 
inşa edilen yapılar, ticaret hayatı hakkında bilgiler de yer almaktadır. Selçuklu’nun 
Bizansla, Gürcülerle, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermenilerle ilişkilerinin de an-
latıldığı eserin bir nasihatnâme-siyasetnâme niteliği taşımasının yanısıra, sosyal 
hayatı düzenleyen fakat aynı zamanda ona aşkın olan erdemlerden ve yüce değer-
lerden bahseden, bir “değerler kitabı” olarak da okunması mümkündür. Söz konusu 
dönemde uzun süre coğrafî ve tarihsel birliktelik sağlanamadığı için, farklı kültürle-
rin birbirleri ile olan etkileşiminin de bu değerleri beslediği aşikârdır.

Selçuknâme’den hareketle yapılacak olan değerlere ilişkin bu irdelemede, sosyal 
hayat ve ahlâki meseleler kadar, sanat eserleri ve sanat algısı da önem taşımaktadır. 
İbn Bibi güzel olandan sıklıkla bahsetmiş, sarayların güzelliği, düğünlerin zenginliği, 
kalelerin kervansarayların yüceliğini ince ayrıntılarına kadar anlatarak dönemin es-
tetik bakış açılarını yakalamamıza yardımcı olmuştur. Selçukluların kurdukları dev-
let modelinde mimarî, sanat ve zanaat sultanların gücünün göstergesi, egemenliği 
tamamlayıcı ve üretimini teşvik edici olarak genellikle sultan ve emirlerin istekleri 
doğrultusunda yapılmıştır. Buradan hareketle Selçuknâme’de verilen örneklerde 
12-13.yy’da medreseler, kaleler, ticaret yollarında kurulan hanlar detaylandırılarak 
Selçuklu’nun ihtişamı yansıtılmıştır.3 Aynı şekilde aydın yaşamı da iktidar sahiple-
rinin eğilimlerine göre çevrelerinde topladıkları ilim adamlarınca yönlendirilmiştir. 
Edebiyatta ise sultanlara yazılan kasideler, sultanların ve devlet büyüklerinin yazdı-
ğı rubailer, şiirler dikkati çekerken, belâgat sanatının örneklerini de bulmak müm-
kündür. Zanaatta halı kilim dokumacılığı, taş ve ağaç oymacılığı, dericilik, seramik 
ve hat sanatına önem verilmiştir.4

3  Mimarî yapılar sadece Selçuklularda değil zamanının bütün devletlerinde güç göstergesi olmuştur. 
Sivas’ta II.İzzettin Keykavus’un şifahanesinin bulunduğu çok büyük olmayan meydanda tam karşıda 
Moğol veziri Cüveyni tarafından Çifte Minareli Medrese ve bunun hemen yanında Moğol beyi Muzaffer 
Burcuverdi’nin Buruciye Medresesi, Selçukluların otoritesinin zayıfladığı zamanlarda görkemli şekilde 
inşa edilerek bir bakıma  güç gösterisinde bulunulmuştur. Buna karşılık aynı dönemde Fahrettin Ata 
Sivas şehrine Kayseri tarafından gelindiğinde hemen göze çarpacak şekilde Gök Medrese’yi inşa etti-
rerek kente girenlere görkemli bir görünüm sunarken, Sivas’ın şehir merkezinin yerini de değiştirmeyi 
planlamıştır. 
4  Selçuklu’da taş işlemeciliği o derece ileri gitmişti ki yapıların özellikle ön cepheleri adeta ince ince na-
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13.yy’da Anadolu’da uzun süreli coğrafî ve tarihî birliktelik olmadığı için sınırların 
geçirgenliği sayesinde sosyal hayat renkli ve hareketliydi. Hediye alıp vermenin do-
ğal bir süreç, güç ve zenginlik gösterisi olduğu zamanlarda,  hediyelerin kullanım 
malzemelerinin bir yerden diyer yere değişik kültürlere taşınması, Selçuklu’ya gel-
mesi ve gitmesi de estetik bakış açısını etkilemiş, motif zenginliği kazandırmış, sa-
natın ve zanaatın gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır. Örneğin; masadaki gümüş 
bir tas, Sultana Musul’dan gelen bir hediye olabileceği gibi bir savaşta ele geçirilen-
ler içinde birkaç el değiştirdikten sonra Kayseri’ye gelmiş ve belki bir Gürcü ustanın 
yaptığı eşya da olabilirdi. Bu çalışmada, felsefî bir değerlendirme sayılabilecek este-
tik irdelemeler yapılmamış olsa da, en azından dönemin estetik algısı hakkında bir 
fikir edinilmeye çalışılmıştır. 

Eserde, sultanların yanı sıra Kemalettin Kamyar, Şahabettin Sühreverdi, Zahirüddin 
Faryâbî gibi ortak özellikleri mimarlık olan zamanın önemli şahsiyetlerini de gö-
rebilmekteyiz. Onların dinî yaşayışlarının, ahlâklarının, kahramanlıklarının, ilim-ir-
fanlarının ve sanata bakışlarının üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerimizde, 
övülen ve yüceltilen değerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Eserde ayrıca sultanların 
ölüm döşeğinde kendilerinden sonra yerine geçecek oğullarına aktardıkları dene-
yimler de önemli yer kaplamaktadır. Buralardan çıkarılan sonuçlar dönemin ahlâk 
ve etik değerlerinin aydınlatıcısı olmasının yanısıra günümüze kadar yaklaşık 850 
sene geçmiş olmasına rağmen moral ahlâk seviyesi üzerindeki etik değerlerin de-
ğişmediği, evrensel olduğunun anlaşılmış olmasıdır. 

II. Kılıç Arslan oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev’i ölüm döşeğindeyken yanına çağırmış 
ve “ ey oğul tanrıya ortak koşma, çünkü Allah’a ortak isnad etmek en büyük zulümdür” 
5, “ey oğlum namaz kıl, doğrulukla emret, eğrilikten korun! Sana bir musibet geldiği 
vakit sabret çünkü bu en önemli iştir6. Halka karşı yüzünü ekşitme, yeryüzünde gurur-
la yürüme, çünkü Allah mağrur insanları sevmez.”, “Allah adaletle, iyilikle yakınlarına 
yardımla emreder”7 ve eğrilikten kötülükten, isyan ve tecavüzden meneder, bunları 
anlayıp bilmemiz için nasihat verir.” ,“ bir saat gülersen bir sene ağlarsın, bu dünyanın 
âdeti icabıdır.” diyerek nasihatler vermiştir. Buradan anlaşıldığı üzere sultanlar, ha-
yatlarını korku, ümit, kendini haddinden fazla beğenme ve övünme gibi duygular-
dan üst bir seviye olan sevgi, tevazu ve adalet üzerine kurmuşlardır. 

İnsan tabiatının gereği olarak I. Gıyasedin’in bazı kardeşleri babalarının seçimine 
karşı çıkmışlar, en güvendikleri kardeşleri olan Rüknettin’e giderek rahatsızlıklarını 
bildirmişlerdir. Rüknettin ise kendilerine “Allah günlerini ebedileştirsin âlemin padi-
şahı olan kerem sahibi babamız ulu bir sultandır. Her ne söyler ve buyurursa felek onun 
hükmüne boyun eğer ve onun mübarek varlığı bizim hayatımızın sebebi olmuştur. Buy-

kış gibi işlenmişti. Tanpınar, Sahip Ata’nın İnce Minareli Medresesi’nin ön cephesine, tiftikten dokunmuş 
büyük bir sultan çadırı benzetmesini yapar. Sırçalı ve Karatay Medreselerinin günümüze kadar kalabilmiş 
çini parçalarının koyu yeşil ve koyu mavi tonlarının dışında yer yer mor ve kahverengi tonları da bulunur. 
5  (Kur’an : Nisa, 48.)
6  (Kur’an: Lokman, 17.)
7  (Kur’an: Nahl, 90.)
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ruklarına uymamak isyan ve hak yolundan ayrılmak olur.” diyerek kardeşlerini sakin-
leştirme yoluna gitmiştir. Gıyaseddin’in herkesten küçük olduğunu fakat “biz onu 
ledün mektebinde talim ettik”8 ve“Allah dilediğini yardımıyle kuvvetlendirir.”9 me-
alindeki ayetleri hatırlatarak Gıyaseddin’in “şahlık usul ve adabını kavlince öğrenmiş 
ve bunu kuvveden fiile geçirmiş” olduğunu belirterek kardeşlerini yatıştırarak geri 
yollamıştır. Eserin tümünde gördüğümüz gibi Kur’an hükümlerine uymak sultanlar 
ve devlet adamları için çok önemliydi. Çünkü bu, yüce değerlere, evrensel ahlâk 
değerlerine uymak anlamına geliyordu. Bir diğer örnek, I. Alâeddin Keykubat’ın ölü-
münden sonra II. Gıyaseddin Keyhüsrev de babasından devraldığı yönetimi, aynen 
onun sürdürdüğü şekilde devam ettirmiş, anlaşmaları bozmamıştır. Bu yönetim 
şekli devlet idaresinde geçmişin bilgeliğine ve irfanına saygı duyulduğu ve geçmiş-
ten gelen birikimleri geleceğe taşımaya gayret edildiği anlamına gelir ki bu da çok 
önemli bir erdemdir. Bu, tarihine saygı ve gelenek bilincidir. 

Eserin sonlarında II. İzzettin Keykavus’un, oğlu II. Gıyaseddin Mesud’a ölüm döşe-
ğindeyken yaptığı nasihatlarda, yukarıdaki iki örneğin tam tersine bir durum söz 
konusudur. II. Keykavus, büyük sözü dinlemediği için kendisinin düştüğü hataları 
ayrıntılarıyla anlatarak oğlunu uyarmıştır. Bibi bu olayı şöyle naklediyor; II. Gıyased-
din’in Moğolarla çarpışmaya girmesi tamamen yanındaki tecrübesiz, kendini bilmez, 
kibirli gençler yüzünden olmuştu. Bunlar tarihten ders almamış yaşlı devlet büyükleri-
nin dediklerini dinlemeyerek savaşı Sivas önlerinde kabul etmek yerine, Moğol ordusu-
nun geldiği yere gidip saf tutmuşlar, sapa dağlık yerlerde saldırıya geçmişlerdi. Sahip 
Mühezzübiddin Ali ve Gürcüoğlu Zahirüddin’in, “Tanrı işlerinizde meşveret ediniz buyu-
ruyor. Meşveret harpten önce gelir” uyarılarına rağmen söz dinletemediler. Memleket 
mukadderatının bir kıl ile asılı bulunduğu saatlerde laf dinlemeyen gençler yola çık-
mışlardı.” Bu olayları yaşayan Keykavus acı tecrübelerine dayanarak, Mesud’un kötü 
nasihatlara itibar etmemesi, devlet yönetimi ile kamuya ait işleri tecrübesiz kişile-
re, özellikle gençlere bırakmaması gerektiğini tavsiye ederken; “… ey oğul, babam 
Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev vefat etiği vakit tahta geçtim devlet büyüklerinin güzel 
terbiyesiyle büyüyüp geliştim, onların nasihatlerini dinlediğim müddetçe memleket 
mamur, halk mes’ud idi bir aralık kendi heveslerime kapıldım, bir takım adamların tü-
remesine fırsat verdim. Eski ve tecrübeli vezirlerimin kadir kıymetini bilemedim, rezil ve 
çapkın insanları nalbant cambaz demirci takımını başa geçirdim, devlet işleriyle alay 
ettim ve ne hallere düştüm. Eğer padişahlık hevesin varsa babasının sofrasında iki ek-
meği bir arada görmemişleri kendinden uzak bulundur. Maskaralığı sanat edinenlerle 
düşüp kalkma…”demiştir. Bu davranış biçiminin arkasında hangi temel değer bu-
lunmaktadır? Bu soruya verilecek cevap, dönemin değerler sistematiği hakkında bir 
fikir verecektir. Burada hiç şüphesiz ilk dikkat çeken tecrübeye saygıdır. Daha sonra 
bencillik, kendini beğenme ve övünmeyi terk ederek nefsin arındırılması övülmek-
tedir.

I.Gıyasedin Keyhüsrev’in değerlerinden asla taviz vermeyen ve bunu korumak uğ-
runa gerekirse canını ortaya koyabilen karakteri de eserde sık sık vurgulanmaktadır. 

8  (Kur’an: Kehf, 65.) 
9  ( Kur’an: Bakara, 268.)
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Nefis ve sadece kendisi adına korkmak seviyesindeki ahlâkı aşarak, değerleri için 
gerektiğinde canını feda etmeyi göze aldığını gördüğümüz I.Gıyasedin Keyhüsrev, 
yaşayışı ile de değerlerin temsilcisi olmaya gayret etmiş, ancak zaman zaman nef-
sine yenik düşmüş, fakat yılmadan mücadeleye de devam etmiştir. İbn. Bibi eserin 
başka bir yerinde: “I. Gıyaseddin Konya’yı ablukaya aldı. Fakat şeytan Gıyaseddin’in 
gurur ve gadabını ayaklandırdı. Şehrin bağ ve bahçelerini baltalarla kestirdi, civardaki 
uzak ve yakın köşk ve sarayları yıktırarak ateşe verdirdi.” diyerek kendini beğenmişlik, 
kızgınlık ve hiddetin ne kadar zararlı olabileceğini gözler önüne sermiştir.

I. Gıyaseddin Keyhüsrevle oğulları I. İzeddin Keykavus ve I. Alâeddin Keykubat’ın 
hükümdarlıkları sırasında 100 yıl süresince Anadolu Selçuklu döneminde bölgede 
büyük bir inşa etkinliğine başlanılmış, saraylar, surlar, medreseler, kervansaraylar, 
camiler yaptırılmıştır.10 Bu faaliyetlerin sürdürülebilir olmasında, aynı dönemde 
başta Anadolu’nun ziraî üretiminin yeterliliği olmak üzere, ticaret yollarının ele ge-
çirilmesi ve Anadolu’da her yerden, her akımdan gelen sanat ve zanaat erbabına 
açık bir kültürün varlığı en önemli etkenlerdi. Bunun neticesinde hükümdarlar ya-
şadıkları ortamlardan beslenerek evrensel bir bakış açısına sahip olmuşlar, 100 yıl 
içerisinde hem de savaşılan bir ortamda bu kadar görkemli eserler verebilmişlerdi. 
Evrensellik, büyük sultanların, filozofların, bilginlerin, sanatçıların, zanaatçıların her 
zaman düsturu olmuştur. Tarihteki büyük atılımlara, kalkınmalara bakıldığında da 
aynı düsturu görmek mümkündür. Bir Fatih Sultan Mehmed,  bir Kanuni, bir  Alâed-
din Keykubat hep bu muhitlerin eseridir. Selçuklularda sultanların dışında devletin 
ileri gelenleri de edebiyat, mimarî, sanat alanlarında söz sahibi kimselerdi. Örne-
ğin; Emir Saadettin Köpek, Cemaleddin Ferruh, Bedreddin Gevhertaş mimardı. İbn. 
Bibi I. Keykubat’ın mimarlık, marangozluk, oymacılık, saraçlık ve resim sanatında 
çok yetenekli olduğunu yazmıştır. Kendisinin bu yetenekleriyle yaptırdığı eserlerin 
tasarımında da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Selçuklu’nun son zamanlarında dev-
let yönetiminin sultanlardan çıkıp emirlere, vezirlere geçmesinden sonra da inşa 
faaliyetlerin devam ettiğini  görüyoruz. Hatta Celaleddin Karatay ve Emir Fahrettin 
Ata’nın sultanlardan daha çok eser bıraktıkları bilinmektedir.11 

Tüm bu gelişmelerin neticesinde ortaya çıkan kalkınmayı İbn Bibi “Keykubat’ın şev-
katli ve faziletli ahlâkı sayesinde ekinlerde, hayvanlarda bereket hâsıl olmuş zaman-
la refah ve huzur başlamış, halkın safası artmıştır”diyerek dönemin bolluk, refah ve 
10  Gıyaseddin Keyhüsrev’in Anadolu’da dar bir bölgede sıkışıp kalmama isteği kendisini denizlere doğ-
ru yöneltmiş ilk olarak Antalya’yı alarak Akdenize açılmıştı. Ticaret yollarının deniz üzerinden daha çabuk 
ve ucuz olduğunu anlayan Keyhüsrev’in oğullarına bıraktığı en önemli miraslardan biri, bu vizyonuydu. 
Ülkenin deniz kıyılarına açılma siyasetinin önemini kavrayan Keykubat ve Keykavus Sinop ve Alanya’yı 
da alarak Selçuklu’yu kuzey ve güneyden denize bağlamışlardı. Aynı zamanda Keykubat’ın Alanya’ya 
yaptırdığı liman ve tersane “Türklerin denizden hoşlanmadığı” ön yargısını da kırmıştır. Limanın günü-
müze kadar kalan kitabesinden yapım yılını doğrulamak mümkündür. 
11  Fahrettin Ata, en çok eseri olan ve en uzun süre Selçuklu hükümdarlarının hizmetinde kalmış olan 
emirdir. Hayırlar babası olarak da anılan Sahip Ata’nın  ünvanı vakfiyesinde doğu-batı veziri olarak yazıl-
mıştır. İnce Minareli Medrese ve Külliyesi en önemli yapılarından biridir. İlk önce II. Keykavus’a sonra IV. 
Kılıçarslan’a hizmet etmiştir. A.Hamdi Tanpınar Beş Şehir isimli eserinde kendisinden “Anadoluyu Sivas’a 
kadar bir yığın abide ile donatan ve şimdi Konya’da kendi camiinde yatan sabırlı, hâkim, nekbet anların-
da tahammüllü, hadiselerin azdığı zamanlarda kendisini korumayı bilen” kişi olarak bahsetmiştir.
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huzurunu Keykubat’ın şevkatli ve faziletli ahlâkı üzerinden anlatarak esas payeyi 
kendisine vermek istemiştir. Ayrıca I. Alâeddin Keykubat zamanında bölgede el sa-
natlarının da geliştiğini, Erzurum’a ticaret yapmak için gelen, Kazvinli Emir Şem-
seddin Ömer’in anlattıklarından öğreniyoruz. “Erzurumda her türlü nimet ve rahat-
lığı buldum, zırhçılık sanatına intisap ettim, renkli işlemecilik öğrendim ve bu sayede 
bol kazanç sağladım.” diyerek ifade etmiş ve Moğol topraklarına gittiği zaman da 
kendisine sultanı sorduklarında “İslamlar içinde onun değerinde padişahın olmadı-
ğını adaletinin her tarafı tuttuğunu, aklının yüksek, memleketinin zengin, hazinesinin 
bol, tebaasının mes’ud olduğunu” söylemiştir. Burada da ahlâkî zenginlik, adalet ve 
mutluluk öğeleri işlenmiştir. 

İbn Bibi I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in kardeşi, Rükneddin Süleyman’dan “Tabiatı, hem 
ilme hem de ziyedesi ile sanata âşıktı. O kadar cömertti ki 5 senelik harcı getirdiklerinde 
etrafta bulunanlara dağıttı. Lutuf ve himayesi sayesinde şairler, hüner ve sanat erbab-
ları, âlimler, fakirlikten ve sefaletten kurtulup nimet ve saadete kavuştu. Rükneddin, o 
sırada büyük şair Faryaplı Zahirüddin’in taktim ettiği bir kasideye karşılık 2.000 altın-15 
at-5 ester-5 genç uşak… vermiştir.” diye bahsederek kendisinin hikmet ve felsefe-
ye önem veren, iffetli, dindar, halkına karşı şefkatli, yüce bir dağ gibi sakin tabiatlı, 
hükümlerinde zamanının en isabetli sultanı olduğunu yazmıştır. Sultanın zaman 
zaman yaptıklarından hoşnut olmayıp kendi kendisiyle kalarak sorgulamasını da; 
“Sultan Rükneddin bir gün halvete çekildiğinde yaptıklarından pişman olup ağlarken 
bir zamanlar samimi olduğu kilerci başı Kemal’in yanına gelip ızdırabının sebebini sor-
masına karşılık şu beyitlerle cevap verdi.”

“Âlem beni bahtiyarlık donundan çıplak buldu.
Dünyanın inkılâplarından başı dönmüş bir haldeyim
Geçen her akşam beni gamlı gördü
Gülümseyen her sabah beni ağlar buldu.”

I.Alâeddin Keykubat’ın Hıristiyan kültür ürünlerine hoşgörüsünden, huzurunda tür-
lü dinlere mensup âlimler tarafından sohbetler, münakaşalar yapılmasına izin ver-
mesinden dolayı Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında müşterek hayat ve kültür 
ortaya çıkmıştı. İbn Arabî 1205-1215 yıllarına birkaç kez Anadoluya gelmiş, daha 
sonra Konevî onun yolunu izleyerek Konya’ya gelmiştir. Mevlâna ve Yunus Emre bu 
içtimai muhitin eseriydi. Bütün bunlar  bize o devirde sultanlar tarafından önemli 
birer cazibe merkezi haline getirilmiş olan Konya, Sivas ve Kayseri gibi büyük şehir-
lerde entellektüel yaşamın yoğun olduğunu göstermektedir.

İbn Bibi’nin bahsetmiş olduğu önemli şahsiyetlerden biri, Mevlâna’nın Mürşidi ve 
Lalası Seyyid Burhaneddîn-i Tirmizî’ye intisab etmiş olan Selçuklu vezirlerinden 
Şemseddîn’in, bir günü nasıl geçirdiğine baktığımızda; gecenin son üçte biri es-
nasında makamına oturur, hafızlara Kur’an ve hatim okutur, büyük küçük herkesle 
birlikte sabah namazını kılar, ibadetten sonra divan kâtipleri ile çalışmalarını yapar, 
günlük işlerini bitirdikten sonra da Tebriz’li Mevlâna Celâleddin’i çağırır onunla 
her ilimden konuşmalar yapardı. Bazen de Tebriz’li hattat Veliyüddîn ile yazı sanatı 
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meşk ederdi. Her taraftan Konya’ya gelmiş olan Arap ve Acem bilginlerinin şairlerin 
kasideleri okunur, kitap ve risalelerle uğraşılır, her ilimden özelikle tarihten sohbet-
ler açılır saatlerce konuşulurdu. Bu bir günün kısa özetini değerlendirdiğimizde, 
devlet yönetiminin, sosyal ve dinî hayatın, sanat ve entellektüel hayatın bir bütün 
içinde birbirinden beslenerek ve birbirini tamamlayarak uyum halinde devam etti-
ğini söyleyebiliriz.

Örneklere devam ettiğimizde, Selçukluların önemli şahsiyetlerinden bir diğeri, Emir 
Celâleddin Karatay ise İslâm dininin güzel yumuşak bir tabiatına, herkes hakkında 
derin bir şefkat duygusuna sahipti. 

Kadı İzzettin Muhammed Razi, himmetinin yüceliği, fesahatinin yüksekliği ve din-
darlığı ile zamanının hürmet duyulan kişilerindendi. İbn Bibi onu; “Mahkemelerde 
önüne gelen her hadise isabetli ve mübarek kararları sayesinde güzellerin kahküllerini 
dağıtan saba rüzgarıyla birbirine karışmadan haklı haksızı ayırırdı. Cömertliği, eli açık-
lığı bir deniz gibi hudutsuz, gönlü ve düşüncesi daima toplu ve verimli idi.”diye tanıtıyor.

Atabey Erzincanlı Hasanoğlu Mecdüddîn Muhammed için diyor ki; “Atabey Erzin-
canlı Hasanoğlu Mecdüddin Muhammed her türlü fazilet ve yüksek ahlâkı, hesap fen-
nindeki derin bilgisiyle zamanının en ileri gelenlerindendi. Son derece güzel el yazısı pek 
tatlı bir ifadesi vardı. Onun bütün Müslümanlar hakkında gösterdiği hayırseverliğin, 
hele seyidlere ve imamlara karşı yaptığı iyiliklerin güneş ışıkları ve yağmur damlaları 
gibi ardı arkası kesilmezdi. Şiir söylemekte üstad Arap ve Acem dillerinde tam bir bilgiye 
sahipti. Hayatının boyunca kapısından geçen ve ona selam verip de nimet görmeyen 
kimse yoktu.” Mecdüddîn’in risaleleri arasında Şirazlı meşhur âlim ve ünlü velilerden 
Hüseyin Aleviyyün Tabatabaî’ye yazmış olduğu mektup, belâgatinin derecesini ölç-
mek için kâfidir.

İbn Bibi’nin son derece güzel ifadelerle anlattığı adı geçen kişilere baktığımızda 
hepsinin ortak özelliği olarak; ilim ve irfan sahibi bir kişilik, imanla ilimi uzlaştıran, 
akıl ve duyguyu birleştiren arif, bilge kimseler olduklarını görüyoruz. Arif kişi olma-
nın gereği olarak çokluğu bilen ve birliğe inanan bu kişiler, tabiatla nefsi bir araya 
toplamayı becerebildikleri için toplum içinde de saygı ve sevgi görüyorlardı.

Selçukluların sürekli olarak Bizansla, Gürcülerle, Trabzon Rum İmparatorluğu ve 
Ermenilerle ilişkide olmaları, devamlı şekilde sanat ürünü ve sanatçı alışverişinde 
bulunulmasını da gerektirmişti. Cami, medrese, sur, kervansaray inşasının yapı 
tekniği ve bezemeleri önceleri dinin sınırlamalarından ziyade bulunabilen işçiliğin 
verilerine bağlı olarak ortaya çıkıyordu. Yerli ustalar dediğimiz kişiler (çoğu zaman 
Hıristiyanlar) bildikleri teknikleri uyguluyorlardı. 13. yy’dan itibaren yerleşik düzene 
geçilmesiyle birlikte, nüfus yoğunluğu artmış, toplu yaşamanın getirmiş olduğu iş 
bölümüne duyulan ihtiyaç neticesinde Anadolu şehirlerinde örgütlenen yeni top-
lumun yetiştirdiği zanaat erbabları da yavaş yavaş yerlerini almaya başlamışlardı. 
Selçuknâmede de bahsi geçen Ahilik teşkilatı çerçevesinde kurulan esnaf birlikleri 
de şehir yerleşimlerinde kendilerinden bahsettiriyorlardı. Yerli halklar sadece müs-
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lümanlar değildi; siyasî egemenliğin sahipleri sürekli değiştiği için her yeni emir, 
bey veya sultanla beraber onun özel çevresinin adamları, sanatçıları ortaya çıkmış 
ve bölgenin kültürel ilişkileride değişikliğe uğramıştı. Göçerlerin yerleşmesiyle de 
yerli halklar arasındaki oran giderek değişmiş yeni ürünler ortaya çıkmıştı. Bu ürün-
lerin en önemlilerinden biri de Konya Kalesi’dir.

I. Alâeddin Keykubat tahta geçmek için Konya’ya giderken önce Kayseri’ye uğra-
mıştı. Burada Kayseri subaşısı Hokkabaz oğlu, servetinden pek çok kıymetli parçayı 
sultanın ayaklarına sermesini, “yağmur taneleri gibi altınlar gümüşler kıymetli inciler 
saçıldı” şeklinde anlatan Bibi aynı zamanda ülkenin zenginliğini ve sultana bağlılı-
ğını anlatılıyor. 

Konya halkı da sultanları için servet ve varlıklarını onun şerefine saçmış 500 sey-
yar ve 300 sabit köşk ve tahtıravan yaptırmışlardı. “Bizi sıkıntıdan kurtaran tanrıya 
şükürler olsun” ayetini okurken sanki yer sallanıyordu. Sultanın Konya’ya girişi tüm 
haşmetiyle anlatılıyordu. Okunan ayetlerden örnekler veriliyordu. Alâeddin’in tahta 
geçmesiyle Halife, Şeyhülislam Şehabettin Sühreverdi’yi kendisine padişahlık alâ-
meti olan kılıç, yüzük gibi kıymetli hediyeleri vermesi için göndermişti. Keykubat, 
şeyhi karşılamak için yola çıktığında kendisini rüyasında görmüş olduğunu hatır-
ladı. “Şeyhinde bu konudaki sözlerinden sonra sultan her şeyden elini eteğini çekme 
arzusu hissetmişti. Fakat Şeyh Keykubat’ın gözlerinden bunu anlamış “bizden her biri-
mizin muayyen birer makamı vardır” 12 mealindeki ayeti tefsir ederek onu adalete ve 
fazilete teşvik ederek yol boyunca konuşmuştu. Saraya geldiklerinde Keykubat gurur ve 
kibirden arınmış melek gibi hayrı temsil eden bir kişi olmuştu. Şeyh, Halife’nin gönder-
diği hıl’atı ve Bağdat’ta sarılan kavuğu giydirdi. Daha sonra semaya başladılar herkes 
coştu.” Burada da adalet, fazilet, sevgi unsurları işlenmiş, kendi hiçliğini görüp asıl 
olan adına halka hizmet telkin edilmiş, elini eteği dünya işlerinden çekerek içine 
kapanmanın olumsuzluğu gösterilmeye çalışılmıştır.

İbn Bibi eserinde Alâeddin Keykubat’ın kendisine, yaptıklarına ve devrinde yapı-
lanlara fazlaca yer ayırmıştır. Alâeddin Keykubat’ın kişiliğini anlattığı bölümde ise 
“Temiz bir ruhu, nurlu fıskiye gibi baştan başa cihan ufuklarına fışkırmış adaleti vardı. 
Hazineyi bizzat teftiş ve mürakabe eder, ifrat ve tefritten sakınırdı. Ancak komşu dev-
letler elçilerine riayette dalgalanan denizler, rahmet saçan bulutlar gibiydi. Asker ser-
darlarının en büyüklerinin bile ufacık hatalarını görse affetmez vücudlarını “devrilmiş 
hurma ağaçları” gibi kökünden yıkmak isterdi.” diyerek devam etmiştir.

Bibi’nin zamanının en büyük âlim ve yol göstericisi olarak addettiği Emir Celâleddin 
Karatay’ında Keykubat için; “18 sene mahiyetinde bulundum, gecenin 2/3 den fazla 
yatakta kalmaz “gecenin az bir kısmından fazlasında kaim ol” 13 emrine uyardı, manevi 
derecesinin yükselmesini bundan bilirdi. Gece ve gündüzünü hak ve memleket işleri-
ne taksim etmişti. Sultanların tarihine, padişahların güzel ahlâkına ait eserlere dalar, 
rubailer söyler, abdestsiz ferman yazmazdı. Daima Gazali’nin “Kimyayi Saadet” ve Ni-

12  (Kur’an: Sâffât, 164.)
13  (Kur’an: Müzzemmil, 20.)
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zamülmülk’ün  “Siyerülmülk” (siyasetnâme) eserlerini okurdu.14 Tavla ve satranç oyna-
makta emsalsizdi, güzel ok ve cirit atardı.”demiştir. İslâm ahlâkının temel prensiple-
rinden olan dine ve Kur’an’a hürmet, insanlığa hizmet ve merhametin Keykubat’ın 
hayatının bir parçası olduğunu görebiliyoruz. 

I.Alâeddin Keykubat için Konya şehri çok önemliydi ve bunun göstergesi olarak 
“Böyle yeni gelin gibi güzel ve ünlü bir şehri burç ve baru ziynetlerinden mahrum bırak-
mak hata olur. Gerçi bizim kuvvet ve kudretimizden bütün dünya sur halindedir. Fakat 
tedbirli insanlar için her vakit tehlikeden sakınmak lazımdır.” diyerek kale inşası için 
çalışmaları başlatmıştı. Surları yaptırırken onların bir sanat niteliğini kazanmasını 
isteyecek kadar gelişmiş bir kültüre sahip olan Keykubat, önce işinin ehli mimarlar-
la birlikte şehrin etrafını dolaştı. Burç ve bedenlerle kale kapılarının yerlerini tayin 
ettirerek resmini yaptırttı. Adeta bir açık hava müzesi niteliğini taşıyan süslemeleri, 
taş oymacılığı ile ünlü surlarda şehrin giriş kapılarının üzerinde eski İranlı tanrıların 
figürlerinin olması sultanın derin hoşgörüsünün bir göstergesidir. Surların bir kısım 
masrafı hazineden diğer kısmı ise zenginlerden karşılandığı için burçlara kim yap-
tırdıysa adı altın işlemelerle yazılmıştı.15 

Selçuknâme’nin incelenmesi neticesinde şunu gördük:

Bu araştırma teknik anlamda felsefî olmaktan ziyade, dönemin sosyal, siyasî, ah-
lâkî, dînî hayatına ve sanatına yön veren temel değerlere işaret etmek bakımından 
bir değerler tasvîri olarak gerçekleştirilmiştir. Doğruluk, sevgi, büyüklere saygı, 
merhamet, adalet gibi ahlâki değerler genellikle tüm toplumlar tarafından benim-
senmiştir. Fakat bizim aradığımız şey tek tek özellikler değil evrensellik adına bu 
olguların ortak özellikleri olan fazilet, sevgi, bilgelikdir. İnsanın ihtiyaçları doğrultu-
sunda kendine yetmediğinden dolayı başkalarıyla birlikte yaşamak zorunda olması 
“medeniyyün bit-tab” yani tabiatı gereğidir. Birlikte yaşama kültürünün vermiş ol-
duğu zenginlikle, sultanlar kendilerini sanat-zanaat-din-felsefe gibi konularda her 
açıdan yetiştirmişler olaylara geniş açıdan bakmayı öğrenmişlerdir. Bu bakış açısı 
Selçuklu’da bilim adamları, filozofları ve sanatçıları “şimdi ve burada” sıkışıp kalma 
tehlikesine karşı korumuştur.
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Arif Ay Şiirinde Şehir 
Algısı
Abdullah Harmancı1 

1.Arif Ay ve Edebiyat Dergisi

Arif Ay, 1953 Niğde doğumludur. İlk şiirini 1975 yılında Edebiyat dergisinde yayım-
lamıştır.2 Bu da, üniversite yıllarında yolunun Nuri Pakdil ile kesiştiği anlamına 
gelmektedir. Nuri Pakdil, çıkardığı Edebiyat dergisi ve bu derginin yayınlarıyla, her 
şeyden önce, kendisini “yazı”ya ve “eylem”e adamışlığıyla, yetiştirdiği yazar ve şair-
lerle, modern edebiyatımızın önemli isimlerinden biri olmuştur.3 1943’te ilk kez 
yayınlanan Büyük Doğu ve 1960’ta yayınlanmaya başlayan Diriliş dergilerinin başını 
çektiği, modern edebiyatımız içerisinde yer alan İslami edebiyat çizgisinin devamı 
olarak görebileceğimiz Edebiyat dergisi, kimi kaynaklarda “Yeni İslamcı Akım” olarak 
anılır.4 1969 yılının Şubat ayında çıkan ilk sayısından itibaren “yerli düşünce” para-
lelinde bir “yerli edebiyat” iddiasında olan Nuri Pakdil’in Edebiyat dergisi, “yerli”liği 
doğrudan doğruya İslami dünya görüşü çerçevesinde anlamış ve derginin on beş 
sene süren yayınında bu gerçeğin altı sürekli olarak çizilmiştir.5 Arif Ay’ın da dün-

1  Yrd. Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi 
2  Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C.1, 3.bs., YKY, İstanbul, 2010, s. 152.  
3  Nuri Pakdil hakkında pek çok önemli yazı yayınlanmıştır. Burada onun kişiliğini ön plana çıkarması 
bakımından iki yazıya dikkat çekmek istiyoruz. Hüseyin Su, “Çelik Adam”, Hece, Ocak 2004, S.85, s.8-15.; 
Rasim Özdenören, “Tavır Koymanın Dili”, Yedi İklim, Ocak 1995, S.58, s.7-10. 
4  Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, C.3, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul, 1974, s.669-676.
5  Konuyla ilgili olarak bakılabilecek yazılardan biri Nuri Pakdil’in ilk sayıdaki yazısıdır. Nuri Pakdil, “Ka-
lemin Yükü”, Edebiyat, Şubat 1969, S.1, s.1-4. Osman Özbahçe, Rasim Özdenören’e, Edebiyat dergisinin 
“yerli”liğinden ne anlaşılması gerektiğini sorar. Özdenören’in cevabı bu kelimenin dergi kadrosunun zih-
ninde İslami çağrışımlar yaptığı yönündedir. Bk. Osman Özbahçe, “Rasim Özdenören’le Edebiyat Dergisi 
ve Nuri Pakdil’in Yazarlığı Üzerine”, Atlılar, Haziran-Ağustos 2001, S.9, s.31. Ayrıca bk. Hanifi Aslan, Edebi-
yat Dergisinin Özetli Fihristi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 1996, s. 14-15.       
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ya görüşü ve edebiyat anlayışı, Edebiyat dergisi çevresinde şekillenmiştir. Derginin 
kapandığı güne kadar Arif Ay, Nuri Pakdil’e en yakın isimlerden olmuş, yazı ve şiirle-
riyle Edebiyat dergisini temsil eden imzaların başında gelmiştir. 

Edebiyat dergisi yazarları sürekli olarak, özelde Türk milletinin, genelde ise İslam 
milletinin temel meselesinin medeniyet seçimi olduğunu, 19. yüzyıldan itibaren 
İslam ümmetinin medeniyet seçimi noktasında yanlış bir yola girdiğini savunurlar. 
Türk modernleşmesinin mahiyetini eleştirirler. Batılı kurumların sorgulanmadan 
ülkemize aktarılmasının, kendi ölçülerimizin, değerlerimizin yok sayılmasının yan-
lış olduğunu bildirirler. İslam’ın temel kaynak olduğu yerli bir düşünceye sahip ol-
mamız gerektiğini ve bütün sosyal, siyasi, kültürel alanlarda yerli düşünce kaynaklı 
kurumların, yaşama biçimlerinin üretilmesi gerektiğini düşünürler. İslam milletinin 
bu şekilde Batılılaştırılarak özünden uzaklaştırılmasının edebiyat yoluyla gerçekleş-
tirildiğini, bu sebeple de ayağa kalkmamız için gene edebiyatın bir işlev üstlenebi-
leceğini savunurlar.6 Yani edebiyat, Müslümanların bilinçlenmesinde önemli bir 
işleve sahiptir. Ancak buradan, sloganik, güdümlü bir edebiyatın hedeflendiği de 
anlaşılmamalıdır. Edebiyat kendi kuralları çerçevesinde, insanları bulundukları ka-
ranlıklara, kötülüklere karşı uyarmalıdır. Bu çerçevede Batı’ya ve Batılılaşmaya ağır 
eleştiriler yönelten dergi yazarları, İslam milletinin özellikle 19. yüzyıldan itibaren 
büyük bir yenilgiye uğradığı, ancak kendi değerlerimize dönerek bu büyük yenilgi-
den kurtulabileceğimiz görüşündedirler. 

Edebiyat dergisi yazarlarının alamet-i farikalarından biri de, Ortadoğu coğrafyasına 
eserlerinde ayırdıkları geniş yerdir. Şiirlerinde, denemelerinde, çevirilerinde Orta-
doğu bilinci uyandırmak için uğraşmış, Ortadoğu milletleriyle milletimizin irtibatı-
nı artırmaya çalışmışlar, ümmet bilinciyle hareket etmişlerdir. Batılılaşmanın bizim 
üzerimizde yarattığı olumsuz sonuçlardan birinin de, mensubu olduğumuz İslam 
milleti ile aramızda açılan büyük boşluk olduğunu vurgulamışlardır. Dünya görüşü 
ve sanat anlayışı bu dergi etrafında teşekkül eden Arif Ay da, tarihe ve coğrafyaya 
ama en başta Ortadoğu’ya kimliğinin bir parçası olarak bakar.7 Mekke, Medine, 
Bağdat, Şam, Konya, Bursa, İstanbul, Buhara, Kudüs ya da Semerkant, şehirlerden 
bir şehir değil, İslam medeniyetini temsil eden beldelerdir. Tarih ve coğrafya, zaman 
ve mekân, Arif Ay için dünyaya bakışının, “dava”sının, “mücadelesi”nin sembolle-
ridir. Medeniyetleri, dinleri şehirler temsil eder. Dolayısıyla, Şam’ın veya Bağdat’ın 
kan, zulüm altında olması, İstanbul’un önü alınamaz bir biçimde modernleşmesi 
ve dünyanın her hangi bir kentinden farksız olacak şekilde tektipleşmesi, Kudüs’ün 

6  Bu düşüncenin izi sürüldüğünde, Nuri Pakdil’in üzerinde büyük etkisi olan Fethi Gemuhluoğlu için 
yazdığı Bağlanma kitabında ilginç satırlarla karşılaşırız. Henüz bir üniversite öğrencisi olan Pakdil’e, mil-
letimizin edebiyatla yabancılaştırıldığı ve gene edebiyatla düştüğü yerden kalkacağı anlamına gelecek 
düşünceleri Fethi Gemuhluoğlu söylemiştir. Bk. Nuri Pakdil, Bağlanma, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 
1979, s.25.      
7  Cemal Şakar, Nuri Pakdil’in tarih anlayışını irdelediği bir yazısında “…coğrafya, tarihsel bilincin tezahür 
ettiği mekân olması bakımından önemlidir. Zira coğrafya hem geleneğin kendini çeşitli biçimlerde ifade 
ededurduğu somut, elle tutulur mekânıdır hem de tarihsel bilincin sürekliliğini sağlayan izlerin taşıyıcı-
sıdır.” demektedir. Cemal Şakar, “Nuri Pakdil’in Tarih Perspektifi”, Düşünen Kalem Nuri Pakdil içerisinde, 
Kahramanmaraş Belediyesi, Ankara, 2011, s.119.  
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Müslümanların yönetiminden çıkması, Semerkant’ın, Buhara’nın eski ışıltılarını yitir-
meleri; dünyaya Müslüman nazarıyla bakan, tarihe ve coğrafyaya İslami endişelerle 
eğilen Arif Ay’ın tepki göstermesi gereken durumlar olarak belirmektedir. Şiirimin 
Şehirleri’nde yer alan şiirler, işte tam da böylesi bir Müslüman bakışının tezahürüdür. 
Bu bakış, Nuri Pakdil’e, Sezai Karakoç’a, Necip Fazıl’a, Mehmet Akif’e kadar uzanır.  

Arif Ay, çok sayıda şiir kitabı yayınlamış olmasına rağmen, şehirlere dair şiirlerini bu 
tebliğe konu edindiğimiz kitabında toplamıştır. Şiirimin Şehirleri’nde yer alan şiirler, 
ikisi hariç, Irak’ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edildiği günlerde, ede-
biyat dergilerinde “Bağdat’a Dönen Şiirler” adıyla seri bir biçimde yayınlanmıştır. 
Kitabın sonunda yer alan “Bosna Ah Bosna” ve “Vaynakh” şiirleri, daha önceki se-
nelerde yazılmış ve tematik uygunluk sebebiyle kitaba dâhil edilmiştir. Bu iki şiir 
dışındaki metinler, bir tek şiirmiş gibi de okunabilirler.8 

2. Dün ve Bugün Karşıtlığı 

Arif Ay şiirindeki şehir algısı, onun dünya görüşüyle birebir örtüşmektedir. Arif Ay’ın 
şehirlere bakışı, karşıtlıklar üzerinden kurulmuştur.  Hak-batıl, tevhit-şirk, hilal-haç, 
İslam-küfür, zalim-mazlum, Batı-Doğu kelimeleriyle kuracağımız karşıtlıklar, şehirle-
re yönelişteki temel bakış açısını, dünya görüşünü verir. Ancak bu temel çatışmanın 
daha çok, dün ve bugün, tarihî olan ve modern olan, yaşanmış olan ve yaşanmakta 
olan biçiminde genellikle ikincisinin aleyhine olarak tezahür ettiğini belirtmemiz 
gerekir. Yani temeldeki hak ve batıl çatışmasının, şiirlerdeki tezahürü daha çok “gü-
zel dün, korkunç bugün” biçimindedir. Yukarıda Edebiyat dergisinin dünyaya ve sa-
nata bakışını özetlemeye çalışırken vurguladığımız gibi, Arif Ay’ın bugünü ve dünü 
okuyuşu, İslam medeniyetinin son iki yüzyıl içerisinde yaşamış olduğu büyük geri 
çekilmeye ilişkindir. Büyük bir medeniyet, bir şekilde geri çekilmiş ya da “durdurul-
muştur”. 20. ve 21. yüzyılda yaşayan Müslüman şairlerin bu travmaya karşı geliştir-
dikleri tavırların başında, Sezai Karakoç gibi, bu medeniyetin yeniden diriltilebilece-
ğine inanarak ve bu hedefe kilitlenerek bir hayat ve edebiyat biçimi geliştirmek yer 
alır. Arif Ay da genel anlamda bu yeniden var olma hayalini, hedefini benimsemiş 
olmakla birlikte, Şiirimin Şehirleri kitabında, derin bir hüznün, derin bir acının, belki 
büyük bir umutsuzluğun, büyük ama sonuna kadar gitmeyen bir mümin umutsuz-
luğunun varlığını hissettirdiğini görürüz. 

Şehirleri konuşturan Arif Ay, şiirlerin başında tarihe göndermeler yaparak, söz ko-
nusu şehrin parlak geçmişinden örnekler sunar. Dün, İslam medeniyetinin, ilmiyle, 
sanatıyla, yönetimiyle, adaletiyle parladığı bir zaman dilimidir ve bu “parlak günler”, 
8  Arif Ay kendisiyle yapılan bir söyleşide şunları söylemektedir: “Şiirim baştan beri iki damarda aktı geldi. 
Bu damarlardan birisi, aşk ve hayatın bendeki büyüsü; öteki de başkaldırı, muhalif duruş; acıya, zulme, 
kıyıma, sömürüye karşı zalime duyulan öfke. Bu kitap ikinci damarın ürünü. Asım Öz, “Arif Ay ile Şiir ve Si-
yaset Üzerine”, http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=192987 (15.09.2012) Ayrıca Arif 
Ay şiiriyle ilgili olarak bk. Turan Karataş, “Arif Ay’ın Şiirlerinde Medeniyet Eleştirisi”, Hece, Mart 2007, S.123, 
s.84-88.; Mehmet Narlı, “Şair Ahlakı, Arif Ay, Hıra ve Dosyalar”, Hece, Mart 2007, S.123, s.95-99.; Tahir Zor-
kul, “Gelenek ve Arif Ay’ın Şiiri”, Turkish Studies, Spring 2012, Volume 7/2, s.1301-1319.      
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tarihi olaylara, tarihi kişilere, peygamberlere, ilim adamlarına, kahramanlara, devlet 
adamlarına, şairlere ve gönül ehli kimselere değinilerek örneklenir. Arif Ay’ın şehir-
leri konuştururken, böylesi göz alıcı bir atmosfer çizmesinin sebebi, günümüzde 
yaşanan olumsuzlukları çarpıcı bir biçimde gösterebilmektir. Yani dün böylesine 
güzelken ve şaşaalı iken, bugün İslam ümmeti acınacak haldedir. Bu olumsuz deği-
şimin etkileyici bir biçimde verilmesi, kırılmanın gerçek anlamda okura hissettirile-
bilmesi için, “güzel dünlerden korkunç bugünlere” hızlı bir biçimde dönülür. Şimdi 
buraya kadar ileri sürdüğümüz tespitlerimizi örnekleyelim: 

“İstanbul Konuşuyor” şiirinde “Ben İstanbul / omurgası tarihin / hem şarkım hem 
garp / bende gömüldü Bizans / bende dirildi Endülüs / bende doğdu güneş bende 
battı” (s. 11)9  mısralarıyla İstanbul’un tarihî portresine göndermeler yapılır. Kitap-
taki hemen her şiir gibi, bu şiir de bir güzelleme ile başlar. Böylesine güzel, albe-
nili bir biçimde tanıtılan İstanbul, birkaç mısra sonra tarihî kırılmayı yaşayacak ve 
bu bir hayal kırıklığına sebep olacaktır: “tarihin suları hep böyle çınladı Boğaz’da 
/ atlas işlemeli tahtımı güveler yedi / çürüdü divanlar / bî-idrak çağa erdik” (s.11). 
Kitabın temel izleği olan dün ve bugün çatışması, İstanbul üzerinden bu şekilde 
gösterilir. İstanbul, diğer şehirlerden ayrı olarak, modern hayata boyun eğmişliğiy-
le, yabancılaşmışlığıyla verilir. Zira İstanbul örneğin bir Bağdat ya da Şam gibi silahlı 
çatışmaların, savaşın mekânı olmayalı, uzun bir zaman geçmiştir. İstanbul, şairde 
daha çok, kültürel anlamda bir yozlaşmanın öznesi ya da nesnesi olduğu hislerini 
uyandırmaktadır: “tefrişte büyük gelişme / ne modern içmimarlar türedi / her eve 
kanepe-çekyat / daha ne kadar avunurum gölgemle / kendime ait sabah rüzgârım 
bile yok / tarihin duldası kalbim acüzeler zulası” (s.12). 

Ayrıca aynı şiirde, toplumsal eleştiri olarak görebileceğimiz pasajlara rastlanır: “nasıl 
ders versin size şimdi / şu kitapsız muallim / kürsüler dans pisti / kıvır babam kıvır 
/ kimi kafa kimi kadeh tokuşturur” (s.14) İstanbul’un “bugünü” olumsuzluklarıyla 
verilirken, görüldüğü gibi, modern hayata ayak uydurmuşluk ya da yabancılaşma 
diyebileceğimiz bir değişim örneklenir. Şu mısralar ise, bütün dünya şehirlerinin tek 
tip bir hale getirilmesinin eleştirisidir: “ikiz kuleden Kudüs’e / Ötüken’den Brüksel’e 
/ tornalanıyor dünya / unutuşun ve tarihin tezgâhında” (s. 15). Şiirin final bölümü 
bütün bu anlatmaya çalıştıklarımızı resmeder: “hangi el güzel dokunmuştu / hangi 
sevinç cam gibi kırılmıştı / hangi endamın aydınlığı / küpe çiçekleri gibi pencere-
lerde / nakışlı minderler gibi odalarda / eski zaman aynası gezdiren soylu ruh / hani 
nerede / şükür döken kum saati / pas tuttu bağrıma saplanan hançer / bir kolum 
Tuna / bir kolum Dicle Fırat / ey kardeşim Bağdat / acın acımdan geçer / tarihin küflü 
sayfasına altın yaldızlı bir yaprak düşer”.(s. 16). 

“Semerkand Konuşuyor” şiirinin tamamı bu şehre yöneltilmiş bir methiyedir. Şiirin 
satır aralarında dün-bugün çatışmasının belirtileri açıkça hissedilir. Şiiri saran gü-
zelleme ifadeleri sadece “dün”den ibaret de değildir. Dünden bugüne uzanan çiz-
gide var olmuş ve var olan bir şehirden bahsedilmektedir. Ancak kimi imalarla “bu-

9  Bu makale boyunca, Arif Ay’ın Şiirimin Şehirleri adlı kitabından yapılacak alıntılarda, sadece kitabın 
sayfa numarası verilecektir: Arif Ay, Şiirimin Şehirleri, Okur Kitaplığı, İstanbul, 2011. 
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gün”ün şehre ait güzellikleri gölgelediği de hissettirilir. “Ben Semerkand / pamuğu 
kâğıda / kâğıdı medeniyete dönüştüren kent” (s.19) mısralarıyla başlayan şiir, “ey se-
billerinde zamanı dinlendiren / aşk kuşlarının inip kalktığı Semerkand” (s.19) şeklin-
de devam eder. Şiir boyunca kullanılan “ey şehirlerin evliyası”, “ey şehirlerin hocası”, 
“ey şehirlerin rüyası”, “ey zamanımın daüssılası”, “ey şehirlerin hası”, “ey geleceğimin 
duası” ifadeleri,  bir leitmotif işlevi görür. Bugün yaşanmakta olan olumsuzluklar ise, 
şiirde, “kervanları gitmiş hanlar gibi / ıssız ve yorgun / gecelerimin büyüsü” mısra-
larıyla verilir. 

“Buhara Konuşuyor” şiirinde ise, Semerkand’ı anlatan yukarıdaki şiirin tersine, 
“dün”ün güzelliklerinden ziyade bugünün olumsuzlukları vurgulanır. İki şiirin bir-
birini tamamladığını söylemek mümkündür. Zira Semerkand anlatılırken daha çok 
güzellemeler yapılmakta, Buhara anlatılırken daha çok eleştiriler gündeme gelmek-
tedir. İki şiir bir bütün gibi okunduğunda, kitabın genel çizgisi anlaşılacaktır. “Ben 
Buhara / İslam’ın kubbesi / güm güm vuruyor / dağın içindeki kalp / yaşlı bağrımın 
içindeki kalp / ha yarıldı ha yarılacak / hala uğuldar durur kulağımda / akınların rüz-
gârına karışan nal sesi” (s.25) mısralarıyla başlayan şiirde, şehrin yaşlılığına, yorgun-
luğuna vurgu yapılır. “yoksa yıkıldı mı o atlar / dönmedi onlar / dönmedi oğullarım 
/ dönmediler bir daha / bomboş kaldı şu uçsuz bucaksız hara / ve ben yaslı Buhara” 
(s.26) mısraları, Sezai Karakoç’a gönderme yapmasının dışında, medeniyetimizin 
Batı karşısında aldığı yenilginin de altını çizer. Haranın atsız kalması doğunun ger-
çek gücünü yitirmesi anlamına gelir. “ben ki hasretten bir dağım / ıpıssız kaldı ota-
ğım / Bağdat, Şam, Mekke, Medine / Kudüs, İstanbul, Endülüs / hani her biriniz yıldız 
yıldız / göğümü süslerdiniz / fersiz gözlerim sizi arar / ne oldunuz” (s.27) ifadeleri, 
aslında bütün bir kitabın manzarasını çizmektedir. Şiirin her şeye rağmen umutla 
bittiğine şahit oluruz: “ruhum kar altında toprak gibi / çıkmayı bekler bahara / ben 
ki kadim Buhara” (s.29) Bu mısralar, Sezai Karakoç’un benzetmesiyle, İslam medeni-
yetinin yeniden “dirileceğine” olan inancın veciz bir ifadesidir. Ayrıca, 20. ve 21. yüz-
yıllarda yaşanan olumsuzlukların Müslüman birey üzerinde yarattığı umutsuzluğun 
hiçbir zaman sonuna kadar umutsuzluk olamayacağını, Allah’ın rahmetinden ümit 
kesilemeyeceğini gösteren mısralardır. 

Kitapta Şam şehriyle ilgili iki ayrı şiir bulunmaktadır. “Şam Konuşuyor” şiiri hem dü-
nün güzelliklerini hem de bugünün zulmünü, “kan”ını, kahrını anlatır. Bu şiirin ilk 
bölümü Şam’ın tarihine yönelerek gerçek anlamda bir methiye özelliği taşır: “Ben 
Şam / adım akşam / denkleri ipek, baharat ve kitap kokan / kervanlar bende konak-
lar / bende saklı tarihin aklı / bende şikeste-dil insanlığın aşkı / peşinde Mavlana 
ateşi / gezdirir durur sokaklarım Şems’i” (s.33). Şiirin bir başka bölümünde Şam’ın ta-
rihini süsleyen değerli şahsiyetlerden bahsedilir. Bilal-i Habeşi, Hz. Yahya, İbn Arabî, 
Ali Şeriati, Hz. Zeynep, Halid bin Velid, Vahdeddin Han gibi Şam’la bir biçimde yolları 
kesişmiş isimler vurgulanır. Bu güzellemelerin ardından “bugün”ün karanlık manza-
rası resmedilir. “tutsağı oldum Umumi Harbin / kırıldı Osmanlı denen billur avize / 
bin parçaya bölündük / birer şamdanız şimdi / kendimize bile yetmez aydınlığımız” 
(s. 35) dizeleri, İslam medeniyetinin yaşadığı tarihi kırılmayı, tarihi yenilgiyi anlatır. 
Bugün, “kan”dır, kahırdır, zulümdür. Şam’ı anlatan diğer şiir olan “Şam Baharı” da bu 
kahrın, zulmün altını çizer. 
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Kudüs, bütün İslam dünyasının 20. yüzyılda kanayan yarası olmuştur. Bunun sebe-
bi, bu şehrin İsrail devletinin eline geçmiş olmasıdır. Dolayısıyla, edebiyatımızda 
Kudüs’ün diğer şehirlerle kıyaslandığında ayrı bir yeri vardır. Kudüs bu çağın Müs-
lümanları için bir acıdan, bir hüzünden, bir ayrılıktan ibarettir. “Kudüs Konuşuyor” 
şiiri beş bölümden oluşur. İlk üç bölümde Kudüs’ün peygamberler tarihine beşiklik 
etmiş geçmişi vurgulanırken, son iki bölümünde bu kutlu geçmişin kana bulanı-
şı üzerinde durulur. Yani dün ve bugün çatışması şiirin beş bölümüne yayılmıştır. 
Dünden bugüne, tarihten günümüze uzanan çizgi, şiirin bölümleri arasında gayet 
muntazam bir biçimde paylaştırılmıştır. İlk bölümde Hz. Davut, Hz. Musa ve Hz. 
İsa’nın şehirdeki izlerine gönderme yapılır. İkinci bölümde Peygamberimiz ve Miraç 
hadisesi vurgulanır. Üçüncü bölümde Peygamberimizin Kudüs için söylediği övgü 
dolu sözler alıntılanır: “Ey Kudüs! Allah’ın seçtiği toprak ve onun kullarının vatanı! 
(…) Sana doğru inen çiğ taneleri bütün hastalıklara şifa getiriyor. Çünkü geldiği yer, 
Cennet’in bahçeleri” (s.45) Dördüncü bölümde geçen “insanlığın çarpan kalbi vu-
ruldu / insanın kendini gördüğü ayna / tuz buz” (s.46) mısraları, okuyucuyu beşinci 
bölüme hazırlar. Beşinci bölümde ise zulüm, kan, kahır, gözyaşı, beddua vardır. Zira 
Kudüs, 20. yüzyılda, Batı’nın Müslümanlara uyguladığı zulmün, öfkenin simgesidir.   

“Mekke Konuşuyor” şiirinde geçen “Muştular şehri / ezel ve ebedin / yankısını arı-
yorum insanlık çölünde sesimin” gibi mısralar, şiirin “güzelleme”sidir. Esasen Mekke 
ve Medine şehirleri için övgü makamında söylenecek fazla bir söz yoktur. Zira bu iki 
şehir Peygamberimizin şehridir ve dünyada hiçbir şehirle kıyaslanamazlar. Arif Ay’ın 
bu iki şehir için yazdığı şiirlerde bu durumun farkında olduğunu ve övgü mısralarını 
çok fazla uzatmadığını görürüz. Peygamberimizin hayatına yapılan atıflar dışında 
“Mekke Konuşuyor” şiirinde ilgi çekici olan dün-bugün karşıtlıklarına yapılan vur-
gudur. “kırıldı kervan yıkıldı denk / ıssızlığa büründü tekke / yok artık paradan çok 
ilim taşıyan tacir / alışverişten çok şiir okunan panayır” (s.51) gibi mısralarda, güzel 
günlerin geride kalışı ve bugüne yansıyan hüznün altı çizilir. “Medine Konuşuyor” 
şiiri ise, sadece geçmişin güzellikleriyle hatırlandığı bir şiirdir. Belki de Peygambe-
rimizin aziz hatırasını incitmemek adına, diğer şiirlerin tersine bu şiirlerde, “bugün”, 
zulüm ya da konformizm üzerinden anlatılmaz.                           

“Kahire Konuşuyor” şiiri, kitaptaki diğer şiirlerin genel manzarasına uygunluk gös-
termez. Kahire, kendini anlatırken, geçmişini büyük bir övgü ile ele almaz. Ve bugü-
ne, bugünün olumsuzluklarına yapılan vurgu oldukça kısmîdir. Geçmiş daha çok, 
Hz. Musa, Firavun, Hz. Eyüp, Hz. Yusuf üzerinden sunulur. Buna ek olarak, Osmanlı 
devleti dönemi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan da bahsedilir. Yukarıda formülize 
ettiğimiz “güzel dün, korkunç bugün” sloganı bu şiir için çok fazla geçerli değildir. 
Ama gene de, şiirin sonunda geçen “Yusuf’un kuyusundan fışkıran petrol / plastik 
elmalara dönüşürken” (s.67) mısraları, kitabın genel yaklaşımına uygundur. 

Kitapta Bağdat konulu üç şiir bulunmaktadır. “Bağdat Konuşuyor” bunların ilkidir. 
Bu şiirin ilk bölümü “Allah” kelimesinin bir haykırış biçiminde üç defa yazılmasından 
oluşur. Bu şiir “şiir dili” bağlamında düşünüldüğünde, “yazım sapması”na örneklik 
teşkil eder ve sadece bu bağlamda bile şiirimiz açısından bir özgünlük taşır. “Bağ-
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dat Konuşuyor”un ikinci bölümü görsel şiir bağlamında düşünülmesi gereken bir 
örnektir. Ağlayan ve yaşları yerine harfler dökülen bir göz ve Kabbanî ile Fuzulî’den 
yapılmış iki alıntı şiiri meydana getirir. Bağdat konulu ikinci şiir “Bağdatlı Anne Ko-
nuşuyor” adını taşır. “Yalnız bir çığlığım ben” nakaratının tekrarlandığı şiirde, Bağ-
dat’ta patlayan bombalar, yapılan zulüm trajik bir dille sunulur. Bağdat konulu bir 
başka şiir de “Bağdatlı Çocuk Konuşuyor” başlığını taşır. Burada, babası öldürülen 
bir çocuğun bu zulme tanık olan Müslümanlara seslenişi dile getirilmektedir.       
Görüldüğü gibi, Arif Ay’ın Şiirimin Şehirleri adlı kitabında, daha çok bir dün-bugün 
karşıtlığı söz konusudur. Şiirlerdeki temel karşıtlık, hak-batıl, şirk-tevhit karşıtlığı 
olsa da, bu zıtlığın görünümü, daha çok dünün barış ve esenlik dolu oluşu ile bugü-
nün savaş, zulüm ve karanlık dolu oluşu biçimindedir.  
             

3. Zalim ve Mazlum

Şiirimin Şehirleri’nin ana izleklerinden biri de “zulüm”dür. Neredeyse kitabın hemen 
her sayfasında zulüm, zalim ya da kan kelimelerine rastlarız. Bugünü çirkinleştiren, 
karartan unsur da bu kan ve zulümdür. Kitabın ön sözünde, şairin, “Bu şiirler Bağ-
dat’ın yakılıp yıkıldığı, işgal edildiği günlerde yazılmaya başlandı ve Bağdat’a Dönen 
Şiirler adıyla yayımlandı. İslam’a başkentlik yapmış şehirler Bağdat’ın acısına ortak 
edilerek konuşturuldu.” (s.7) dediğini hatırlayacak olursak, kitabın hemen her sayfa-
sını dolduran zulüm temasının varlık sebebini daha iyi anlarız.    

“Buhara Konuşuyor” şiirinde geçen “sen Bağdat ben Buhara / nasıl da benzeriz birbi-
rimize ah / kırmızı zambakların / bademlerin kokusu / gider gelirdi aramızda / şimdi 
kan kokusu her taraf” (s.28) mısraları, badem kokusundan kan kokusuna çarpıcı bir 
biçimde geçilerek okur üzerinde yaratılan etki artırılır. Badem kokusu geçmiş güzel 
günlerin simgesiyken, kan kokusu Müslümanlara yapılan zulümlerin simgesidir. 

“Şam Konuşuyor” şiirinde “Dicle gibi Fırat gibi akan / kanda boğuluyorum kanda / 
Kandehar’da, Grozni’de, Kudüs’te, yeryüzünde / çakalları efendi kılan çağın / bite-
cek bir gün bu çakal düğünü” (s.34) mısraları da, Müslümanlara uygulanan zulmün 
ve akıtılan Müslüman kanının acısını dillendirir. Gene Şam’ı anlatan başka bir şiir-
de, “yasımızı yastık yapanların / uykuları cinnet / zalimlere cehennem / mazlumlara 
cennet” (s.39) denilir. Zulüm, genellikle zalim ve mazlum üzerinden anlatılır. 

“Kudüs Konuşuyor” şiirinde geçen şu mısralar, sadece Batı’nın uyguladığı zulmü de-
ğil, bu zulme gözlerini kapayan yöneticileri de eleştirir: “görmüyor musunuz beni 
diyor / parçalanmış bebeğini bağrına basan anne / kanlı dolarlar üstüne taht kuran 
/ meleği kovan / şeytanı doyuran sofralar kuran / emirler, şeyhler, krallar / başınıza 
yıkılsın saraylarınız / batsın nasırlaşmış yüreğinize kuleleriniz / mutluluk ne zaman-
dan beri şahsi / hesabım seninle / ey göğümden bombalar yağdıran vahşi” (s.47) 
mısraları, Mehmet Akif Ersoy’a da bir gönderme içerir. 

Zulüm temasının en açık bir biçimde ön plana çıktığı şiirler “Bağdatlı Anne Konuşu-
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yor” ve “Bağdatlı Çocuk Konuşuyor” başlıklı şiirlerdir. Bütün bir hayatı kana, zulme 
bulanmış bir annenin dilinden anlatılan şiir, Bağdat’tan acılı portreler sunar. Aynı 
şekilde Bağdatlı çocuk da öldürülen babasının acısını dile getirir ve bu acıya tepki 
vermeyen Müslüman amcalara seslenir. Şiirin ilk bendinde, zalimlerin kimler oldu-
ğuna dair açık bir adres de verilmektedir: “Babamın elleri vardı / arada bir başımı ok-
şardı / babamı öldürdü coniler / başımı okşamak için / elleriniz yok mu sizin” (s.77).  
           

4. Biçim ve Biçem

Kitaptaki şiirlerin “söylediği”ne değil de “söyleyiş”ine bakıldığında, ilk dikkatimizi 
çeken özellik, şiirlerin oldukça açık bir biçimde yazılmış olmasıdır. Şair, adeta alçak 
gönüllülük yapmakta, anlamı gizleyip artistik seviyeyi yükseltmek yerine, söyleye-
ceğini bütün berraklığıyla ifade etmektedir. Şairin İslam coğrafyasında gördükleri, 
tanık oldukları, iç dünyasında büyük bir acıya sebep olmakta ve bu acılar doğrudan 
şiirleşmektedir. 

Şiirlerin böylesine açık bir biçimde dile getirilmesinin bir sebebi de, hemen bü-
tün şiirlerde öykülemenin10 kullanılmasıdır. Şiirler, çoğunlukla “Ben İstanbul”, “Ben 
Mekke”, “Ben Medine” şeklinde başlamakta ve Bağdat’a seslenilmektedir. Şairin bu 
tercihi, şiirlere geçmiş zaman kipiyle bir anlatımı getirir. “bende gömüldü Bizans / 
bende dirildi Endülüs” (s.11) mısralarında fiillere gelen ekler, öykülemenin, kitabın 
daha ilk mısralarında başladığını gösterir. Şiirlerde tarihe çokça yer verilmesi ve ka-
dim şehirlerin konuşturulması ise, bu öyküleme üslubunun sebebidir. Tarihe verilen 
önem öyküleme üslubunu, öyküleme üslubu ise sarih bir anlatımı önceler. 

Her şair gibi Arif Ay da, kelimeleri anlamlarından öte, ses güçleriyle kullanmayı 
sever. Ancak bu kitaptaki genel tasarrufa uyarak, ses oyunlarında da aşırı gitmez. 
“kırık kumalı evin / kırk kamalı külhanbeylerine” (s.13) mısralarında olduğu gibi, ali-
terasyona11 yaslanır. “yılkıya mı kaldı / yoksa yıkıldı mı o atlar” (s.26), “Osmanlının 
kırılan kavalıyım / Kavalalı’nın elinde” (s.66) gibi mısralarda, seslerin çağrışımlarına 
yaslanılır. 

İlk şiiri “Denizi Giymek” olan Arif Ay, şiirlerinde anlam sapmalarına, bir başka deyiş-
le alışılmamış bağdaştırmalara12 çokça yaslanırsa da, Şiirimin Şehirleri’nde anlam 
sapmaları çok yoğun olarak kullanılmaz. Ancak “Bağdat Konuşuyor” şiirinde, “Allah” 
lafzının bir çığlık şeklinde yazılmış olması yazım sapmasına ilginç bir örnektir. 

Kadim şehirlerin konuşturulması, Arif Ay’ı ister istemez “tarihî olan”a götürür. Bu 

10  Şiirde öykülemenin çeşitli boyutlarıyla incelendiği bir kaynak için bk. Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme 
Yöntemi, 3. bs., Öncü Basım, Ankara, 2004, s.36-41. 
11  Aksan, Doğan ; Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, 2. bs., Engin Yay., Ankara, 1995, s.205-217.  
12  Gerek anlam sapmalarıyla gerekse yazım sapmalarıyla ilgili olarak bk. Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil 
Kullanımları, Doruk Yay., Ankara, 1997, s.132 ve 140. 
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da metinlerarasılık13 olarak adlandırılan yöntemin, Arif Ay şiirine uygulanmasını 
kaçınılmaz kılar. Zira bu kitaptaki şiirler, geçmiş insanlara, geçmiş olaylara, geçmiş 
insanların ya da şairlerin sözlerine göndermelerle doludur. Bilgi, birikim, kültür şiiri-
dir aynı zamanda Şiirimin Şehirleri. Arif Ay’ın bakışı daha çok peygamberler tarihine 
yönelir. İslam’ın kadim şehirlerinde dolaşmak, onları konuşturmak, peygamberler 
tarihini, İslam tarihini, Osmanlıyı gözümüzün önüne getirir.        

Sonuç

Arif Ay’ın dünya görüşü ve edebiyat anlayışı, Nuri Pakdil tarafından çıkartılan Ede-
biyat dergisi çevresinde şekillenmiştir. İçeriğini İslamiyet ile doldurdukları “yerli dü-
şünce”nin ve bunun devamı olan “yerli edebiyat” anlayışının ürünlerini veren Ede-
biyat dergisi, Ortadoğu’yu çok önemsemiş ve Ortadoğu bilinci uyandırmak üzere 
farklı türlerde yayınlar yapmıştır. Arif Ay’ın şiire ve şehre bakışı İslami bilincin dış-
laşması şeklinde ortaya çıkmış, İslam tarihinin yıldızı olmuş önemli şehirler, şairin 
kalemine yansımıştır. Bütün dünyaya ve insanlığa medeniyet perspektifinden ba-
kan ve Batılılaşma eleştirisi yapan Edebiyat dergisi yazarları gibi Arif Ay da, şehir ol-
gusuna İslam medeniyeti bağlamında bakmıştır. Şiirimin Şehirleri’nde Arif Ay, İslam 
medeniyetinin eski parlak günlerini yitirişinin ve Batı medeniyetinin 19. ve 20. yüz-
yıllarda Müslüman coğrafyasını deyim yerindeyse “talan edişi”nin ıstırabını duymuş 
ve şiirlerine bu ıstırabı yansıtmaya çalışmıştır. Şiirimin Şehirleri, “güzel dünlerin ama 
korkunç bugünlerin” hikâyesini anlatmaya çalışmakta, şehirleri medeniyetimizin 
bir temsilcisi olarak görmektedir. Dün; ilmin, sanatın, adaletin, huzurun, saadetin 
sembolü olan şehirlerde bugün Müslüman kanı akıtılmakta, Müslümanlara zulüm 
uygulanmaktadır. Bu da Arif Ay şiirini oldukça hüzünlü ve trajik bir noktaya çeker. 
Ancak hiçbir zaman bütünüyle bir umutsuzluğa büründürmez. Zira İslamî bakış, 
Allah’ın rahmetinden ümit kesilemeyeceği inancını ihtiva eder.
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Yahya Kemal Beyatlı’nın 
Türk Şiirinde ve Ahmed 
Şevki’nin Mısır Arap 
Şiirinde İstanbul
Sabri Tevfik Hammam1

Giriş

Mısır edebiyatı ve Türk edebiyatı arasında eskiden beri güçlü bir ilişki vardır. Bu iki 
edebiyat da aynı kaynaktan beslenmiş ve aynı alfabeyi kullanmıştır.

Mısır edebiyatı ve Türk edebiyatı aynı sorunlar ve durumlarla karşılaşmıştır. Bazı 
Türk edebiyatçılar, belli zamanlarda Mısır’da bulunmuştur. Mehmet Akif Ersoy bun-
lardan en çok eser verenidir ve eserlerinde Mısır’a çok yer vermiştir.

Yahya Kemal, sadece Türkiye için yazı yazmadı. O her Müslüman için yazdı.

Aynı zamanda bazı Mısırlı Yazarların Kökleri Türklere dayanmaktadır. Bunlardan biri 
de Ahmet Şevkidir. 
Öte yandan Mısır ve Türkiye aynı medeniyete mensup ve aynı kültüre sahiptir. Bu-
nun temeli İslam medeniyetidir. Son dönemde bu medeniyet ve kültür hakkında en 
değerli ve etkileyici eserleri büyük Türk şairi ve yazarı vermiştir. Bu büyük şahsiyet 
Mısır’da Müsluman Şairi ve yazarı olarak bilinen Yahya Kemal Beyatlıdır. Mısır’da, 

1  Doç. Dr. Sohag Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü, Türkçe Dili 
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onun hakkında bazı çalışmalar ve makaleler hazırlanmıştır. Bu sebeple de Mısır’da 
en çok tanınan edebiyatçılardan biridir. Ama eserleri Şimdiye kadar Arapça’ya çev-
rilmemiştir. 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Türk Şiirinde ve Ahmed Şevki’nin Mısır Arap Şiirinde İstan-
bul

Bölge dışı güçlerin ilgi odağı stratejik bir coğrafyada, çok değil bir asır öncesinde, 
aynı çatı altında aynı dönemlerde yaşayıp benzer mücadeleler vermiş iki milli şair 
öne çıkar. Bunlar Yahya Kemal ve Ahmed Şevki’dir. İkisi de İstanbul için yazmıştır.

Yahya Kemal Beyatlı’nın Hayatı 

1884 yılında Üsküp’te dünyaya geldi. Annesi; ünlü divan şairi Leskofçalı Galip; baba-
sı dönemin Üsküp Belediye Başkanı İbrahim Naci Bey’dir. Asıl adı “Ahmed Agâh’tır. 
Yahya Kemal’in ailesinin Niş, Leskofiçe ve Varnaya yayıldığı, baba tarafının Nişli, 
anne tarafının ise Varnalı olduğu yine şairimiz tarafından ifade edilir. (Banarlı 1960: 
15-Yetiş Kazım 2008:156-Oktay, 1993:409-).

İlköğrenimini Üsküp’te gördü. 1897 yılında ailesiyle Selanik’e yerleşti. Annesinin 
veremden ölümü onu çok etkiledi. Babasının tekrar evlenmesi üzerine ailesinin ya-
nından ayrılıp Üsküp’e döndüyse de kısa süre sonra Selanik’e geri gitti. “Esrar” takma 
adı ile şiirler yazdı. Sonraki yıllarda Garp Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi ders-
lerini de okuttu.(Necatigil, 1993:64) Hayatının sonuna kadar çok yakın dostu olarak 
kalan Ahmet Hamdi Tanpınar, onun Darülfünun’da öğrencisi oldu.

Yahya Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın Türklerin zaferi ile sonuçlanmasının ardından İz-
mir’den Bursa’ya gelen Mustafa Kemal’i tebrik için Darülfünun tarafından gönde-
rilen heyette yer almıştı. Bursa’dan Ankara’ya giderken Mustafa Kemal’e eşlik etti; 
ondan Ankara’ya gelmesi için davet aldı.

19 Eylül 1922’de Darülfünun Edebiyat Medresesi’nin müderrisler toplantısında 
Mustafa Kemal’e fahri doktorluk ünvanı verilmesini teklif eden Yahya Kemal’in bu 
teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

1922’de Ankara’ya giden Yahya Kemal, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde başyazarlık 
yaptı. O yıl, Lozan görüşmelerinde Türk heyetine danışman olarak atandı. 1923’de 
Lozan’dan döndükten sonra 2. Dönem TBMM’ye Urfa milletvekili olarak seçildi. Mil-
letvekilliği 1926’ya kadar devam etti. İlk defa 1923-1926 arasında Urfa milletvekili 
olarak görev yapan Yahya Kemal, 1933 yılında Madrid’deki diplomatik görevinden 
döndükten sonra milletvekili seçimlerine girdi. 1934 yılında Yozgat milletveki-
li oldu. O yıl çıkan Soyadı Kanunu’ndan sonra “Beyatlı” soyadını aldı. Ertesi seçim 
döneminde Tokat milletvekili olarak meclise girdi. 1943’te İstanbul’dan milletvekili 
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seçildi. Milletvekilliği döneminde Ankara Palas‘ta yaşadı. Yahya Kemal, 1946 seçim-
lerinde meclise giremedi ve bağımsızlığını yeni ilan etmiş Pakistan’a 1947’de bü-
yükelçi olarak atandı. Bu durum, Yahya Kemal’in şahsiyetinin oluşmasında, insanı 
ve insanlığı tanımasında fevkelâde tesirli olmuştur. Onun gözünde Fatma Hanım, 
“Sevgiden, vefadan, merhametten, iyilikten yaratılmış ilâhî bir mahlûktur.”(Yetiş Ka-
zım 2008:13).

Yakalandığı bir çeşit bağırsak iltihabı nedeniyle tedavi için 1957’de Paris’e gitti. Bir 
yıl sonra 2 Kasım 1958’de Cerrahpaşa Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi Ru-
melihisarı Mezarlığı’na defnedildi. (Mustafa Balcı 1996: 16).

Yahya Kemal, Nihad Sami Banarlı’ya anlattığı hatıralarında “...benim hem dinî hem 
millî terbiyem üzerinde daha şiddetle müessir olan, annemdir. Annem çok Müslü-
man bir kadındı. Muhammediye okur, bana Kur’ân öğretirdi.” der (Banarlı 1960: 24). 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Kişiliği ve Edebî Üslûbu

Yahya Kemal, Tanzimat’tan sonra Türk şairlerinin de kafiyeden kurtulmaya çalıştık-
larını belirtikten sonra, sözü Abdülhak Hamit’e getirir: Son devirlerde ondan iyi şair, 
fakat ondan daha kötü bir kafiyeci gelmemiştir. Fransızların zengin dedikleri mu-
kayyed kafiyeye düşkün olan Hamit, göz için kafiye anlayış devam ettirse de, eski 
şiirin kafiyesini bozmuş, yenisini de bulamamıştı, Yeni Türk kafiyesini bulmak, Türk 
kafiyesine cazibeli bir güzellik kazandırmak Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve genç 
arkadaşlarına nasip oldu. Kulak için kafiye anlayışının yayılmasını sağlayan Recâîzâ-
de Mahmut Ekrem Bey’i de saygıyla anan Yahya Kemal, bu anlayışın şairleri Türk’ün 
öz sesini aramaya yönelttiğini, yeni kafiyenin Fikret’le Türk hayatına karıştığını, Ha-
şim’in müstezatlarıyla da kulakların heyecanla beklediği bir tınnet hâline geldiğini 
söyledikten sonra, redif konusuna girer. (Yetiş 2008:131).

Sonuç itibarıyla hikemilik, hikemî eda veya hikemî tarz ve tavır, Yahya Kemal’in üç 
kitapta topladığı şiirlerinin hem muhteva hem dil hem de üslûp bakımından önem-
li ve belirgin niteliklerinden birisidir. Tabiî olarak Rubâîler’de en üst seviyeye çıkan 
hikemî tarz ve tavır, kademeli olarak Eski Şiirin Rüzgârıyle ve kendi Gök Kubbemiz’de 
bulunan şiirlerde de varlığını sürdürür. Yahya Kemal’deki hikemî tarz ve tavrının te-
mellerinin öncelikle “gelenek”e dayandığı kanaatindeyiz. Özellikle Rubâîler ve Eski 
Şiirin Rüzgârıyle isimli kitaplarda yer alan metinler, bu kanaatimizi güçlendirir. Bu-
nunla birlikte, o, devraldığı geleneği, çağının şartları, daha da önemlisi kendi ter-
cihleri paralelinde ve sanatkârlığının örsünde yeniden şekillendirmiştir. Zira Yahya 
Kemal, kökü “mazi”de olan “ati” anlayışının şairidir. (Yetiş 2008:156).

Burada edebiyatta muhteva ile dil ve üslûp arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu, 
muhtevanın dil ve üslûbu belirlemede bir hayli önemli etkisinin olduğunu belirt-
mek isteriz. Konumuz olan hikemî muhteva ile hikemî üslûp arasındaki birbirini be-
lirleme ilişkisi, sanırız bunun en ileri örneklerinden birisidir. Bu bağlamada Yahya 
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Kemal’in şiirlerindeki hikemî muhtevanın onun dil ve üslûbuna yansımasının somut 
sonucu, hikemî eda veya hikemî üslûp olarak tezahür eder. Beyatlı’nın üslûbunu 
belirleyen neo-klâsik, emprestyonist, lirik, epik, rindâne, masalsı, tahkiyevî ve tasvirî 
tarz ve tavır gibi temel niteliklerden bir başkası, hikemî tarz ve tavırdır. Ancak bu hü-
kümden, onun şiiri basit ve sıradan didaktik, ideolojik, ahlâkî ve terbiyevî amaçlara 
hizmet eden bir araç olarak gördüğü ve bu istikamette kullandığı anlamı çıkarılma-
malıdır. Bilindiği gibi Yahya Kemal, şiirin şu veya bu didaktik, ideolojik veya ahlâkî 
amaca vasıta kılınmasına şiddetle karşı çıkar. 

“Asıl şiire tarizlerin en keskinleri, öteden beri, şiiri bir müddeaya alet ederek teganni 
edenlerden gelir. Ahlâk, din, milliyet, vatan veyahut halk ideallerini birer kıyam bay-
rağı gibi kaldıranlar, her millette ve her zaman, halis şiiri-daha doğru bir tabirle asıl 
şiiri- dert edinmiş olanlara en acı vicdan davası açarlar ve onları tezyif hatta tahkir 
ederler.” (Bayatlı 1984: 2 - Yetiş 2008:152).

Yahya Kemal Beyatlı’yı Şevkî’yle ‘neo-klasik şair’ ortak paydasında buluşturabili-
riz. Mesela Ahmet Şevkî, neo-klasik şair dememizi haklı çıkaracak bir şekilde, İm-
ru’u’l-Kays’ın muallakasında yaptığı gibi, şiirine “Durun” ifadesiyle başlar. Yahya Ke-
mal Beyatlı, -yaklaşık yüz elli yıllık- modern Türk şiirinin büyük şairlerden birisidir. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kanaatiyle söyleşerek; “Bizim en büyük şairimiz şüphesiz 
odur. (Tanpınar 1982: 29). Bütün bunlara rağmen Yahya Kemâl’e klâsik veya neo-klâ-
sik deyişimizin sebebi, Tanzimat’tan beri gelen nesillerde olduğu gibi eski şiirden 
ayrılma, uzaklaşma imkânları arayacağı yerde onun arasından, ona yaklaşma çare-
leri arayarak eserini vücuda getirmesinde, hatta eski dilde yazdıklarında onu kendi 
bütünlüğünde yenilemesindedir. Garip şeydir ki Yahya Kemâl bunu nesrinde de 
yapmış, o kadar inkâr edilen eski nesri yenilemiştir ( Tanpınar 1992: 77- Yetiş Kazım 
2008:152). )

Yahya kemal, Anadolu’daki Türk hayatında daha doğrusu Anadolu’nun Müslüman-
laşmasında önemli bir rol oynayan Battal Gazi’nin kahramanlıkları ile çok erken 
yaşta karşılaşıyor. Bu, aynı zamanda şairimizin sonradan üzerinde ısrarla duracağı 
Anadolu’daki Türk tekevvününü tanıması demektir. ( Yetiş Kazım 2008: 13).

Yahya Kemal ve Divan şiiri isimleri bir araya gelince yaygın bir soru oluşur: Yahya Ke-
mal’in Divan şiiri tarzında ne kadar başarılı olduğunun, olmadığının ortaya konması 
ve Divan şiirine göre nerede durduğu.. Bunda hareket noktası ise Yahya Kemal’in 
önemli sayıdaki şiirinde mevcut söz varlığı ve şekil özellikleridir. Eser sahibinin kur-
gusunun amacı ve eserin kendi var oluşunun şartları göz önünde tutulmalıdır. Hele 
Divan edebiyatı kavramı söz konusu olunca meseleyi öncelikle tarihî zemine oturt-
mamız gerekmektedir. ( Yetiş Kazım 2008:134). 

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Yahya Kemal’i diğer Türk şair ve yazarlarından 
ayıran bir durumla karşı karşıyayız. Yahya Kemal’in yenileşme devri Türk şiirinde 
müstesna bir yeri olduğu gibi, Şinasî’den itibaren ilk ve ikinci nesilde, Fransız şiirini, 
dolaysıyla batı şiirini külliyat hâlinde okumada da bir istisnaîliği vardır.. Ne Abdül-
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hak Hamit’in ne Recâîzâde Mahmut Ekrem’in böyle bir okuma içersinde olduklarını 
söyleyebiliriz. Ara Nesil ve Servet-i Fünun dönemindeki şairler içerisinde de böyle 
bir şahsiyetle karşılaşmayız. Şinasî, Namık Kemal, Ziya Paşa nesli eskiden kopmadık-
ları gibi Batıyı da yeterince tanıyamamışlardı. 

Yahya Kemal ayağa kalkacak ve kendine mahsus bir inşa tarzıyla Hugo’dan, Bau-
delaire den, Verlaine’den, Heredia’dan ve bunlar arasında bizim eski ve yeni şairle-
rimizden okuduğu şiirler ile coşkun bir ahenk selinin dalgaları hâlinde ruhumuzu 
taşırmaya başlayacaktı. ( Yetiş Kazım 2008: 33-39).

Yahya Kemal yeni bir şiir anlayışı getiriyor ve bunu özel sohbetleriyle yayıyordu. İşte 
bu sohbetleri, şiir okuması, yeni görüşleri ona şöhreti getirecekti. Nitekim edebi-
yatımızda ortalarda şiiri olmadan, bitmiş birkaç şiir ve tamamlanmamış parçalarla 
şöhrete olaşmış tek şahsiyet Yahya Kemal’dir. Böylece Türk şiirine ve kültür hayatına 
yeni bir canlılık geliyordu. Yakup Kadri onun “şiir şöyle olmalıdır.” Demesine rağmen 
söylediği tarzda şiirinin değil şiir denemelerinin olduğunu ilâve edecektir (Karaos-
manoğlu 1969: 141-147). S. 39.

Şevkî’nin İspanya sürgününden uzun yıllardır ayrı kaldığı ülkesine gemiyle döner-
ken uğradığı İstanbul’da kaleme aldığı şiirlerdeki duygu ve heyecan düzeyi ile Be-
yatlı’nın görev icabı yaptığı seyahatler çerçevesinde uğradığı şehrinde kaleme aldı-
ğı şiirdeki duygu ve heyecan düzeyinde büyük benzerlikler vardır. Her iki durumda 
da, şairlerin önlerinde başarma ümidiyle ulaşmaya çalıştıkları bir hedef vardır. Bu 
hedef, Şevkî’de Mısır’a kavuşma ve hürriyetini elde etme idi.  Ayrıca bu şiirlerde şair-
ler, bulundukları ortamı birer parnasyen gibi tasvir etmişlerdir. Beyatlı, kişisel acılar-
dan sosyal kritiğe kadar toplumun aktüalitesini dert edinir, samimiyetle benimser. 
Kimilerine göre Beyatlı’nın bu içtenliğine ve yerliliğine hiçbir şairimiz ulaşamamıştır

Yahya Kemal de devrinde yakından tanıdığı edebiyatçıların yanında, son yüzyılda 
siyasî hayatımızda rol oynamış fikir ve devlet adamları ile gazetecilerden yirmi ta-
nesi hakkında duygu ve düşüncelerini bir şekilde dile getirmiştir. Bunlar; Abdülhak 
Hamit, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik 
Halit, Ruşen Eşref, Mizancı Murat, Ali Kemal ve Yusuf Akçura’dır. Bu kişilerle ilgili Ha-
tıralarını yayınlamamıştır.

Yahya Kemal’in Fransız tarihçi Camille Julian ve Albert Sorel gibi tarihçilerden öğ-
rendiği vatan ve millet, toprak ve millet arasındaki sıkı münasebet, onu, Türk va-
tanını keşfe itmiştir. Tabiatıyla bunun da İstanbul’da yapmıştır. Çünkü barizdir ki 
İstanbul, bütün Türk tarihinin, Türk coğrafyasının bir terkibidir. Paris’ten geldiği 
zaman İstanbul onun gözüne bir köy gibi görünür. Yaptığı gezilerle İstanbul’u ve 
Vatan coğrafyasını keşfetmeye çalıştır. Artık açıkça görmüştür ki vatan nasıl tecelli 
etmişse onu öyle anlamalıdır. Özellikle mimarî eserler onu kendisine çeker. ( Yetiş 
Kazım 2008:51).

Yakup Kadri, Yahya Kemal için “O genç bir üstattır, hepimizin üstadı” dedikten sonra, 
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onun tesirinden pek az kimsenin kurtulduğunu, kalplerdeki millî coşkunluğu tespit 
ve tayin ettiğini ekleyecektir (Ünaydın 1921; Göçgün 1985: 26-27). 

Geleceğin bu İstanbul şairi, geceyi kamarasında geçirmiş, sabah önce hayal me-
yal seçtiği İstanbul’un giderek yakından görmüştür. Çok güzel bir bahar sabahında 
gördükleri arasında, yandığı için iskelet gibi görünen Çırağan Sarayı, Fındıklı Sa-
rayı, Meclis-i Mebusan binası vardır. Bir arabaya binerek rıhtım, Köprü, Bahçekapı 
ve Babıâli caddesinden geçer arkadaşı Şefik Esat’ın Divanyolu’ndaki evine ve sonra 
yazıhanesine gider. ( Yetiş Kazım 2008:152).

İstanbul’u Fetheden.

“Yıllar geçtikçe İstanbul bana sade coğrafya değil tarih olarak da çok derin gö-
ründü. (...) İstanbul’u bu yolda idrake çalışırken bir de baktım ki İstanbul sadece 
padişahlar ve İstanbullular tarafından bina edilmiş değildir: Vatının dört bucağın-
dan, Konya’dan, Bursa’dan, Edirne’den, Sivas ve Tokat’dan, Erzurum’dan, Üsküp’den 
Macaristan’dan, Hicaz’dan, Bağdat’dan; Tunul, Trablul, Cezayir gibi Mağrip toprak-
larımızdan; buralara gidip gelen, yahut buralardan gelip İstanbul’da kalan, burada 
yerleşen nice Müslüman Türkler; kadınları, çocukları, ihtiyarlarıyla, el sanatları, mu-
sikileri, Halk ve Divan şiirleriyle; şehir sokak, ev ve oda mimarîleriyle; cami, hamam, 
Kubbe anlayışlarıyla, hâsılı vatanın ve tarihin her bucağıyla her asrından getirdikleri 
hünerler ve hatıralarla bu şehri hep birden bina etmişlerdir. O kadar ki İstanbul, bü-
tün Türk tarihinin, Türk coğrafyasının bir terkibi, hulâsası, tecellisi olmuştur.” (Panarlı 
1960: 50-51)  .O hâlde onun devrindeki edebi şahsiyetlere bakışı da ne abartılı ne 
de yine bazı yazılarında eleştirilerini seviyesiz bulduğu sanatçılar gibi nezaket kural-
larının dışındadır. O, objektif diyebileceğimiz bir bakış açısıyla devrinin sanatçılarını 
değerlendirmiştir. (Yetiş 1998: 9).

İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel 

Vur pençe-î Ali’deki şemşîr aşkına 
Gülbangi âsmanı tutan pîr aşkına 

Ey leşker-î müfettihü’l-ebvâb vur bugun 
Feth-î mübîni zâmin o tebşîr aşkına 

Vur deyr-î küfrün üstüne rekz-î hilâl içün 
Gelmiş bu şehsüvâr-ı çihangîr aşkına 

Düşün çelengi Rûm’un eğilsün ser-î Firenk 
Vur türk’ü gönderen yed-i takdîr aşkına 

Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar 
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına
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İstanbul Fethini Gören Üsküdar

Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri! 
Seni gıptayla hatırlar vatının her şeheri, 
Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünu? 
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü!” 
Elli üç gün ne mehâbetli temâsâ idi o! 
Sanki halkın uynak gördüğü rü’yâ idi o! 
Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan; 
Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan; 
Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl; 
O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl. (Yahya Kemal 2007: 16)

Hayal Şehir

Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak! 
Bir zaman kendini karşındaki rü’yâya bırak! 
Balkadır çünkü bi akşam bütün akşamlardan; 
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan; 
O ilâh isteyip eğlenece hayalhânesine, 
Çevirir camları birden peri kâşânesine. 
Som ateşten bü sarayaylarla bütün karşı yaka 
Benzer üç bin sene evvelkimutantan şarka 
Mest olup içtiği altın şarabın zevkinden, 
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen, 
Niçe yüz bin senedir şarkın ışık mîmarı 
Böyle mâmûr eder ettikçe hayâl Üsküdar’ı, 
O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânîdir; 
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânîdir; 
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla. (Yahya Kemal 2007: 17)

Mohaç Türküsü 

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
bizdik o sabâh ilk atılan safta yüz atlı.
 
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle! 
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü; 
Biz uğruna can vediğimiz yerde göründü. 

Gül yüzlü bir âfetti ki her pûsesi lâle; 
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Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle! 

Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin; 
En son koşmuzdur bu! Asırlarca bilinsin! 

Bir bir açılırken göğe, son def’a yarıştık; 
Allâha giden yolda meleklerle karıştık . 

Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından; 
Gördük ebedî cedleri bir anda yakından!

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle berâber; 
Bizler gibi ölmüş ı yiğitlerle berâber! 

Lâkin kalacak doğduğumuz toptağa bizden 
Şimşek gibi bir hâtıra na seslerimizden! ( Beyatlı 1990: 18-19)

Mâhurdan Gazel 

Gördüm ol meh düşüna bir şâl atup lâhûrdan 
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan 

Nerdübanlar bûsiş-î nermîn-i dâmâiyle mest 
İndi bin işveyle bir kâşâne-î fağfûrdan 

Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
Geçti sandım mâh-ı mev âyîne-î billûrdan 

Halk-ı Sa’dâbâd iki sâhil boyunca fevc fevc 
Va’de-î teşrîfine alkış tutarken dûrdan 

Cedvel-î Sîm’in kenârından bu âvâzın Kemâl 
Koptu bir fevvâre-î zerrin gibi mâhûdan ( Beyatlı 2008: 28). 

 
Burada yerinden inşa edilen fert ve hayat, şairin şimdiki anda yüzleştiği kendi ve 
“öteki”nin bir iz düşümünü taşır. “Ötekisinde bulunan epistempolojinin kendini 
yeniden inşa etme sürecine eklenmesi neticesinde, devamlılık fikiri çerçevesinde 
geçmişe yeni bir düzen verilir. ( Yetiş Kazım 2008:229).

“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde yukarıda bahsini ettiğimiz anakronik man-
tık bu kez tersine işler. Bu şiirde modern dünyanın şairi geçmişi yeniden kurmak için 
kendisini içinde bulunduğu zamanın ötesine yerleştirmez; tersine büyük mimarînin 
altında bir bayram sabahı geçmiş zaman koridoru açılır ve bu mimarînin ifade ettiği 
bütün bir anlamlar dünyası zaman perstektifinde yeniden canlanır. Böylece hâliha-
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zırda bir mimarî olan Süleymaniye Camii’nin bir süreci, gerçekte üzerinde taşıdığı, 
bir bütün hâlinde zamanın kendisi olduğu vurgulanır: 

Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede, 
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye!de. 
Kendi gök kubbemiz altında bu bayran saati, 
Sokuz adrında bütün halkı, bütün memlekti 
Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan. 
Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir. 
Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!..
Hava boydan doya binlerce hayâletle dolu... 
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir; 
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. 
Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık, 
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık; 
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, 
Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya. 
Tanrı’nın mâbedi her bir tarafından doluyor, 
Bu saatlerde Süleymâniye târîh oluyor. (Beyatlı 1990: 3-4). 

Nitekim modern dünyanın bir mensubu olarak şair, cami cemaati arasındaki asker 
giyimli birinin, ta Malazgirt’ten beri yürüyen Türk askeri olduğunu hissetmeye baş-
lar. Böylece biz aslında Yahya Kemal’in birer anakoroni örneği olduğunu söyledi-
ğimiz daha önceki şiirlerinde ne yapmak istediğini daha açık bir şekilde görmüş 
oluruz. Onun sanattan ve özellikle bir şair olarak şiirden beklediği, Süleymaniye 
Camii örneğinde gördüğü, değişerek devam eden, devam ederek değişen ve sü-
rekli olarak geçmişi canlı bir hâl olarak durmadan yaşayan “şimdi”ye taşıyan bir araç 
olmasıdır. Çünkü böylece sosyal zamanda bir parçalanma söz konusu olmayacak ve 
bunun şekillendirdiği “sosyal ben” ve “şahsî ben” de bir zihniyet kırılmasına uğrama-
yacaktır. Fakat burada ihmal edilmemesi gereken bir nokta da Yahya Kemal’in bu 
değişim sürecinde modern özneyi bir gereklilik olarak da geçmişe yerleştirmek is-
tediğidir. Yahya Kemal şiirinde temel problemlerden biri yapar bunu. Çünkü ben ve 
öteki arasındaki ilişkide zaman problemi kendiliğinden ortaya çıkar (Bahtin 2005: 
142-145). 

Atik-Valde’den İnen sokakta

İftardan önce Atik-Valde semtine, 
Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine, 
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti 
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti; 
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, 
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Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer; 
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları 
Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. 
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün; 
Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün. 
Top gürleyip oruç bozulan lâzadan beri, 
Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri. 
Yâ Rab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz! (Yahya Kemal 2007: 19)

Hayal Beste

Roma’nın şarkını fethettiğin andan sonra, 
Yüce dağlar gibidir gördüğün iş, Türk oğlu! 
Girdiğin yerde asırlarca kalıştan başka, 
Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü. 
Tâlihin döndüğü en korkulu yıllarda bile, 
Yürüyen düşmanı son hamlede döktün denize. 
Açtığın ülkede, yoktan yaratış kudretini, 
Aminin kurduğu yüzlerce şehirden fazla, 
İri fîrûzeye benzer nice gök kubbeyle, 
Dehre aksettiriyor, gerçi, büyük mîmârî; 
Bu eserler seni göstermeğe kâfî diyemen. (Yahya Kemal 2007: 21)

Kar Musikileri

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. 
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. 

Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı, 
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı, 

Bir erganun âhengi yayılmakta derinden ... 
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden . 

Zihinim bu şehriden, bu devirden çok uzakta, 
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta. 
Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle, 
Gönlüm solu İstanbul’un en özlü sesiyle. (Yahya Kemal 2007: 25)

Akşam Musikisi

Kandilli’de, eski bahçelerde, 
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Akşam kapanınca perde perde, 
Bir hâtıra zevk var kederde. 

Artık ne gelen, ne beklenen var; 
Tenhâ yolun ortasında rüzgâr 
Teşrin yapraklarıyla oynar. 

Gittikçe derinleşir saatler, 
Rikkatle, yavaş yavaş ve yer yer 
Sessizlik dâima ilerler. (Yahya Kemal 2007: 31)

Fenerbahçe

Dün Fenerbehçe’de gördüm, 
İri bir zümrüt içindeydi bahar ... 
Bir mücevherde yalan bir cennet 
Görünür; 
Çağlayanlar dökülür yüksekten, 
Çeşmelerden su akar rengârenk ... 
Göğe ser çekmiş ağaçlar yücelir. 
Bu mücevherde fakat 
Vatanın en gerçek 
En sevilmiş ve gezilmiş yeri var; 
Üç taraftan deniz sardığı yer. 

Bu büyük zümürtte 
Varsa her aşkın uzun hâtırası, 
Varsa her sevgili, her sevdâlı, 
Varsa engin geceler, gündüzler, 
Bu derin zümürtte 
Biz de cânanla berâber vârız. (Yahya Kemal 2007: 34)

Maltepe

Güneş altın denizden alçalıyor; 
Nice kayserlerin donanmaları 
Uçurum ufka durmadan dalıyor. 

Gökte milyonla gizli tellerden 
Gene milyonla gizli parmaklar, 
Son hazin marşı durmadan çalıyor. 

Artık enginleşince mâvi sükûn, 
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Artıyor gökyüzünde yıldızlar ... 
Gece gittikçe başka hâl alıyor. 

Suyu ürpertiyor çıkan rüzgâr, 
Şimdi sâhil boyunca Maltepe’yi 
Köpüren mâvi dalgalar yalıyor. 

Kanmadık gaşy eden bu mâviliğe 
Ne yazık! Geçmek üzerdir bu gece; 
Ey gönül fecre az zaman kalıyor! (Yahya Kemal 2007: 35)

Yahya Kemal bu şiirinde “sonlu” bir zeminde sonsuzluk duygusunu anlatmaya ça-
lışır. Fakat bu mesafe cinsinden algılanacak bir “sonsuzluk” duygusu değildir. Bu 
hiçbir güzel kıyının dindirmeyeceği bir “ağrı”dır. Bu dize, şiiri sofistik bir düzleme 
çekmekle kalmaz okuru da bu tarafa yönlendirir. Böylelikle “ben”den başlayan şairin 
yolculuğu madde (deniz) – muhteva – sonsuzluk ve metafizik düzleminde gelişerek 
sonuca ulaşır. Deniz olgusu kendi amacından ve varlığından ne kadar uzakta bir ka-
raktere bürünmüştür? Yahya Kemal bu şiirinde “aklın ve imgenin dışına” çıkmamış 
fakat dünyasını geliştirmiştir. Deniz sonunda metafizik bir düzleme bürünmüştür. ( 
Yetiş 2008:161).

Sessiz Gemi 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan, 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 
Bîçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu! 
Hicranlı hayatın ne de son mâtemidir bu! 
Dünyada sevilmiş ve seven nâfile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden .( Yetiş 2008:164).
   
Bir sabah erken İstanbul’ai Sirkeci istasyonuna ulaşır. Böylece o çok seveceği ve “İs-
tanbul şairi” olarak tanınacağı şehre gelmiş olur. Galatasaray’ın müdürü Abdurrah-
man Şeref Bey ile görüşür. Verilen cevap tabiatıyla müspet olmaz. Zira nisan ayıdır. 
Ancak tatilden sonra, gelecek ders yılıdır Galatasaray’a alınması mümkün olacaktır 
(Beyatlı 1973: 67-70). 
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Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. 
(Yahya Kemal 2003: 67).

Yahya Kemal’in, İstanbul’a geldikten ve “gözleri etrafa açıldıktan pek az zaman 
sonra, Tevfik fikret’in Rübâb-ı Şikeste’si eline geçer. Bu yeni şiir onu kuvvetle sarar. 
Bunun etkisiyle de Abulhak Hamitİin, Muallim Naci’nin ve Recâîzâde Mahmut Ek-
rem’in gerilerde, mazide kaldığını düşünür. Rübâb-ı Şikeste, ona, yeni bir kapı açmış-
tır. O kanalla, Cenap Şahabetttin ve diğer şairleri tanıdı. Burada kendi ifadesiyle söy-
leyelim: O, “Bir kelime Fransızca bilmeksizin alafrangalaştı.” (Beyatlı 1973: 100-Yetiş 
Kazım2008:152-Ozansoy 1967: 290-291). 

Koca Mustafapaşa 

Geç vakit döndüm Koca Mustafapaşa’dan
Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan.
Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine,
Dikkatim hadisenin vardı derinliklerine;
Bu geniş ülkede, binlerce latîf illerde,
Nice yıl, cedlerimiz kökleşerek bir yerde

Manevî varlığın resmini çizmiş havaya (Beyatlı 2003: 37)

“Cedlerimiz, yalnız mimaride değil,
 Her şeyde dâhiyane yapmasını bilmişler;
Lakin yazmasını unutmuşlar. 
Bu bizim feci talihsizliğimizdir” (Beyatlı 1988: 56)

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmedigim, sevmedigim, hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer (Beyatlı 2003: 20)
  
Yahya Kemal, bir bölümü alınan Koca Mustafa paşa adlı bu şiirde olduğu gibi, İs-
tanbul’un farklı semtlerini anlatan diğer şiirlerinde de adeta atalarının yaptığını 
yazar. Onun, öğrencileri ve birkaç dostuyla durmadan İstanbul’u gezmesinin ve 
İstanbul’un bütün görüntülerini zihnine ve ruhuna kaydederek şiirsel bir mekâna 
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dönüştürmesinin asıl sebebi de budur. İstanbul’u Türk şehri yapan idrak ve iradenin 
mekânlara sinmiş ruhunun kaybolmasından endişe duyan şair, bütün gücüyle man-
zara ve yapılara sinmiş bu ruhu ölümsüzleştirmeye çalışır. Koca Mustafapaşa Câmi-
sine dört yüz yıldır inen nûr, toprağın üstündekilere ve altındakilere huzur vermiştir. 
Câmiye girerken görülen mezarları, manevi bir istirahat yeri gibi gören sair, Osmanlı 
hayatında câminin semtin esası olduğuna dikkat çeker. Fakat her semtin câmisi, 
sadece bir ibadet yeri olan bina degildir; her câmi, vakfedenin zamanını gösteren 
bir manzumedir. Medresesi, imareti, tabhânesi, hamamı, mektebi, muvakkıthanesi, 
türbesi ve mezarlıgı ile câmi, vakfedenin adını taşıyan ve dönemini temsil eden bir 
levhadır. Bu levhanın önünde duran kişi, atalarının “meşrebinden, ikliminden ve ır-
kından” oldugunu duyarak; fethi yapan zamanda ve fethi yapanlarla birlikte yaşar.

Ulu mâbet! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrurum
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi
Senelerden beri rü’yada görüp özlediğim
Cedlerimin mağfiret iklîmine girmiş gibiyim
……….
Ulu mâbetle karıstım vatanın birligine
Çok sükür Tanrı’ya gördüm, bu saatlerde yine
Yasıyanlarla beraber bulunan ervahı (Beyatlı 2003: 12)

Bir tepeden 

Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeğe geldin,
Çok benzediğin memleketin her tepesinde. 
Baktım: konuşurken daha bir kere güzeldin, 
İstanbul’u duydum daha bir kere sesinde. 

Irkın seni iklîmine benzer yaratırken, 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.
Tâîhini aksettirebilsin diye çehren, 
Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış. (Yahya Kemal 2007: 11) 

Süleymaniye’de Bayram Sabahı

Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye’de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
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Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.
Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garib alem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
Bu sukünette karıştıkca karanlıkla ışık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık;
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,
Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya.
Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor (Yahya Kemal 2007: 3)
        

Süleymaniye Câmi, Yahya Kemal’i tarihe bağlayan, medeniyetin köklerini gösteren, 
ruhun estetik düzeni olan, simgesel mekânlardan biridir. Şair, dinî bir bayramın bü-
tün vecdini, Süleymaniye Câmii gibi Türk mimarîsinin eşsiz bir temsilcisinin manevî 
ikliminde yasar (Banarlı 1984: 201) ve bu mekânda, İstanbul’u fethederek onu Türk 
Şehri haline getiren; dini, kendi asabiyetiyle birlestirerek huzurlu ve dinamik bir ha-
yat nizamı haline koyan; Şehri, doganın ve kozmik evrenin ortasına ışıklı bir dünya 
olarak yerleştiren insanların ruhlarıyla birlesir. Yahya Kemal, bu, mekândan kutsala 
uzanan simgeleri, bir tek kisinin eseri olarak görmez; Ömer Faruk Akün’ün dedigi 
gibi, bu eserlerin “bânisi ve mimarı, belirli bir şahsiyet degil; kolektif ruhtur (Akün 
1983: 75) O diyorki :

Bedri’ye Mısırlar

Gelmek’çün ikinci bir hayâta, 
Bir gün dönüş olsa âhiretten: 
Her rûh açılıp da kâinâta, 
Keyfince semâda bulsa mesken; 
Tâlih bana dönse, nâzikâne; 
Bir yıldız verse mâlikâne; 
Bîgane kalır o iltifâta, 
İstanbul’a dönmek isterim ben (Yahya Kemal 2007: 36)

İstanbul Ufuktaydı

Gurbetten, uzun yolculuk etmiş, dönüyordum. 
İstanbul ufuktaydı ... 
Doğrulduğumuz ufka giderken .. .
Sevdâlı yüzüşlerle, yunuslar 
Yol gösteriyordu. 
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İstanbul ufuktan, 
Sîmâsını göstermeden önce, 
Kalbimde göründü; 
Özlentili kalbimde bütün çizgileriyle, 
Binbir gecesiyle. (Yahya Kemal 2007: 39)

Mihriyâr 

Zambak gibi en güzel çağında 
Serpildi deniz nefesleriyle; 
Sâf uykusunun salıncağında 
Sallandı balıkçı sesleriyle.
 
Sîmâsı zaman zaman parıldar 
Bir sâhilin en güzel yerinde. 
Hâlâ görünür geçen asırlar 
Bir bir, koyu mâvi gözlerinde. (Yahya Kemal 2007: 40)

İstanbu’un O Yerleri 

Aşkın şeref diyârını gördümü bir zaman.
Yıldızlarıyla başka bir âlemdi her gece. 
Kıpkırmızıydı şanlı ufuklarda her şafak. 
Cânanla çıktığım tepeler... Başta Çamlıca ... 
Hâlâ muhayyilemde parıldar, resim gibi, 
Yârin duduaklarında bitip başlayan visâl. 
Cananla gezdiğim kıyıla, sürdüğüm hayat, 
Ömrüm murâdımızca geçen mutlu günleri. 
Yaş bastı. Görmedim nice yıldır o yerleri. 
Görsem de görmesem de indimde bir benim; 
Mâdem ki şimdi her biri kalbimdedir benim. (Yahya Kemal 2007: 41)

Ok

Yavuz Sultan Selim Hân’ın önünde 
Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı, 
Bu yüksek tepeye dikti bu taşı, 
O Gâzî Hünkâr’ın mutlu gününde. 
Vezir, molla, ağa, bey takım takım, 
Güneşli bir nisan günü ok attı. 
Kimi yayı öptü, kimi fırlattı; 
En er kemankeşe yetti üç atım. 
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En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü. 
Titrek elleriyle gereken yayı, 
Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. (Yahya Kemal 2007: 42)

Kaybolan Şehir

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır, 
Evlâd-ı fâtihâna onun yâdigârıdır. 
Fîrûze Kubbelerle bizim şehrimizdi o;
Yalnız bizimdi, çehre ve ruhuyla bizdi o. 
Üsküp ki Şar Dağı’nda Devamıydı Bursa’nın. 
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. 
Üç şanlı harbin arşa asılmış silâhları 
Paralardı yaşlı gözlere bayram sabaları 
Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa 
Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa. 
İsâ Bey’in fetihte açılmış mezarlığı 
Hülyâma âhiret gibi nakşetti varlığı. (Yahya Kemal 2007: 43)

Yahya Kemal’in şiirlerinde şekille ilgili unsurlarda bir zorlama ve sunîlik hissedilmez. 
Bu konuda Mehmet Kaplan şunları söyler: “Halk şiirinden sonra, yüksek edebiyatta, 
bize sade ifade ile derin ve güzel şiirler yazılabileceğini Yahya Kemal ispat etmiştir, Ke-
limeler vezne uydurulmak için ezilip büzülmez. Cümle içinde kelimelerin yerleri, tabiî 
söyleyişe uygundur.” (Kaplan, 1975: 213)

Ahmed Şevki Hayatı ve Edebî Kişiliği

Modern Mısır şiirinde seçkin bir yer edinen, 1868 yılında Kahire’de zengin bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelen ve Türk asıllı olup Arap edebiyatçıları tarafından “Emî-
ru’ş-Şu‘arâ” (Şairler Prensi) payesiyle taltif edilen Ahmet Şevki, modern Arap ede-
biyatçılarından Mahmûd Sâmî el-Bârûdî’yle başlayan neo-klasik anlayışın önemli 
temsilcilerinden kabul edilir. Piyes ve hikayeleriyle de Arap edebiyatında boy gös-
teren Şevki asıl ününü şiirdeki kabiliyeti ve “eş-Şevkiyat” adıyla bir arada yayınlanan 
şiirlerinden alır.( http://www.google.com.eg/16-11-2012 )

Ahmet Şevki’nın ölümüne dek geçen şiirinde modern Mısır, sosyal ve siyasal yön-
den önemli üç dönüm noktası yaşamıştır. Bunlardan birincisi, modern Arap edebi-
yatının da başlangıcı olan Napolyon’un 1798 yılında Mısır’ı İşgalidir. İkinci dönüm 
noktası, 1805 yılında Mehmed Ali Paşa’nın Mısır valiliğinin Bab-ı Alı tarafından 
onaylanması, üçüncü dönüm noktası ise 1863’te İsmail Paşa’nın Mısır valisi oluşu-
dur. (Ürün Kazım 1998:1)
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Ahmet Şevki’nin özellikle şairlik yönünün ve Türkiye ile ilgili yazdığı şiirlerinin irde-
lendiği eser, içeriğinin yer aldığı kısa bir önsözden sonra “Ahmet Şevkî’nin Yaşadığı 
Dönem” başlığı altında giriş bölümü ile devam etmektedir. Söz konusu bölümde, 
modern Arap edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 1798 yılında Napolyon’un 
Mısırı işgaliyle başlayan süreçten, 1805 yılında Mehmet Ali Paşa’nın, 1863 yılında 
İsmail Paşa’nın Mısır valiliğine atandıkları dönemlere, Ahmet Şevki’yi etkileyen olay-
lardan biri olan ve toplumsal direniş hareketi olarak kabul edilen Urâbi İsyanına, 
son olarak da 1924 yılında Vefd Partisi başkanı Sa‘d Zağlûl Paşa’nın hükümetin başı-
na geçişine kadar olan siyasi süreç ele alınmıştır. Şairin yaşadığı dönemdeki sosyal 
ve kültürel duruma ışık tutuldu. Bu siyasi süreç içerisinde 1914’de birinci dünya sa-
vaşında İngilizler tarafından İspanyaya sürgün edildi ve 1920’de sürgünden döndü. 
1927 yılında şairler kralı soy adını kazandı Hayatının son yıllarında Kelopatra, Me-
cnun leyla , kambiz, büyük Ali bey adlı tiyatroları yazıp sahnede oynandı 1932 de 
gözlerini hayata yumdu. 

Eserin birinci bölümünde, şairin biyografisiyle eserlerine yer verilerek, edebî kim-
liğinin ortaya çıkmasında Arap edip ve şairlerinden, el-Mütenebbî, Ebû Temmâm, 
el-Buhturî Huseyn el-Marsafî, Mahmud Sâmî el-Bârûdî ile Avrupa ediplerinden 
Victor Hugo, La Fontaine, Shakespeare, La Martine’in tesirlerinin yanı sıra, yaptığı 
uzun geziler sonucu Fransız fikir hayatından ve din serbestliğinden de etkilendiği 
ifade edilmiştir. Şiirlerindeki  konu dil ve üslup özellikleri incelenmiş, edebiyat ve 
fikir dünyası ele alınan Ahmet  Şevki’nin evrensel değerlere inanan ve insanlara eşit 
değerde yaklaşan, insanı sadece insan olarak seven, katılımcı demokrasiye inanan, 
cumhuriyetci bir şair olduğu kanaati vurgulanmıştır. (Brugman, 1984:151).

Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Avrupa’ya gönderilen bilim heyetleri, gelişmiş 
Avrupa toplumlarına bakarak kendi ülkelerinin geri kalmışlık nedenlerini de sor-
gulamaktan kendilerini alamamışlar ve böylece gerek idari yapılanmada, gerek 
eğitimde, kısacası sosyal hayata yön veren her alanda reform arayışına girmişlerdir. 
(Er,Rahmi 1997:4)

Apollo Grubu

Modern Arap şiirinin “Nil Şairi” lakaplı ünlü şairi Hâfız İbrâhîm, Apollo dergisinin ya-
yın hayatına başlamasından iki ay önce, “Şairlerin Prensi” lakaplı Ahmet Şevkî ise 
derginin çıkışından bir ay sonra ölmüştü. Bu iki önemli şahsiyeti anmak amacıyla 
dergide çok sayıda makale ve ağıt yayımlandı. Aralık 1932 sayısı da Ahmed Şevkî 
için hazırlandı. Bu grup içinde, Halîl Mutrân, ‘Alî Mahmûd Tâhâ, Halîl Şeybûb gibi 
Fransız şiir ekolünden etkilenen şairler, modern Mısır şiirinin 1.Dünya Savaşı sonra-
sında romantizmin egemenliğine girmesinde etkili oldular. Özellikle Mutrân’ın kla-
sik kaside tarzındaki şiirlerinde belli yenilenmeler görüldü. Apollo grubuna men-
sup şairlerin şiirleri öz bakımından olduğu kadar şekil bakımından da şiire yenilik 
getirdi. Bu ekolün romantizm anlayışı Batıdaki romantizmden farklı değildi. Hatta 
şairleri ve edebiyatçıları şiirsel gelenekte devrime, seçkinliğe, sıcak bir duygusallığa, 
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ruhun kendini hür bırakmasına, konu, anlam ve fikir olarak serbest bir sanatsal anla-
yışa çağırıyorlardı (Şeref ve Hafâcî, 1999:16 - FEŞVÂN, 1980:53 )

Muhammed Abdulmu‘tî el-Hemşerî (1908–1938) Ahmed Zekî Ebû Şâdî’nin yanı 
sıra, İbrâhîm Nâcî (1898–1953), ‘Alî Mahmûd Tâhâ (1901–1949ve dönemin genç şair 
ve ediplerinden oluşan bu grup, Eylül 1932’de Apollo dergisinin ilk sayısını çıkart-
mışlardır. Birçok şair ve edebiyatçının edebi ürünlerini yayımlamış olduğu bu ilk sa-
yıda, ayrıca, Apollo Grubu’nun amaçlarını belirleyen maddelerin sıralandığı bir de 
tüzük yer almaktadır. Apollo grubunun üyelerinden biri olan şair ve biyografi yazarı 
Sâlih Cevdet de o tarihte Mansûra’da okumaktaydı. el-Feşvân (1980:63), Sâlih Cev-
det’in Belâbil mine’ş-Şark adlı kitabından bir bölüm sunar ve Sâlih Cevdet’in aşağı-
daki cümlelerini aktarır: “el-Hemşerî’yle okuldan çıkar, bizden yaşça büyük Apollo 
Grubu: Modern Arap Şiiri Ekolü 63. Bu toplantı 12 Ekim 1932’de “Şairlerin Prensi” 
lakaplı Ahmed Şevkî’nin evinde ve onun başkanlığında yapılmıştır.

Ahmed Şevkî’nin birkaç gün sonra beklenmedik ölümü üzerine derin bir hüzün ya-
şayan grup üyeleri bir hafta sonra, 22 Ekim 1932’de tekrar toplanarak bu kez Halîl 
Mutrân’ı (1872–1949) gruba başkan olarak seçerler. Şevkî’nin başkanlığında yapı-
lan ilk toplantıda belirlenen esaslar ve amaçlar bu toplantıda da aynen kabul edi-
lir. Bunlar arasında, Arap şiirini yüceltmek ve bu konuda şairleri yönlendirmek, şiir 
dünyasında sanatsal reformu savunmak, şairlerin toplumsal ve edebî düzeylerini 
yükseltmek bulunmaktadır.

Derneğin kapıları, başta şairler olmak üzere edebiyatçılar ve edebiyatı sevenlere 
açıktı. Apollo dergisi, her ay düzenli olarak yayımlanıyordu. Bu derginin modern 
Arap şiirinin gelişimi bakımından edebî değeri büyüktür. Çünkü Arap dünyasında 
şiir ve şiir eleştirisi üzerine yoğunlaşan ve bu amaçla yayınlar yapan ilk dergi olma 
özelliği taşımaktadır (Şeref ve Hafâcî, 1999:9). 

Şevkî, bu dergide yayımlanacak şiirlerin İslam öncesi Arap şiirini anımsatacak bi-
çimde olmasını isterken, Ebû Şâdî başta olmak üzere derginin eleştirmenleri ser-
best nazımdan yana olmuşlardır ( Er, 2004:20).

Şevkî’nin Türkiye ilgili şiirleri

Bu Bölümde, Türkiye ve Türkler hakkındaki şiirleri konularına göre incelenmiş, 
Şevkî’nin divanının büyük bir bölümünü teşkil eden siyasî şiirlerinden sonra doğal 
ve tarihi zenginlikler, sosyal ve kültürel yapıyla ilgili şiirlerine değinilmiştir. Türki-
ye ve Türklerle ilgili şiir söyleyen diğer modern Mısır şairleri” başlığıyla İngilizlerin 
Mısır’daki varlıklarının hüküm sürdüğü dönemde, Türk yanlısı olarak Türklerle ilgili 
şiirler söyleyen modern Mısır şairlerine değinilmiştir. Bu şairlerden; Türk-Rus Harbi 
ile Girit Savaşını konu edinen Mahmûd Sâmî el-Bârûdî, yine Türk asıllı bir başka şair 
Hâfız İbrâhîm, Arap şiirinin değişiminde önemli kilometre taşlarından biri olarak 
kabul edilen İsmail Sabrî, dünyada Türkler ve Arapların benzeri bir başka ulusun ol-
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madığını ifade ederek, hilalin her zaman göklerde dalgalanması ve Osmanlı yöne-
timinin zeval bulmamasını temenni eden Ahmet Muharrem, İslam âleminin Türkler 
sayesinde şerefli bir şekilde yaşadıklarını belirten Ahmet el-Kâşif, daha çok Abdül-
hamit üzerine övücü şiirler söyleyen Ahmet Nesîm, Muhammed Tevfîk el-Bekrî, Ab-
du’l-Halîm el-Mısrî ve Ali el-Gayâtî’nin yanı sıra şiirlerinde bedevi şairlerin üslûbunu 
takip ettiği için şâiru’l bedv (çöl şairi) olarak anılan Muhammed Abdulmuttalib, bu 
şairlerin aksine Abdülhamit’i şiirlerinde hicveden fakat Türk ve Osmanlı olmaktan 
her zaman gurur duyduğunu ifade eden şair Veliyyu’d-Dîn Yeken şiirlerine yansıyan 
bakış açılarıyla tanıtılmıştır. Eserin sonuç bölümünde ise, Ahmet Şevki’nin el-Bârû-
dî’nin şiirde yapmak istediği yenileştirme hareketinde bir adım daha ileriye giderek 
şiire yeni anlamlar, yeni konular kazandırdığı ve şiiri güncelleştirdiği  belirtilmiştir. 
Yalnızlık, ümitsizlik ve ilahî aşk konularını ele almıştır .(Asuman 1998:21)

Şevkî’nin divanına baktığımızda onun Mısır’da ve dünyadaki olayları adeta bir gaze-
teci gibi takip ederek; siyaset, edebiyat, hukuk, tıp ve müzik gibi alanlarda ün yap-
mış pek çok şahsiyet hakkında methiyeler veya mersiyeler söylediğini görmekteyiz. 
Ailesinin dışında Muhammed Ferîd Bey, Servet Paşa, Sa’d Zaglûl, ‘Abbâs Hilmî gibi 
siyaset adamlarını, Hâfız İbrâhîm, Muhammed Teymûr, Kâsım Emîn, Victor Hugo, 
Tolstoy, el-Menfalûtî, el-Muveylihî, İsmâ’il Sabrî ve Corcî Zeydan gibi edebiyat ve 
kültür adamlarını, ‘Osman Paşa Gâlib ve Ahmed Fû’âd gibi doktorları, Seyyid Dervîş 
ve Selâme Hicâzî gibi müzisyenleri, ‘Omer el-Muhtâr, Mevlânâ Muhammed ‘Alî ve 
Muhammed ‘Abduh gibi kahraman ve önderleri methiye veya mersiyelerinde konu 
edinmiştir. ( Ürün 1995:86)

Şevki’nin şiirlerinin Osmanlı-Türk varlığının, genelde Arap dünyasında, özelde Mı-
sır’da sadece tarihî-siyâsî boyutuyla değil, kültürel-edebî boyutuyla da önemli bir 
yeri olduğunu göstermesi bakımından anlamlı ve değerli olduğu ifade edildikten 
sonra, “Türkiye ve Türklerle İlgili Şiirlerinden Bazılarının Türkçe Çevirileri” başlığı 
altında Ahmet Şevkinin “Balkan Ülkeleri Üzerinden Yolculuk”, “Yeni Endülüs”, “Aya-
sofya”, “Osmanlı İnkılabı ve Abdülhamid’in Tahttan İndirilişi”, “Ankara’nın Yönetime 
El Koyması ve İstanbul’un Safdışı Edilmesi”, “Savaş ve Siyasette Türklerin Galibiyeti”, 
“Boğaziçi”, “Göksu”, “İstanbul’a Veda”, “Kader Aşkı” adlı şiirleri güzel bir Türkçe çeviri 
ile okuyucuya sunulmuştur.

“Çağdaş Mısır Arap Şiirinde İstanbul şairlerinin kıralı Ahmed Şevki Bey’i örnek olarak 
Marmara denizinden Karadeniz’e yol alan gemide olduğunda boğazda tarihin yü-
celiğini, coğrafyanın enginliğini, tabiatın heybetini ve dünyanın güzelliğini dünya-
nın en güzel yerinde görürsün …” Bu sözlerle Arap yazarı Muhammet Al Mehrenci, 
İstanbulu anlatıyor .

Boğaziçi

Hangi bahçelere bizi götürüyorssun ? Hangi bahçelerde Konaklıyorsun.
Ey iyiliksever gemi Bizi İstanbul’a ulaştırdığında
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Artık serbestsin
Yolcular için geceleri gözünü hiç kıpmadın da
Sıkıntı ve yorgunluk ürpertmedi onları.
Deniz midir sana koşan, gümüş mü, som altın mı,
Engin ufuk mu yoksa.
Ovayı andıran sularda, koyunlara benzeyen adalar
Kuşatıyor seni.
Adeta sen onların dikkatli bir çobansın, karalıklara
Atılırsın, kaçmazsın.
Ay ışığı sonsuz yüksekliklere çıkarak sensin üzerinden
Sonsuz bir toz bulutu gibi geçmektedir.
Gözler, sizler (ay ve aboğaz) de odaklaşır.
Sizin dışınızda ise evren ve zaman.   (Şevki,11,1995:222-225)

Gerçekten dünyanın en güzel şehri olan ve Araplar tarafından Estane, Furuk, Ba-
bilali, Arzulahlam (Düşler şehri  diye adlandırılan İstanbul tarihin aynası, dünyanın 
başkenti ve herkesin kıblesi olarak kendi başına bir dünyadır. Mısır şairlerinin İs-
tanbul’a dair yazdıkları şiirler diğer Arap ülkeleri şairlerine göre çoktur, çünkü uzun 
bir zaman Mısır’da Türkler ve Türkçe konuşan insanlar hâkimdiler. Mısır şairlerinin 
şiirlerine bir göz atılırsa İstanbul’un çevrelerinden en çok Bisfor dedikleri Boğaz içi, 
Yıldız sarayı, Ayasofya gibi ünlü adlar yer aldığı görülür. Bunların başında da Arap 
şairi dünyasının en meşhur olan şairlerin kıralı adı ile tanılan Ahmed Şevki Bey gelir. 
Annesi Türk olan ve kendisini Türk sayan ve Türkçe’yi çok sevip ve güzel konuşan 
Ahmet Şevki Bey, Türkler hakkında 4 ciltlik divanında sadece divanının birinci cid-
tinde 18 uzun kaside yazmıştır.

İstanbul’un Köpekleri

İstanbul, korkuların evi ve onu ziyaret edenleri
Vesvese bırakmaz dediler.
Şaşılacak şey orada (İstanbul’da) köpekler güven
İçerisinde korkulardan emin(olarak yaşarken),insanlar
Korku içerisindedir.(Şevki1995 11:206).
Yahya Kemal, bütün dünyayı İstanbul’un bir taşına değişmeyen ataları gibi, İstan-
bul’u   
sadece dünyanın değil, bütün kozmik evrenin de merkezi olarak görür. Bu gö-
rüş biçiminin arka planı, Divan şiirinin estetik düzeninin esası olan çevre-merkez 
ilişkidir: Pervaneler ışığa; âşık sevgiliye, taşra İstanbul’a, devletli ve tebaa, saraya; 
yıldızlar aya, bütün evren Allah’a doğru akar ve aktığı merkezin çevresinde döner. 
Şiirlerindeki en temel duygulardan biri olan sonsuzluk duygusunu, genellikle koz-
mik evrenden aldığı simgelerle gösteren Yahya Kemal, bir yıldızda yasamak yerine 
İstanbul’da yaşamayı tercih ederken, “Bağlamaz Firdevs’e gönlünü Kalata’yı gören/ 
Kâfir olur ey müselmanlar o tersaı gören” diyen Fatih’le; “Revnâkı bu kâinatın şehr-i 
konstantiniyedir” diyen Ayni ile; “Kursun örtülü kubbeler yer yer/ Yelken açmış ge-
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milere benzer” diyen Taşlıcalı Yahya ile; “Mahser olmuş sahn-ı kâgıt-hâne dünya 
bundadır/ Cennete dönmüş güzellerle temasa bundadır” diyen Nef’i ile aynı göz ve 
ruhla bakar İstanbul’a.

İstanbul’a

Beyhude merâretleri kalbinden sil
İstanbul’un etrafı geniştir bunu bil
Nefrette isen bu beylerin halinden
Beylerbeyi sâhilinde maziye çekil (Beyatlı 1988a: 24)

Bu rubâide, tat almadığı, yaşama biçimini beğenmediği bir çevrede bulunan; bun-
dan dolayı da örtülü bir umutsuzluğa doğru aktığını duyan insanın, kendi kendini 
uyarması dikkat çeker. Yahya Kemal’li anıların hemen hepsinde, onun konuşmayı 
çok sevdiğini, her konuşmasında mutlaka geçmiş-mekân ve şiir ilişkisi çevresinde 
bir şeyler söylediğini, İstanbul’un bütün semtlerine aynı gözle bakmadığını görmek 
mümkündür. Türk İstanbul’unun “ruhaniyetini” taşımayan Avrupalılaşmış semtler, 
bu semtlerde eğlenen ruh köklerini kaybetmiş beyler, ona “merâret” vermektedir. 
Şiirde görülen bu ruh tatsızlığından “maziye çekilerek kurtulan insan, batı mektep-
lerinden memlekete dönen şairdir. (Beyatlı 2003: 47)
 
Bir gurbet dönüşündeki İstanbul duygularını anlatan İstanbul Ufuktaydı adlı bu şiir-
de, rüya halini kuran iki ana öğe vardır: Sevgili ve içki. Onun, “canan”a olan sevgisi, 
İstanbul’dan; İstanbul’a olan sevgisi “canan”dan yansır. Bu iki sevginin birbirine bağ-
landığı rüya halini kurmada, İstanbul manzaraları, müzik ve içki, iç içe girerek bir 
etki yaparlar. Aşk ve mekân bağlamı içinde değinilecek bir nokta da Yahya Kemal’in, 
atalarının sevgilisini, belirsiz mekânlardan, yaşanılan mekânlara getirmiş olmasıdır. 
Aşkın olduğu mekânlar, genellikle deniz, sahil ve sayfiye merkezleridir.

Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeye geldin
Çok benzediğin memleketin her tepesinde.
Baktım: Konuşurken daha bir kere güzeldin,
İstanbul’u duydum daha bir kere sesinde.
Irkın seni iklimine benzer yaratırken,
Kaç fethe koşan tuglar ufuklarla yarışmış (Beyatlı 2003: 19)

Biraz tatsız geçtiği anlaşılan bu görüşme sonrasında, Madrit’de bulunduğu dönem-
de de Yahya Kemal’in yeni harflere karşı fikir beyan ettiği, dönemin canlı tanıkların-
ca teyid edilmiştir. ( Dağlar1998: 320)

Şair Ahmed Şevki’nin İstanbul için yazdığı yedi kasideden ikisi Bisfor’u (Boğaziçi), 
ötekiler ise furuk diye adlandırılan İstanbul, Yıldız Sarayı, Ayasofya gibi meşhur ad-
ları başlık olarak kapsamıştır. 
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Birinci şiir 80 beyitten oluşan Aruzun Mutefaılun Mutefaılun tefilesi meczuu Elkamil 
bahrindendir. (http://www.bizturkmeniz.com/tr/showArticle.asp?id=21052) Şairin 
(Osmanlı Devletinin çökmesi ve sultan Abdulhamidin devrilmesi ) başlıklı şiirinde 
yıldız sarayını anlatıyor ve onun İslamiyet’ten önce Irak’ın Necef şehrinin yakınında( 
El Hire)’de yaşayan Arapların kıralı Al Numan Bin Mündir’in inşa ettiği meşhur saray-
lardan ve El Huvernak ve El Sedir gibi köşklerden daha önemli olduğunu belirtiyor.

Sor yıldıza sarayların sarayı 
O Ay misali güzellerden haberi var mı? 
Seller gibi gözyaşları akardı 
Onlara yanıt vermiş olsaydı 
Hıvarnakla Sedirin derdine yanmayan 
Yıldız sarayına coşup dert yanıp ağlardı 

Şair bu kasidede İstanbul’u bir kaç defa ziyaret ettiğini ve yıldız sarayında konuk 
olduğunu anlatıp, sarayın yakınlarında güzel manzaraları şiir diye kaleme almıştır. 

Geçtiğinde o güzel yerlerde 
Vesfa gelmeyen o gölleri görersin 
Bir bir gelir dalğalar suyun sesile 
Parmaklar oynuyor sanki teller üzerinde.(Şevki,11, 1995:220-229).

Bu şiirlerin çoğu Türk milletinin tarihteki şanını, yiğitliğini ve savaş meydanında ad 
kazanıp aslan gibi kükreyen ve her zaman düşmanı mağlup eden kahramanlardan 
söz açmıştır. Şair Türk milletini o kadar sevip kendi kaderini onların kaderine bağla-
mış, Türklerin mutluluğunda mutlu ve onların üzüntülerinde kendisi de onlar gibi 
üzülüp ağlamıştı.
 
Coşkun bir duyguyla ve güzel bir ahenkle Türklere sevgisini ifade edip Arapların en 
duygusal şiir bahirleri (Besit ,Kamil ve Vafir) vezinle şiirlerini yazmıştır. Arapların bu 
tür şiir bahirleri yürekleri coşturan ve insanoğlunu etkileyen vezinleridir. Bu alanda 
mısırlı yazar Dr.Muhammed Hüseyin Heykel şairin divanının ön sözünde söylüyor: 
Ahmed Şevkinin Türklere dair yazdığı şiirler en mükemmel ve şahane şiirlerdir. Şiir-
lerinin içinde en derin manayı ifade ve yürekten yüreğe temas eden çok değerli asil 
şiirleri vardır. Meselâ “Osmanlı İnkılâbı ve Abdülhamid’in Tahttan İndiriliş.    (İmîl E. 
Kebbâ, Divân Ahmed Şevkî, I-II, Dâru’l-Cîl, 1995: 133-134).

Yahya Kemal şiirinde padişahlık dönemindeki uygulamalarını tenkitten kaçınmaz:

Abdulhamid

Ey Abdulhamid! Senin gibiler, hesabını Melik ve Gafûr olan Allah’a verecektir.
Otuz yıl boyunca padişahlık yaptın. Bu kısa bir yönetim değildir.
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Büyük-küçük her meselede, sana uygun geleni, yasaklarsın, emredersin.
Ülkede keskin görüş sahibi yıldızlar misâli insanlar olduğu halde sen onlarla istişare 
etmezsin.
Akşamları seni takdis eden, sabahları tanrılaştıran niceleri var.
Başlarını eğdiler ve zilletle iki büklüm oldular.
Sen hadiselerin felaketi iken seni hadiseler nasıl bir felakete uğratabilir?
(Bu hadiseler) meydana gelse de sen telaşlanıp yanılmadın.
Olayları enine boyuna düşünen, temkinli ağırbaşlı davranan tecrübeli ihtiyarın hik-
meti nerede?
Sana ‘terk et’ dediler de sen: ‘Hükmü, kadir Allah’a terk ediyorum’ dedin!
Senin devletine yıllarca sabrettiler. Sen ise ancak birkaç ay sabredebildin.
Onların kanunlarından (meşrûtiyet) incindin ve baskıcı bir yönetimi benimsedin.
(Divan Ahmed Şevki,1,221-222).
 
Şevkî‘nin oğlu Huseyn Şevkî, Hıdiv’in yaz aylarında tatilini geçirmek üzere İstanbul’a 
yaptığı yolculukların birçoğuna kendilerinin de eşlik ettiğini ve Boğaz kıyısında yer 
alan Büyükdere semtinde denize nazır bir köşkte ikamet ettiklerini söylemektedir. 
Ayrıca, babasının, kendisinin en çok beğendiği şiir olan “Göksu” kasidesi gibi İstan-
bul’un güzellikleriyle ilgili şiirleri, burada nazmettiğini; evinin yanında yüksekte 
herkesin ilgisini çeken bir kulenin olduğunu, babasının Boğazı ve uzakta olmasına 
rağmen Karadeniz’i rahat gören bu kulede, misafirlerini ağırladığını söylemektedir. 

Galata Köprüsü 

Müminlerin emiri bir köprü gördüm ki üzerinden
Sanki Sırat’tan geçer gibi geçiyorum
Kurtları bile acıktıracak tahtaları var fareler geçer
De, bir an durmazlar.
Onu, testere zorlanmadan kesebilir, emekleyen bir
Çocuğun geçtiği kadar kolay.
Nice hayvan, ondan geçmeye çalıştı ancak  deliklerinden dolayı başarmadılar.
(Köprünün) ortasında ve iki yanında duran Köprü tahsildarlarını gördüğüm zaman 
bir rahatsızlık hissederim. (Şevki,11, 1995:203-205).

Şevkî’nin 1900’da kaleme aldığı Göksu Şiir1’inde, Göksu’yu, Nil, Dicle ve Şeria’dan 
üstün tutar. Göksu’nun gönüllere sevinç ve neşe veren, her türlü üzüntü ve kederi 
gideren bir tabiat harikası olduğunu söyler.

Sana bir şairden selam, ey Göksu! Senden başka ruhlara rahatlık kaynağı yoktur.
Nil, her yıl evleniyor ama sen daima sevinç ve düğün(de)sin
(Göksu) sana geldim, gurup vakti, altın tozlarla (güneş ışıkları) dolup taşarken yük-
sek tepeler için (yeşil) elbiseler dokuyup giydiriyor.
Körfezde adeta bir insanın beş parmağı saf altın saçıyor Göksu’ya.
Göksu, çimenlerin (ağaçların) boynuna takılmış bir süstür, kulaklarında bir küpe ve 
gerdanlık misalidir. (Şevki,11, 1995:203-205).
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Şair kasidesinde sultan Abdülhamid’e hitap ederek ve ona bu hususta Bisfor köp-
rüsünden bilgiler sunuyor. Şiir sultanın çok dikkatini çekmiş bir kaç kere onu oku-
yup ve okunmasını istemiştir. Boğazda ağaçtan yapılan bu köprü şairin şiirine söz 
konusu olmuştur ve köprünün dar olmasından dolayı hiç kimse ve bile hayvanat 
ta ondan yararlanmamıştır. Sadri Azam ile haşiyesi köprü üzerinden geçtiklerinde 
bir olay çıkmamak için solukları tıkanırdı, sultana gelince her yöne para dağıtmak 
yerine o paraları bu köprünün onarımına harcamak daha önemlidir demiştir 

Ey müminlerin emiri bir köprü gördüm 
Sırat köprüsünden geçilirse bu köprüden geçilmez 
Ağaçtan yapılmış çevresi titrek 
Farenin geçmesine bile hiç güven olmaz
 
Yine şairin (Göksu) adlı kasidesi 32 beyti kapsamıştır. İstanbul’da güzel bir çevre 
olan Göksu şairin hayalını oynatıp bu şiiri yazmıştır…Şair bu suyu zemzem suyu 
gibi temiz ve cennet ehline verilen kevser suyu olduğunu belirtmiştir ve orada ge-
zen Türk kızlarını huriye benzetmiştir .

Göksu

Ey Göksu sana bir şairin selamı 
Senden başka ruhlara bir yoldaş varmı? 
Dicle suyu mutlu gününde sana kurban olaydı 
Olmasın sana kurban üzüntülü günlerinde 
Her yılda bir Nil nehri düğün yapar 
Her zaman sende sevinç düğünü vardır. (Şevki,11, 1995:185-189).

Şevkî, kimi zaman el-Asitane ve Furûk ifadelerini kullandığı İstanbul şehrini ve ola-
ğanüstü doğal güzelliğini bir nevi Cennet’e benzetir. Buna bir de hilafetin merkezi 
olma özelliği eklenince, İstanbul’u şiirlerine konu etmek için yeterli sebepler oluş-
muş demektir. Şair, çok etkilendiği İstanbul’dan ayrılışında, şiirlerinin duygudan 
yoksun olduğu şeklindeki suçlamalara sanki bir cevap olsun diye kaleme aldığı Ve-
da’u Furûk (İstanbul’a Veda)”2 adlı şiirinde, romantizme kayar ve duygularını ince 
bir üslûpla konuşturur. (İmîl E. Kebbâ, Divân Ahmed Şevkî, I-II, Dâru’l-Cîl, 1995: 133-
134).

Şair Ahmet şevki( furuk) adlı şiiri aruzun vafir behri ve 17 beyitten oluşan gerçekten 
çizilmiş bir tablo gibi İstanbul’a özlemini yansıtıyor. Burada Furuk dedikleri İstan-
bul’u şair dünya cenneti diye adlandırmış ve ona aşırı bir sevgi beslediğini söyleye-
rek vurguluyor ve ondan ayrılmak sonsuz bir acı çekmek gibi ve çok zor olduğunu 
anlatıyor. Bu yerlerde bir kaç gün gezide bulunduktan sonra onun her yerine hay-
ran kaldığını ve yaşadığı vasfa gelmeyen o güzel günleri hiç bir şekilde unutamaya-
cağını ve geceleri bir düş misali ve her günü bir dakika gibi hızlı geçtiğini belirtiyor, 
çünkü insanoğlu sevgilisinin yanında olurken o anlar o kadar çabuk geçer ki sanki 
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aradaki zaman silinir ve her şey ruh şekline dönüşür. İstanbul’un güzelliği her yer-
de, havada, ışık saçan altın yüzlü güneşte, gümüş gibi parlayan pınarlardan fışkıran 
duru sularda ve gönüllere neşe veren mas mavi gökyüzü renginde denizlerde ve 
ışıklı gecelerde canlanmaktadır. Bu dünyanın cennetinden ayrılmak imkansız ve şa-
irin dileği ve temennisi şehirlerin de insan oğlu gibi bir yürekli olması.. Öyle olsaydı, 
o zaman ayrılığın ne kadar üzücü olduğunu anlardı şimdi İstanbul.. Nerede ve nasıl 
olduğunu bilmiş olsaydı ve benim onun ne kadar düşkünü olduğumu bilseydi o 
zaman İstanbul’un hep camii ve kiliseleri benim aşkımı diyip onun adıyla seslenir-
di. Şair bu kadar sabrı, tahammülü olmasına rağmen yine ondan ayrılmayı ruh ile 
cesedin ayrılığı gibi saymıştır. İstanbul’a layık olan bu güzellikten dolayı yürekleri 
sevgi kaplayıp mesih ile Muhammed’in atba’leri birlik ve beraberlik içinde kardeş 
gibi yaşamış sanki cenap Allah İstanbul’da iki kıbleyi bir araya getirip herkes kendi 
dininin ibadetindedir diye sözünü eklemiştir. 
Son olarak şair bir de kendine sabrı tahammül diliyor ve dünyanın her zaman ayrılık 
ve sonra kavuşmak olduğunu elbet bir gün gelerek yeniden sevgilisine kavuşup 
ve ona sarılacağını ümit ediyor. (http://www.bizturkmeniz.com/tr/showArticle.
asp?id=21052) 

Furuk

Göç etmeye katlandı ama yapamadı
Elveda ey dünya cenneti elveda 
Belki bizleri günler bir araya toplar 
Ayrılıkla kavuşmak ben hayatı görürem 
Memleketin de keşke bir yüreği olaydı 
Halktakı yürekler gibi parçalanıp yanaydı 
Bendeki hüzün keşke İstanbul’da da ol-aydı 

Öğlen vakti ayrılığın yaptığını göreydi 
Nerede olduğumu bilmiş olsaydı Furuk 
Camii minarelerini ve kaleleri seslendirirdi 
Yüreğe sordum o güzel geceleri 
Bilir miydi o gecelerin saat gibi geçtiğini? 
Çabukçasına yürek dediği bak bana 
Nabizlarım gibi o geceler çok hızlı geçti 
Muhammed’in evi, İsa’nın mirası mı ? 
İkisinin arasında seni ortaklaşa bölmeye razıdır 
Kınadı mı içinizde kimseler bağnazlığı 
Cehalet yüzünden anlaşmazlık görmedim 
Yüce tanrı sende iki mescidini korudu 
Onları korumak için seni muhkem duvar seçti 
Muazzam Kabe’ye bir rukun oldun 
Aksa mescidi için seni bir denge seçti 
Ufukta güneşin parlak yüzü çıkanda hayata can verip ışık saçardı 
Tanrı süslü yaradmış laciverd rengi suları 
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Cennette gider gelir gümüş rengi akan sular. (Şevki,11, 1995:185-189).

Osmanlı imparatorluğu çöktükten sonra tarihin en parlak yüzünde kendisini göste-
ren Mustafa Kemal Atatürk’ü bir şiirinde Arapların Halit Bin Velid’i saymıştır.

Atatürk

Allahü Ekber bu fetihte ne harikalar yazılmıştır 
Ey Türklerin Halid’i yenile Arapların Halid’ini 
Hak yolunda çizdiğin yollar hepsi cömertliktir 
Bu yolda dökülen kanlardan sen daha cömertsin. (Şevki,11, 1995:165-274).

Sonuç

Modern Mısır şiirinde seçkin bir yere sahip Türk asıllı Ahmed Şevki, Mahmud Sami 
el-Barudiyle başlayan neo-klasik anlayışın önemli bir siması olarak, olumlu olum-
suz, üzerinde çok konuşulan bir şair olmuştur.

Ahmed Şevki, el-Barudi’nin şiirde yapmak istediği yenileştirme hareketinde bir 
adım daha ileriye gitmiş; şiire yeni anlamlar, yeni konular kazandırmış; şiiri bir nevi 
güncelleştirmiştir. Ahmed Şevki, siyasî şiirlerinde daha çok Osmanlı padişahlarını, 
Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşları ve bu savaşlarda Türk askerlerinin kahraman-
lıklarını konu edinmiştir. Bu şiirlerinde çoğu kez övgüye yer veren şair, yüz yüze 
görüştüğü ve kendisinden çok etkilendiği Sultan Abdülhamid’e methiyeler sunar, 
ancak Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu kötü şartlar karşısında, siyasî ve dinî 
bağlamda kendi ülkelerini de ilgilendirdiğinden, çok takdir ettiği bu halifeyi ince 
bir üslupla eleştirmekten de çekinmez. Benzer tavrı sonraki dönemde de gösterir; 
Halid b. Velid’e benzettiği Gazi Mustafa Kemal’i önceleri üstün vasıflarla över, ancak 
hilafeti kaldırmasından sonra eleştirmekten kaçınmaz. Ayrıca gerek hamisi Abbas 
Hilmi Paşa’yla birlikte yaz aylarını geçirdiği, gerekse Avrupa dönüşü uğradığı şe-
hir olan İstanbul’da gördüğü doğal ve tarihî zenginlikleri şiirlerinde dile getirmiştir. 
Ölümüne dek edebiyat otoritelerinin ilgi odağı olan Şevki’nin şiirleri, Osmanlı - Türk 
varlığının, genelde Arap dünyasında, özelde ise Mısır’da sadece tarihî ve siyasî bo-
yutuyla değil, kültürel ve edebî boyutuyla da önemli bir yeri olduğunu göstermesi 
bakımından anlamlı ve değerlidir.

Yahya Kemâl Beyatlı (1884-1958) ve Ahmet Şevkî (1868-1932)… Bu iki şairin öne 
çıkan ortak özellikleri; etkilendikleri kültür kaynaklarında benzerlikler olması, belli 
bir çizgide istikrarlı bir hayat sürdürmeleri, gerek mensup oldukları ülkeyi gerekse 
yurtdışında pek çok ülkeyi gezme imkânını elde etmeleri, millî konuların yanı sıra 
evrensel konulara da değinmeleri, devlet yönetimiyle ilgili olmaları, toplumun bü-
yük bir kesimi tarafından kabul görmeleri, vatanlarından uzakta bulunmak zorunda 
kalmaları ve buralardaki duygularını şiirle dile getirmeleri, Hıdiv ailesinden büyük 
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destek görmeleri ve şiirlerinin büyük bir bölümünü bu ailenin mensuplarına ithaf 
etmeleri, klasik edebiyatı güncelleştirmeye çalışmaları, şiirlerinde aruz ölçülerine 
uymaları, daha çok lirik tarzda şiirler kaleme almalarıdır. Şevkî ve Beyatlı’ın kendile-
rinden büyük ölçüde etkilendiği Doğudan ve Batıdan pek çok yazar ve fikir adamı 
arasından iki önemli şahsiyet öne çıkar: Victor Hugo ve el-Mutenebbî. Her iki şaire 
göre, şiirin asıl iki kaynağı vardır: “Tarih ve Tabiat”. Karakter yapısı birbirine benze-
yen iki şairin düşüncelerinde tutarlılık açısından da paralellik görmek mümkündür. 
İki şairin şiirlerine genel olarak bakıldığında, şiirlerde “fotoğraf realizmi, İstanbul 
Medeniyeti, Kültürü  ” denilebilecek tasvirlerine sıkça rastlandığını, tarih ve tabiat 
kavramlarının  mevcut durumla bütünleştiğini ve toplumun büyük bir kesimi tara-
fından  kabul edilen millî, manevî  pek çok konunun vezinli olarak ifade edildiğini 
görmekteyiz.( Ürün 1998 : 83)

. 
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Füruzan’ın Hikâyelerinde 
Modernizmin Bireye 
Teması: Modern 
Mimarînin Aymazlığı
Yakup Öztürk1

Giriş

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Füruzan’ın öykücülüğünde modern 
kent mimarisinin insanla ilişkisine baktığımız bu bildiri kapsamında dört başlık ileri 
sürülmektedir. Bunlar sırasıyla 1) Eski İstanbulluların Modern Mimarîye Bakışı 2) Ço-
cukların Oyun Sahaları: Arsalar ve Parklar 3) Bir Hayranlık Biçimi Olarak Kent Yapıla-
rı 4) Taşraya Özleme Bir Gerekçe: Toprağı Saklayan Betonlar adlı başlıklardır. Bildiri 
süresince bu başlıklar, Füruzan’ın öykü kitapları merkezinde ele alınacak, 1970’ler 
Türkiyesinde, geç modernizmle tanışan bireylerin içlerine düştükleri durum tartı-
şılacaktır. 

Füruzan, ilk hikâye kitabı Parasız Yatılı’dan son hikâyelerini topladığı Sevda Dolu Bir 
Yaz’a kadar bütün hikâyelerinde kent ve mimarî olgusunu ele alacak ifadelere yer 
vermiştir. Kent, modern zamanlara ait bir mekândır. Kentin üzerine kurulacak olan 
yapılar da, modernizmin çizdiği çerçeve doğrultusunda kurgulanmış, moderniz-
min aymazlığına ortak olurcasına, insanın tabiatına aykırı bir biçimde inşa edilmiş-
tir. Özellikle, Füruzan, hikâyelerinde, modern mimarîde verilen eserlerin insana ve 

1  Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Öğrencisi 
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şehrin dokusuna zıt bir biçimde yapılmasına şiddetle karşı çıkar. Bu sebepten, mo-
dernizmin birey üzerindeki tesiri söz konusu olduğunda mimarî eserlerin insanın 
tabiatında açtığı yaraya dikkati çekmektedir. 

Hikâyelerde, kentleri istila eden beton yığını bir mimarîden sıkça söz açılmakta-
dır. Bu da çok zaman, birey dar boğaza düştüğünde, büyük bir sıkıntı ve bunalım 
içerisinde olduğunda karşımıza çıkar. Sadece birkaç yerde değişen kent mimarîsi 
olumlu bir biçimde aktarılır ki bu istisnai bir durumdur. Zira aşağıda yer vereceğimiz 
hikâyede karakterler bir umuda doğru yolculuğa çıkmakta ve sonsuz bir huzur içe-
risindedirler. Öyle ki, Füruzan sıkça yaptığı bu eleştiriye burada olumlayıcı yaklaşır. 

Füruzan’ın hayatına baktığımızda onun, kendisinin üç öğretmeni olduğundan bah-
settiğini görürüz. Bunlardan biri de İstanbul’dur. Füruzan’da İstanbul, bir kültür ik-
limi olarak daha çok yer alacak olsa da O, değişen İstanbul mimarîsinin kendisinde 
yarattığı yıkıma da sıkça yer vermiştir. Füruzan Diye Bir Öykü’de bir vesileyle “Bunun 
bir çocuk için kentin dokusunu, seslerini, ikilemini, kokusunu tanımak açısından 
ne kadar zenginleştirici, büyüleyici olduğunu yıllar sonra anladım. Benim öyküle-
rimde, romanlarımda da çok olduğu söylenen kokular, renkler ve ışıkları, mekân 
bağlantılarını o yıllarda ayırt etmiş olduğumu düşünüyorum. Çünkü çocuk belle-
ği derinlere kazınmış kesinlikte bir fotoğraf çekme özelliğine sahip. Fotoğraflar üst 
üste, üst üste diziler oluşturarak o bellek denen yere özgün bir hazine değeriyle yer-
leşiyor.”2 demektedir. Buradan da görülüyor ki, İstanbul ve kent algısı Füruzan’da 
çocuk yaşta başlamıştır.

“Sinan gibi çok büyük bir mimarın camilerini görüp 20. yüzyılda dünyanın en çir-
kin camilerinin yapıldığı bir ülkede yaşıyorum ben.”3 diyen Füruzan, geleneksel 
kent mimarîsine son derece bağlıdır. Sinan’a olan bu bakışının ardından Füruzan 
hikâyelerine yaklaşmak işimizi daha da anlamlı kılacaktır. Çünkü Sinan’ın bıraktığı 
İstanbul’un yerinde kavak yelleri esmektedir.

1950’lerin başından 1980’lere kadar devam eden İstanbul’daki yıkım faaliyetleri 
Füruzan’ın çocukluk mekânlarını da bir bir yok ediyordu. Hikâyelerinde karşımıza 
çıkan, çok katlı soğuk apartmanlar bu dönemecin tesirinde yazılmıştır. Yıkılan ko-
naklar, tahrip edilen plajlar (Suadiye Plajı), köşkler Füruzan’ın zihninde hep canlılığı-
nı korumuş ve o, bu kentin mimarî eser bozgununa uğratılmasına her zaman karşı 
durmuştur. 

Akademisyen-hikâyeci Sezer Ateş Ayvaz, Füruzan’ın yazdıklarını incelerken –özel-
likle “Haraç” hikâyesi- mimarî üzerinde durmayı ihmal etmemiştir. Osmanlı kona-
ğıyla, Nişantaşı’nın apartman katını bir metafor etrafında ele almaktadır. Eşyanın 
sembolik değerini yitirdiğini ifade etmiştir. “Toplum ve tarih değişip dönüşürken, 
konak Osmanlı geleneğinin, Nişantaşı’ndaki apartman dairesi modernleşmenin 
mekânsal metaforları olurlar. Konak, varsıllığın, kültürel kodlarını dışlaştıracak bir 

2  Şüyün, Faruk;  Füruzan Diye Bir Öykü, s., 26, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Nisan 2009
3  Şüyün, Faruk; A.g.e., s. 246
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mekân olmaktan çıkmış, içindekiler, eşyalar, kokular, şarkılar ve hatta insanların 
çoğu, sembolik anlamlarını yitirmişlerdir.”4

Biz bu bildiride, Füruzan’ın hikâyelerinde eski İstanbul’un yapılarının yok edilme-
sine, yerlerine modern inşaat sanayisinin sunduğu malzemelerle çarpık, insan ya-
şamına aykırı, estetikten ve geleneksel kültürden uzak bir biçimde, zaman zaman 
yokluktan zaman zaman kapitalist bir düşünceyle inşa edilen yapıların bireydeki 
algılanışına bakacağız. Çünkü insan yaşadığı yeri güzelleştirmekle yükümlüdür. 
Yani, insanın fıtratı yaşadığı yerin nizamına uygun olmalıdır. Aksi takdirde yapı, in-
sana sıkıntı verir. Bugün, modern kentlerde birtakım psikolojik hastalıkların ortaya 
çıkmasının sebebi, kişilerin toprakla ve estetik bir görüntüyle tanışamıyor olmala-
rındandır.

Füruzan’da modern mimarînin olumlu taraflarını pek görmeyiz. Çoğunlukla deği-
şen mimarî, eski İstanbul kültürüne ait insanların yaşadıkları konaklardan, köşkler-
den çıkıp; basık, dar apartman dairelerine sıkışıp kalmaları karşımıza çıkar. Bunun 
yanında, çocukların oyun mekânlarının (boş arsalar) inşaat faaliyetlerinin başlama-
sıyla yok edilmesi dikkatimizi çekmektedir. 

Füruzan, bir toplumun zihninden etik ve estetiğin silinmesi durumunda sağlıklı 
bir mimarînin ortaya konulamayacağını ifade etmektedir. Miras olarak devralınan 
geleneksel mimarîye etik ve estetikle bakmak gerektiğini savunmaktadır: “Etikle 
estetik bir toplumun zihninde giderek siliniyorsa, özellikle kamunun ortak aklında 
yoksa ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Kamunun bir ortak aklının olması kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. Ve şöyle bir sav var: Tarihle barışmak, diyorlar. Tarihle barışmak 
için bir kere, o tarihin bütün süreç içinde ne gibi yol izlediğini bilmek ilk koşuldur. 
Bu gelişmelerin bağlandığı nokta da çağdaşlığın, eğitimli bir toplumun ne denli 
önemli olduğunu unutmamamız. O miras saydığımız değere etik ve estetik olarak 
bakmamız gerekiyor.”5

Füruzan’ın hikâyelerinde göç olgusu önemli bir yer tutmaktadır. Modern kentle ta-
nışan taşralıda mimarî yapılara olan dikkat bazen hayranlık, çoğu zaman da sıkıntı 
olarak karşımıza çıkar. Taşralılar geldikleri topraklara olan özlemlerini, kentteki yapı 
karmaşasıyla karşılaştırarak ifade ederler. Diğer yandan, İstanbul’a olan hayranlık 
da, taşralılarda mimarî eserler üzerinden verilir. 

Füruzan’da mimarî yapının işlenişini bu sebepten ötürü, şu dört durum üzerinden 
değerlendireceğiz:

1-Eski İstanbulluların Modern Mimarîye Bakışı
2-Çocukların Oyun Sahaları: Arsalar ve Parklar
3-Bir Hayranlık Biçimi Olarak Kent Yapıları

4  Ayvaz, Sezer Ateş; “Haraç...”, Füruzan Diye Bir Öykü, (Haz. Faruk Şüyün), s. 157, Yapı Kredi Yayınları, İs-
tanbul, Nisan 2009
5  Ayvaz, Sezer Ateş;  A.g.e., s. 30 
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4-Taşraya Özleme Bir Gerekçe: Toprağı Saklayan Betonlar

1. Eski İstanbulluların Modern Mimarîye Bakışı

Füruzan, çocukluğunu eski İstanbul kültürü içerisinden gelen insanlarla birlikte ge-
çirmiş, bunu eserlerinde türlü yollarla hissettirmiş önemli yazarlarımızdan biridir. 
Onu okurken, gerçek kentlinin kim olduğu, şehrin ve medeniyetin sınırlarının insanı 
nasıl ele alıp, değerlendirdiği üzerinde düşünmeden geri durmak imkânsızdır. Bu-
rada, göçle kalabalıklaşan kentlerde konaklama ihtiyacını karşılamak için, kapitaliz-
min para hırsına aldanan insanların önlerine çıkan tarihî eserleri, konak ve köşkleri 
yerle bir edip, Anadolu insanının yaşantısına ve daha da önemlisi insanın yaratılışı-
na aykırı yapılar tesis etmelerinin, kuşaklar boyu İstanbullu olan ailelerin üzerinde 
bıraktığı tesire değineceğiz. Bu insanların kente olan bağlılıkları ne yazık ki, kente 
göç edenleri bağırlarına basmak konusunda işlerliğini yitirmiştir. Taşralıları sürekli 
dışlayan geleneksel İstanbullular, onları dönüştürmek, bir kültür dairesi içerisine 
çekmek arzularını gütmediklerinden, yakındıkları mimarî tahribâtının gerçekleş-
mesi kolaylaşmıştır. 

Füruzan’ın ilk hikâye kitabı Parasız Yatılı’nın içerisinde yer alan “Su Ustası Miraç” 
hikâyesinde eski İstanbullu bir hanıma, içinde bulundukları evin bakımının zorlu-
ğundan dolayı, daha yeni bir eve taşınması tavsiye edilmektedir. Bu yeni ev genel-
likle bir apartman dairesidir. Anlatıcı ses, kahramanımız “Yok ben istemem o yeni 
evleri...”6 diyerek cevabını verecektir. Fakat karşı tarafın gerekçesi dikkate alınma-
yacak gibi değildir. Zira “İstasyonun orada bir apartman ya da beton köşk” cazip 
durmaktadır, ilk bahsi geçtiğinde. “Rahat edersin. İşi kolay. Baksana bu bizim evlere, 
ikinci katlar baştan aşağı mutfak. İki taraftan inen merdivenleri Döne bir temizle-
meye kalkıyor, bir gün merdiven temizliği sürüyor...”7 Parasız Yatılı’da yer alan bir 
diğer hikâye “Haraç” adını taşıyor. Bir konağa evlatlık verilen Servet Hanım’ın ve ko-
nağın sahibi Dizdar Hanım’ın hikâyesini okuruz burada. 

Mehmet H. Doğan, “Su Ustası Miraç” hikâyesi için  “Su Ustası Miraç, Füruzan’ın den-
geli, en küçük ayrıntılarına kadar dikkatle örülmüş eksiksiz hikâyelerinden biridir. 
Ağa kocasından kalma toprakları yöneten ana, hesabını kitabını bilir, aklıbaşında 
büyük oğlu bir yanda; evlerinde çalışanlara, hizmetçilere daha yakın, onları seven, 
koruyan, onca zenginliğe karşın ‘hükümet parasıyla okumak isteyen’, ama sonunda 
düşüncelerin yüzünden başı derde girince hapse girmesini önlemek için ‘deli’ rapo-
ru alınan, ‘her kavgası başkaları için’ olan küçük oğlu Vedat öte yanda; bunların ara-
sında kendi gerçekliklerinden habersiz Satı, Döne, Döne’nin esrarcı kocası ve Miraç 
Usta (Neyin ustası bu Miraç Usta - Suyun ustası)”8

Füruzan, Ece Ayhan’a verdiği bir söyleşisinde şunları söylemektedir:

6  Füruzan; Parasız Yatılı, s. 54, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 1996
7  Füruzan;  A.g.e, s. 54
8  Doğan, Mehmet H.;  “Füruzan Olayı”, Yeni Dergi, Mayıs 1972, Y. 8, S. 92
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“Haraç’ta Servet unutulmuşların, etten, kandan arınmış düşünülenlerin öyküsünü 
dillendirir. Alt-yapı devrimlerinin gerçekleşmediği bir toplumun kent uçlarında 
duran gecekondulara attığı kişilerdendir Servet. Haklılıkları özenle onlara öğre-
tilmemiştir. Öfkelenmeyi, hıncı bilmezler. Bizdeki Batılılaşma savunucularının ve-
balini taşır Servet. Teknolojisini vermeyen Batı yeni bulduğu pazarına, ilk piyano 
derslerini öğretecek madamları, giyim modellerini, anlaşmaları yollar. İngiliz tarzı 
mobilyalarla bezenir pahalıcı dükkânlar. Edebiyatımızda en gözü yaşlı oda aşklarını 
anlatan romanlar bu sıra şaha kalkmış durumdadır. Teverrüm etmiş paşa kızlarının 
Boğaz’daki örtük yarı saray konakları içinde kan tükürmeleri, zamanın hanımlarını, 
beylerini dertlere giriftar eder. Anlatılanların soyutluğu semt, soyluluk, aile adlan-
dırmalarına karşın akıl almaz uçlara erişir. İstanbul’a arada savaşmak için Anadolu 
gerekirse (İnsan parçaları oralardan toplanır.)

Servet, sessiz, bilinçsiz öder yapılan hainliklerin kendine ait olmayan hesabını. Çün-
kü post kapmasını bilenlere açık ortamlar daima bu sonuçları verir. Bir yokuş boyu 
düşünülen yaşamasından arta kalan tek tutku bir anayı aramadır Servet’de. Çocuk-
larını satma zorunda kalan anaları hoş görür Servet, yargılamaz. Başa çıkılmaz yok-
sullukları yaşamıştır çünkü.”9

Bizi bu başlık altında ilgilendiren nokta ise, hikâyenin sonunda kırk yıllık İstanbullu 
olan Dizdar Hanım’ın bir apartman dairesine mahkûm oluşu ve bu durum karşı-
sında Servet Hanım’ın yorumudur: “Sonraları apartman katlarından çıkarak -konak 
satılınca- bir bütün apartman almışlar. O koca hanımefendi nasıl kat kat başkalarına 
kiraladığı yerlere sığındı bilmem?”10 Bu kısacık cümle, bir neslin yaşadığı trajediyi 
anlatan önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Füruzan’da bireyin varlığı 
ve hoyratça yaşamı, bu mimarî kültürün katledilmesiyle kendisine daha kolay yol 
bulmuştur. 

Erdal Öz’ün tavsiyesiyle ayrı basılan ve bir tek hikâyeden oluşan Gül Mevsimidir, kent 
kültürünü hayatının her alanına yerleştirmiş Mesaadet Hanım’ın hikâyesidir. Belki 
de Füruzan’ın yerleşik kent kültürünü baştan ayağa yansıttığı metinlerinin başında 
Gül Mevsimidir gelir. Bu açıdan hikâyeye yaklaştığımızda, değişen mimarînin bıraktı-
ğı yıkım karşısında kentlilerin tavrını net bir biçimde görebileceğimiz bir durum söz 
konusu olacaktır. Anlatıcı olarak da karşımıza çıkan Mesaadet Hanım, İzmir’de ilk 
çocukluk yıllarını geçirmiş daha sonra İstanbul’a gelmiş bir ailenin üyesidir. Annesi, 
Divanyolu’ndan İzmir’e gelin gelmiştir. İstanbul’un konaklarını kızı Mesaadet’e çok-
tan anlatmıştır. Anne, Perran Hanımefendi bu konakları anlatırken aslında ince bir 
zevkin ve kültürün de yansımalarını bırakır Mesaadet’in Hanım’ın üzerinde:

“Biz Anadolu savaşından epey sonra İstanbul’a yerleştik. Annem Divanyolu’ndan İz-
mir’e gelin gelmiş. Konaklarını anlatırdı bana ara sıra. Semtlerinde bakkal, kasap bile 
yokmuş. Öylesine soylu, öylesine sessiz bir yermiş. Çimentonun dört kol gezmediği 
o dönemde, konakların mücevher kutusu gibi işlenmiş, hayranlıkla seyredilir pa-

9  Ayhan, Ece; “Parasız Yatılı’nın Yazarı Füruzan’la Bir Konuşma, Yeni Gazete, 27 Nisan 1971
10  Füruzan; Parasız Yatılı, s. 155, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 1996
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halılığı, içinde yaşayanların değerine eşmiş. Annem rahmetli Perran Hanımefendi, 
‘Yavrum Mesaadet,’ derdi, ‘dikkat et. Paşaların, beyzadelerin oturduğu yerlerde, ko-
nakların sırtı denize dönüktür, ön yüzleri poyraza açıktır. Çünkü lodos rahatsız edici-
dir ve poyrazın soğuğundan korkmak ancak kenar yerlerde yaşayanlar için caizdir.’”11

Gül Mevsimidir, estetik yapıyı her fırsatta dile getiren bir Füruzan hikâyesi olarak ayrı 
bir yerde durmaktadır. Mesaadet Hanım, İzmirli bir tüccar olan babasının iş yerini 
tasvir ederken de bu inceliğin olduğunu okura hissettirir. Modern sanatların ürü-
nü olan bir tablo, iş yerindeki yazıhanenin tavan süslemeleri bize İstanbul ve kent 
kültürünü hazmetmiş insanların göç ve mimarî kirlilik karşısında nasıl bir irkilme 
yaşayacaklarının ipucunu vermektedir. Mesaadet Hanım ilk gençlik yıllarını hatır-
lamaktadır:  “Yazıhane, kapısıyla, tavanıyla apayrı duruyordu mağazanın içinde. Ta-
vanı ceviz ağacından işlemeliydi. Tam orta yerindeki boşluğa yağlıboya kanatlı iki 
kadın melek resmi çizilmişti. Belden üstleri çıplaktı. Erkek gibi geniş omuzluydular. 
Soluk maviye boyalı bulutların arasında uçuyorlardı. Ayıp bir resimdi bana kalırsa. 
Memeleri yayvandı, hiç uçları yoktu. Ağızlarında üfledikleri borular vardı. Sakalları 
ardına doğru uçan, önü bir bez parçasıyla kapalı erkek melek, kadınlara doğru elini 
uzatmıştı. Bir elinde çatallı demir asa tutuyordu. Ayan beyan kadınların kalçalarına 
bakıyordu. Babamın kâtibi de, benim gerdanıma.”12

Mesaadet Hanım’ın,  “Haraç”ta Dizdar Hanım’ın içerisine düştüğü duruma benzer 
bir durumla karşılaşması sonucunda verdiği tepki, kurduğu cümle birbirleriyle bi-
rebir örtüşmektedir: “Ben beton apartmanlarda oturtulacak kadın mıydım? Benim 
gördüğüm düzen, el üstünde tutulma, saygı, sevgi, bunların birleşip yüz yıl yaşasa-
lar elde edemeyecekleri değerdeydi.”13 Buradan da anlaşılmaktadır ki kentli kadın-
lar, modern mimarînin dayattığı mekânlara keskin bir cevapla karşı çıkmaktadırlar. 
Mesaadet Hanım, gördüğü düzenle, âdâb-ı muâşeretle kendisini bir apartmanın 
güneşsiz odalarına hapsedemeyecek kadar kentlidir. 

Gül Mevsimidir’de Mesaadet Hanım değişen toplum yapısının analizini sıkı bir göz-
lemle yapmaktadır. Sun’i, sentetik bir hayatın içerisine düşmüş, modern bireylerin 
karşısında, yukarıda çizdiğimiz profile sahip Mesaadet Hanım’ın akrabalık kurması 
mümkün görünmemektedir. Teknoloji, yeme alışkanlıkları, sanayileşme ve toplumu 
dört bir yandan kuşatan modernizm şu ifadelerde kendisini bulmaktadır: “Kalori-
ferler, otomobiller, sinemalar, dümdüz beton yapılar, sandviçle karın doyuran bir 
kalabalık; floresanlı aydınlıklarda yüzleri kabuklanan, kemikli kadınlar, cılız erkekler 
ve artık kapanmış olan Sirkeci’deki yağcılar geçidi. Vekilharçların yağların haslığı-
na bakmak için baştan sona soktukları tahta kamışlar. Özenle çakılmış tahtadan 
yağ fıçıları... Şimdi yalnızca tereyağı kullanılıyor. Sindirimi kolay, sağlığa elverişli.. 
Konuk günleri, ak boneli, fırfırlı önlüklü hizmetçiler, yemek çağrılarının koşuşturan 
garsonları, Beyoğlu’nun yıkılan levanten yapıları. Şimdi Maçka’ya yöneliyor güzellik 

11  Füruzan; Gül Mevsimidir, s. 10, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2010
12  Füruzan; A.g.e., s. 11
13  Füruzan; A.g.e., s. 24
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ve rahatlık.”14 Füruzan’ın ikinci hikâye kitabı olan Kuşatma ise “Caddede kaldırımlar 
boş, ama taşıtlar var gidip gelen. Ara vermezler gidip gelmeye bu kentin taşıtları. 
Yaşamada, kentliler, nöbetleşe yer değiştirirler. Gece eğlence yerleri, kabuklu parlak 
görüntülerini, sentetik renklerini dayar burnuna tümünün. Mutlu olmanın yolları 
açıktır onlara. Ne istenirse vardır. Aslında istedikleri kolaydır, verilir. İş parada.”15 de-
nilmektedir. Kuşatma’daki bu ifadelerden de anlaşılmaktadır ki, modernizmin yan-
sıdığı ilk durumların başında para ve plastik gelmektedir. 

Mesaadet Hanım, unutamadığı bir aşkın ızdırabını ölene kadar göğsünde yaşatacak 
kadınlardandır. Onun kentliliğinin yanında böylesi büyük bir aşka düçâr olması da 
estetik yönünü yüceltmiştir. Belki bu vesileyle, Ermeni bir ustanın ve o usta gibile-
rin yokluğunu bir yapının inşası söz konusu olduğunda incelikle hatırlatacaktır. Bir 
piyanonun ki hem bakımı hem de maliyeti külfetli olan bir müzik aletidir piyano, bi-
linçsizce yapılan modern apartman katlarında nasıl rutubete kurban edildiğini an-
latmaktadır: “Mihran usta gibi kulağı ve eli olanlar öldüler. Değerli bir piyano, kuru, 
rutubetsiz yer ister. Diretip dursunlar istedikleri kadar. Apartmanımızın en iyi, en 
seçkin malzemeden yapıldığını, bizim daireninse yapının tek sahibi olduğumdan, 
titizlikle işlenip örüldüğünü, çakıldığını anlatsınlar. Değerli piyanolar beton bir ya-
pının görünmez rutubetini sezer. Tellerine, tuşlarına, pedalına bile işler ıslaklık. Do, 
mi, re’deki ince ve kalın seslerin düştüğünü benim çağımın ustası, Ermeni Mihran 
Efendi ancak anlardı, o yıllar geçti.”16 denilmektedir. “O yıllar geçti.” sözü bir dev-
rin kapandığının da ifadesidir aslında. Bir piyanonun, betonun rutubetini çekmesi 
bilgisi, ancak bir kentlinin önemseyeceği bir husustur. Ve aynı sözlerin devamında 
Mesaadet Hanım, kendisindeki bu bilincin farkında olduğunu bize hissettirir. “Artık” 
der, “Yapıları poyraz mı, lodos mu diye düşünerek yapmamaktalar. Ve bunu bir sen 
bilmektesin Mesaadet.”17 Gerçekten de Mesaadet Hanım, modern kente direnen 
ve kent kültürünü benimsemiş son şahsiyetlerden biridir. 

Kuşatma’nın ilk hikâyesi “Tokat Bir Bağ İçinde” de, anlatıcının yıllar sonra döndüğü 
kentinde dikkatini ilk çeken değişen mimarî olmuştur. Geleneksel mahalle hayatı-
nın simgesi olan çerçilerin sokak aralarından çekilmesi ve apartmanlarının üstüne 
“çift daireden iki kat” çıkılması modern hayatın birey üzerindeki oyunlarından sade-
ce biridir.18 Sokak satıcıları olarak argo bir söylemin içerisine itilen çerçiler sadece 
bir mesleği ifade etmiyordu. Onlar bir mahallenin tutkalları görevindeydiler. Diğer 
yandan apartmanın çoktan yapıldığı, artık kat sayılarının artırıldığı söz konusudur. 

“Tokat Bir Bağ İçinde” nin taşrada modernizme ve modernlik öncesine bakan bir 
yönü de söz konusudur. Küçük bir ilçenin yapılarının ahşap olması, dükkânların ve 
evlerin alt-üst biçimde yapılması, yoksul ama zevk sahibi insanların ev düzmeleri 
anlatılmaktadır:

14  Füruzan; A.g.e., s. 59
15  Füruzan; Kuşatma, s. 23, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 Mayıs
16  Füruzan, A.g.e., s. 67
17  Füruzan, A.g.e., s. 73
18  Füruzan, Kuşatma, s. 13, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 Mayıs
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“Ben küçükken tüm ilçenin ahşaptı yapıları. Altları dükkân, üstleri evdi. Pencerele-
rinin perdesi açık tutulmazdı gündüzleri bile. İnce el örgüsü seyrek dantel perdeler 
örtük olurdu. Ev altındaki dükkânların çoğu nedense nalburiye ya da marangoz 
dükkânlarıydı ve buraların geleni gideni de erkeklerdi. Erkek kız okunan ortaokulu 
sayan kasaba halkı, kadın yüzlerinin çokça görünmesine karşıydı. Kasabamızın or-
mana yakınlığından ötürü mahpushanede (hapishane denmezdi, çünkü bu sözcük 
değişimi mahpusların durumunu hafife almak olurdu) tahta işçiliği de ilerlemişti. 
Mahpushanede yaşayan bu şanssız, kadersiz adamların yaptıklarıyla kasabamızın 
erkekleri evlerini döşüyorlardı, ‘Tanrı’nın kadersizleri beş on kuruş kazansınlar,’ di-
ye.”19

Annesi düşkün bir kadın olan bir “çocuk”un hikâyesinin anlatıldığı “Çocuk”, Gecenin 
Öteki Yüzü’nün ikinci hikâyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük bir çocuğun gö-
zünden anlatılan çevrede dikkatimizi çeken bir nokta vardır. O da, eski bir konağın 
zaman içerisinde yıkılması ve birtakım hesaplar yüzüne vârisleri arasında anlaş-
mazlığa düşülmesidir: “Evin kiracıları, ilerdeki eski konağın bahçe duvarlarının yı-
kık açıklığından geçerek gitmişlerdi.”20 cümlesindeki “yıkık” ifadesi bize Füruzan’da 
alışık olduğumuz bir yıkılış, yok ediliş hikâyesinin varlığını hissettirmektedir. Ger-
çekten de bu varlığı hissettirilen bir kış geçmeden yapının damı “çatırtılar içinde” 
çökecektir: “Bahçeden geçerlerken çoktan boşaltılmış olan yapının yer yer kopuk 
panjur tahtaları arasında, kimi salt birer karanlıktan farkı olmayan pencerelerin dı-
şında günün ışık durumuna göre değişen aydınlık çizgiler oluyordu. Çünkü bu terk 
edilmiş görkemli yapının, sonunda, bir yıl önceki amansız kışta damı çökmüştü.”21 
Damın çökmesiyle birlikte yapının “giz dolu” bir yanı da kalmamıştır. Bu kötü durum 
karşısında ortaya çıkan aracılar yapının maddî tarafıyla hesap kitap yapmaya başla-
mışlardır: “Artık buralara hiç uğramayan, hatta birkaç aracının elinden geçerek para-
ların toplanıp ulaştırıldığı bilinmeyen sahiplerince bu yapı satışa çıkarılmış, hissedar 
sayısının çokluğu yüzünden uzlaşmaya varılamadığı için, sonunda içindekilerle bir-
likte olduğunca bırakılıp salt gelen parayla ilgilenir olmuştu.”22

“Çocuk”ta anlatılan anne ve oğlun konakladıkları yer bu yapının bir zamanlar ki-
ler olarak kullanılan odasıdır. Onlara bu oda “gözü tok” insanlar tarafından âdeta 
bahşedilmiştir. “ ‘Gidin şu yıkıntıya sığının bakalım’ diyordu. ‘Size acımak gereksiz. 
Eh, buranın sahiplerine şükredin siz. Şükredin ki, onlar gözü tok insanlardır, soylu 
hanımefendiler, soylu beyefendilerdir. Yoksa buraya çekerlerdi çoktan kaloriferli, 
asansörlü kırk daireli şahane bir şey...’ ” Soylu hanımlar “şahane” olanı yapmayı tercih 
etmemişlerdir. Bu şahane sıfatını kendileri değil, boş köşklere, konaklara göz diken 
tüccarlar kullanmaktadır. Uzanamadıkları bu metruk binalar için her türlü ifadede 
bulunmayı kendilerine bir hak olarak görmektedirler.  

19  Füruzan, A.g.e., 26
20  Füruzan, Gecenin Öteki Yüzü, s. 38, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mart 2009
21  Füruzan, A.g.e., s., 39
22  Füruzan, A.g.e., s., 45
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Füruzan, Benim Sinemalarım’da yer alan “Kış Gelmeden” hikâyesinde de, modern bir 
yapı olan apartman katlarının insanın tabiatına aykırı olduğunu hatırlatmaktadır: 
“Odanın bodrum kat tavanlarına özgü alçak kapanık betonundan gelen havasızlık 
duygusu baskınlaşıyordu.”23  

Sevda Dolu Bir Yaz ise, Füruzan’daki kentli kültürü yansıtan büyük bir öneme sahip 
eserlerindendir. Parasız Yatılı’ nın ilk kitap olmaktan gelen şöhreti birçok kitabını 
gölgede bırakmıştır Füruzan’ın. Sevda Dolu Bir Yaz da bundan nasibini almıştır. Biz-
ce, Füruzan’ın ustalığını gösteren en önemli eseri Sevda Dolu Bir Yaz’dır. Füruzan bu 
eserinde de modern kentin betonla olan imtihanına yer vermiştir: “Perdeyi çaba-
layıp anca aralamıştım. Dışarıda yüksek yapılarla çevrelenmiş bir iç avlu vardı. Çöp 
bidonları sıralanmıştı. Her şey betondandı. Bu bitişik yükseltiden oluşan altı kenarlı 
bir açıklığın üstündeydi gök. Avluya bakan dar, uzun, seyrek camlar kirliydi. Öteler-
den tren düdükleri, klakson gürültüleri, bir de bir satıcının sesi geliyordu.” demek-
te, hemen devamında “Köşeden çıkan bir atlı sucu bana bakarak ‘nereyi arıyorsun 
kızım’ diye sorduğunda anlattım.”24 diye de eklemektedir. Aynı hikâyede Füruzan, 
anlatıcı vasıtasıyla yok olan bir köşkün hatırasını sunmaktadır. Uzun zaman sonra 
kente dönen bir karakter de burada karşımıza çıkar ve ne yazık ki ardında bıraktığı 
köşk artık yoktur. Yerinde yine bir apartman inşaatı vardır. “‘Buralara epeydir gelme-
mişsin, belli’ dedi. ‘Bahçe kapısını da tanımadın mı? Henüz sökmediler. İçinde köşk 
yok artık, haklısın. Bahara doğru yıkım bitti. Bahçe kapısı kapatıyor boşluğu”25 

Hikâyelerde İstanbul dışında karşımıza çıkan ve kent diyebileceğimiz yerlerden biri 
de Ankara’dır. Ankara, İstanbul karşısında mimarînin hızla tahrip edilemediği yer-
lerdendir. Sevda Dolu Bir Yaz’da aileye misafir olan birinin kaldığı ortam dile getiri-
lirken de buna vurgu yapılır: “Konuğumuz Küçükesat’ta bir apartmanın alt katında 
oturduklarını, oralarda hâlâ tek tük binalar yapıldığından kiraların uygunluğunu, ...” 
dile getirmektedir. 

Bu kısmın son eseri ise Benim Sinemalarım’da yer alan “Bir Evin Dıştan Görünüşü” 
adlı hikâye olacaktır. Yine karşımızda medeni bir aileden gelen kadınlar vardır. Bir 
diyalog sırasında “-Hiç de değil.. Niçinmiş? Ora konaklarının değerini tutacak bir 
bina göster bakalım bana buralarda. Çimento yığını bunlar ayol. Yatak odasının ta-
vanı biraz daha alçak olsa başına çarpar insanın. Öbür tavanlar da öyle ya... Ama ya-
tınca, orası daha bir basıyor insanı.”26 demektedir. Ardından da şu nazik cümle gelir: 
“Şimdiki apartmanlara bakıyorum da bisküvi duvar, raf tavan.” Hikâyede yer alan 
şu cümlelerde de değişen kent silueti hakkında açık ifadeler bulunmaktadır: “İstan-
bul’a döndüğümüzde Anadolu Ekspresi sabahın erken saatlerinde Bostancı’ya gir-
diğinde, ağlamaklı olmuştum. Eski konakların yıkılıp apartman yapılmamış olanları 
hala vardı.”27 ve “Gecenin kimsesizliği ayın giderek giz dolu bir etkiye bürünmesi, 

23  Füruzan, Benim Sinemalarım, s. 156, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şubat 2001
24  Füruzan, Sevda Dolu Bir Yaz, s. 15, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Nisan 2010
25  Füruzan, A.g.e., s. 39
26  FÜRUZAN, Benim Sinemalarım, s. 86, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şubat 2001
27  A.g.e., s. 106
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karşıda sıralanan beton yapıların anlam, güzellik taşımayan katılıkları, ürküntü verdi 
Fıtnat Hanıma.”28

Kentli ve bilhassa İstanbullu güngörmüş insanların mimarî çöküş karşısındaki ta-
vırları Füruzan’ın hikâyelerine bu şekilde yansımaktadır. Kent ve birey bahsinde bir 
diğer nokta, sadece birkaç yerde geçiyor olmasına rağmen önemlidir. O da, çocuk-
ların oyun alanları olan boş alanların bir bir betonarme binalar yapılmak için elle-
rinden alınmasıdır. Zihninde en değerli varlığı elinden alınan çocuğun yıllar sonra 
mimarî eser karşısında hassasiyet göstermesi beklenemeyecektir.

2. Çocukların Oyun Sahaları: Arsalar ve Parklar

Füruzan’ın çocukluğu İstanbul’da mahalle hayatının yaşandığı semtlerde geçmiştir. 
Çocukluklarını sokakta, kendilerine doğal buldukları nesnelerden, alanlardan oyun 
gereçleri yapabilen kişilerin yaşadığı dünyaya yabancı değildir. Buradan hareketle, 
mahalle aralarındaki boş arsaların, bu çocuklarda uyandırdığı ilk izlenim bir oyun 
sahasına dönüştürülebilme ihtimalidir. Ne yazık ki, modern kentlerin Türkiye’de in-
şasıyla birlikte yok edilen ilk alanlar, bu boş arsalar olmuştur. Muhakkak, Füruzan’ın 
kendi hayatından izlerle bu boş arsalar hikâyelerinde sıkça dillendirilir. Füruzan’da 
boş arsaların işlenişine bakmadan önce, arsalara alternatif olarak kurgulanan park-
lardan söz açmamız gerekmektedir. 

2.1. Modern Kentin Huzur Aldatmacası: Parklar

Park, yukarıda bahsettiğimiz sentetikliğin, plastiğin bir yansıması olduğu için kur-
gudur. Modern belediyecilik anlayışında, elbette Batılı bir düşünceyle yapılan park-
lar tabiatın düzenlenmiş hâlidir. Oysa insanı huzurlu kılan dinginlik, tabiatın kendi-
sini yenileyecek ve kendisine müdahale edecek bir tesire ihtiyaç duymamasından 
gelir. Park ve bahçe düzenlenen bir şeydir.

Füruzan’daki park sözcüğü yanında olumsuz bir durumu da getirmektedir. Biz, park-
larda mutsuz kişiler görürüz. Parklar, tabiatından uzaklaştırılmış, evlere hapsedilmiş 
köpeklerin gezdirilme mekânıdır. Bazen de park yeri için ağaç kesen bürokratların 
sürgün sebebidir. Nihayetinde park her zaman bir talihsizliği barındırmaktadır. Boş 
arsaları ellerinden alınan çocukların parklarda yer aldıklarına pek tanıklık etmeyiz. 

Kuşatma’daki “Tokat Bir Bağ İçinde” de yer alan şu cümle buna bir örnek teşkil et-
mektedir: “Ne o, bu sabah kapıcı köpeğiyle çıkmamış daha. Belki de çıkıp parkın 
yolunu tutmuştur bile.”29 Köpek ve park gezmeleri modern bir ayindir. Tanzimat’la 
birlikte edebiyata ve sosyal hayata yerleşen alafranga tiplerde bunu görmekteydik. 
Füruzan’ın “Tokat Bir Bağ İçinde” yi yazdığı dönemde evcil hayvanlara park gezme-

28  A.g.e., s. 114
29  Füruzan, Kuşatma, s. 22, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mayıs 2001
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leri yaptırılması toplumda yaygınlık kazanmıştı. Aynı hikâyede parkların sun’iliğini 
gösteren çok kıvrak bir cümle yer almaktadır. Bu da kuşkusuz Füruzan’ın gözlem ve 
ifade gücüne verilebilir. Parklarda her mevsim yeşil kalabilen bir bitki, ağaç olması 
mümkündür. Doğal, kendiğinden biten, hüdayınabit bir durumdan söz edemediği-
miz için kış ortasında parkları yeşil görmemiz artık garipsenmeyecektir. Hikâyede 
yer alan “Park bahçıvanları her mevsimin yeşilini suluyorlar durmadan.”30 sözü bize, 
her mevsim ancak parklarda yeşil olur dedirtmektedir. 

“Gecenin Öteki Yüzünde” ise, aynı adı taşıyan hikâyenin kahramanı küçük kızın iç sı-
kıntısı bir park sahnesi ile birlikte verilir. Füruzan bunu bilinçli bir biçimde yapmak-
tadır. Çünkü onda, park sisler içerisinde, insana kasvet veren bir yapıdır. Bu yanıyla 
parklar, Füruzan hikâyelerinde yapılış amaçlarına aykırı olarak tasvir edilirler. “Küçük 
kız, iyileştikten sonra büyük derenin denize kavuştuğu yerdeki parkı unuttu. Kentin 
o bölümüyle öteki bölümleri arasındaki park sisli bir koyuluğun oluşturduğu bir 
boşluk gibi yerleşiyordu belleğine.”31

Parklar Füruzan’da bir iki noktada olumlu olarak değerlendirilirler. Onlar da aslında 
modernizmin ya da plastiğin karşısında bir durum olarak karşımıza çıkar. “Gecenin 
Öteki Yüzü”nde bir parkta yer alan yaşlı bir çınarın varlığı ve bu çınarın bir kültür ve 
tarih metaforu olarak kullanılması ilgi çekicidir: “- Niçin? Dedi genç adam. Bu kentin 
parkları çok güzel.. Geçenlerde ablamla vapurla karşıya geçtik. Cam parlağı ayaz bir 
havaydı. O ünlü, geçmiş sarayların parkına gittik. Çınarlara hayran olduk. Sonunda 
bu kentin, benzersiz bir çınarın çocuğu olduğuna karar verdik. Kökünü her yana 
salan, denize ulaşıp oradan öteki denizlere kol atan güçlü bir çınarın gövdesinden 
çıkıyor bu kent.”32

Benim Sinemalarım’da park bitkilerinin, süs havuzlarının sun’iliğine Füruzan da dik-
kat çekmektedir. Aynı adı taşıyan ilk hikâyede “yapma” sıfatını kullanarak çağlayan-
ları nitelemektedir. Bunun yanında karakter bir sıkıntıyı kendisine arkadaş kılmıştır. 
Sıkıntı ve yapaylık park söz konusu olduğunda yine karşımızdadır: “Benzersiz bir ye-
nilik duygusu içinde, bu koca kentin en büyük parkında. Her yan topraklar, çakıllar, 
yapma çağlayanlarla dolu. Üstlerinde ağaçların kuytu bileşikliği ve renksiz, saydam, 
çok yükselmiş bir gökyüzü.”33 sözleri bize Füruzan’ın hikâyelerinde park imgesinin 
nasıl okunması gerektiği noktasında yardımcı olmaktadır. 

2.2. Modern Mimarînin Bozgununa Uğrayan İlk Mekânlar Olarak Boş Arsalar

Füruzan’ın hikâyelerine mekân bağlamında bakacak olduğumuzda gözümüze takı-
lan ifadelerin başında “boş arsa”lar gelir. Mahalle hayatının ilkel sosyalleşme mekân-
ları olan bu boş alanlar, kadınların, çocukların güven içerisinde vakit geçirdikleri 

30  Füruzan, A.g.e., s. 23
31  Füruzan, Gecenin Öteki Yüzü, s. 153, Yapı Kredi Yayınları, Mart 2009
32  Füruzan, A.g.e., s. 182
33  Füruzan, Benim Sinemalarım, s. 30, Yapı Kredi Yayınları, Şubat 2001
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bir yerdir. Fakat hızla binalaşan büyük kentlerde ilk göz dikilen yerler bu alanlar 
olmuştur. Füruzan’ın hikâyelerinde de boş arsalarda oynayan çocuklar, çocukluğu-
nu geçirdiği mahallelere yıllar sonra döndüğünde boş arsaları bulamayan bireyler 
anlatılır. Bazen de, boş arsalara kurulan iş yerlerine gelip giden insanların mahalle 
hayatında nasıl huzursuzluk yarattığından bahsedilir. 

“Kış Gelmeden” adlı hikâyede “Birden eski arkadaşlarımın bağıra çağıra aşağıya ine-
rek beni çağıracaklarını sandım. Oysa sokak değişmiş. Gece bile belli oluyor sokağın 
değiştiği. Top oynadığımız büyük yangın yeri yok. Oraya da apartmanlar yapılmış. 
Durmadan akan çeşmeyi de kapamışlar. Kedili Hasene Teyzenin ahşap evinin ne 
olduğunu karanlıkta pek çıkaramadım.”34 geçen yangın yeri ifadesi boş arsalardan 
birini imlemektedir. Kente dönen karakterin ardında bıraktığı, çocukluğuna ait boş 
arsası artık yoktur. 

Parasız Yatılı’daki “Sabah Eskimişliğin”de hem bizim hem de Füruzan’ın zihninde boş 
arsaların neye karşılık geldiği ayan beyan ortaya çıkmaktadır. “Bir arsa vardı da çok 
devedikenleri doluydu orası, o çocuk yaşamımın ince, duygulu özgürlüğünü ne gü-
zel derleyip topluyordu o arsalar; bu kente ne oldu bilemiyorum, çocuklara arsaları 
bırakmadılar, sıkıntıdan esneyen, alık koca binalarla dolduruyorlar.”35

3. Bir Hayranlık Biçimi Olarak Kent Yapıları

Füruzan’da kent yapılarına olan hayranlık çok azdır. Sadece, kentle ilk karşılaşan taş-
ralılar bir süreliğine çok katlı mimarî eserlere ilgi duymaktadırlar. Bu ilgi, kent tanın-
dıkça, taşra özlemi arttıkça yok olacaktır. Hayranlık daha çok bireyin sahip olama-
yacağı, zaman zaman konaklama mekânı olarak kullanabileceği yerlerde karşımıza 
çıkar. Bunlardan biri otellerdir. Bunun yanında müteahhitlerin satın aldıkları arsala-
ra apartmanlar yapacak olması bazı kentlileri heyecanlandırmaktadır. Apartmanlar 
sıcak sulu, asansörlü, kaloriferli, kapıcısı olan yapılardır çünkü. 

Bu kısımda Füruzan’ın hikâyelerinde bu hayranlığın nasıl ortaya çıktığına bakmaya 
çalışacağız. 

Sevda Dolu Bir Yaz’da “Bu sevda öyküsünün ortaya çıktığı yıl, biz yine yatırın yanın-
daki evdeki odalarımızdan taşınmaya girişmiştik. Çünkü orayı bir müteahhit almıştı, 
birkaç ay sonra da bir apartman yapacaktı.”36 denilmektedir. Biz burada müteahhite 
bir sitemden ziyade onun varlığından duyulan hoşnutluğu sezmekteyiz. Füruzan 
burada karakterine müdahalede bulunmaz, onu içinden geldiği gibi konuşturmak-
tadır. Aynı hikâyede geçen “Maçka’da asansörlü, iki yüz metrekarelik, kaloriferli, çift 
banyolu, servis kapılı yeni bitmiş bir apartman dairesine taşındık o yıl.”37 ifadesi bizi 

34  Füruzan, Benim Sinemalarım, s. 152, Şubat 2001
35  Füruzan, Parasız Yatılı, s. 11, Ocak 2011
36  Füruzan, Sevda Dolu Bir Yaz, s. 206, Yapı Kredi Yayınları, Nisan 2010
37  Füruzan, A.g.e., s. 209
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haklı göstermektedir. Modern mimarîye hayranlığın temelinde daha rahat bir or-
tamda yaşama arzusu vardır. 

Kuşatma’da yer alan “Kırlangıç Balıkları” hikâyesinde güney kentlerinden birinde ça-
lışan yazlık inşaat işçileri anlatılır. Onların çevreyle ilgili tek gözlemleri bir otelin inşa 
edilecek olmasıdır: “Bu yazın son değişikliği büyük, turistik bir otelin açılmasıydı ve 
bununla ilgilenmişlerdi ilk kez.”38

4. Taşraya Özleme Bir Gerekçe: Toprağı Saklayan Betonlar

Birtakım sebeplerden ötürü İstanbul’a ya da büyük kentlere göçmüş yoksul taşra-
lıların sılaya dönme arzularını tetikleyen en büyük tesir, her taraflarında betondan 
yapılar görmeleri ve toprağa temas edememeleridir. Soğuktan, yoksulluktan ya-
kınmalarının temelinde betonarme mimarînin soğukluğu yatmaktadır. Füruzan’ın 
hikâyelerinde büyük kentten kaçmak isteyen, birey olamamış insanların yakınma-
larını mimarî eser üzerinden okuruz. Sözgelimi, “Sabah Eskimişliğin” de “Havalar 
birden soğuyacak, sokaklar kış kokmaya başladı. Geçen gün yıkılan eski bir yapının 
ardından kış bulutlarının hazırlığını gördüm.”39 diyen anlatıcı kışın kahredici soğu-
ğunu yapılar üzerinden vermektedir. “Edirne’nin Köprüleri”nde bir muhacir kadının 
ağzından şunları duyarız: 

“-Abe kızanlarım, topraksız yerde yaşanmaz. Her yer burada ev. Güneşi gördüğü-
müz yok. Derler ki, gelmeyeydin. Kim gelmek istedi, ben mi? Ah kışın bile duvarları 
sıcak olan evim. Çapaya çıktığımızda tarla kuşları ötmezdi daha. Kışın karın altında 
toprak dinlenir suyunu alırdı iyice. Toprağı kazardık, yarılır gevşerdi. Bolluğu bere-
keti ancak toprak anlatır. Gençliğimde olsaydı, çıkıp giderdim buralardan. Yaşlılık 
zor dert… Çıkmamış kimse gurbetteki topraklarımıza bahçelerimize sahip. Almaz 
aklım, bu erkeklerin çabası niyedir? Alıp başlarını düşerler gurbetlere, viranlara. 
Bırakırlar ata topraklarını. Doksan Üç Savaşı’nda gitmiş, onca kan onca kol bacak. 
Yiğitler elma ağaçlarından yapmışlar kendilerine baston. Olmaz, anlamazlar hiçbir 
şey. Alamaz kimse topraklarımızı konaklarımızı derim. Ne var bu viranlarda! Kıtlık 
neymiş gördüler işte, daha da neler göreceğim durun durun...”40

“Tokat Bir Bağ İçinde” de yer alan “Yandaki evlere ara kapıyla bağlantısı olan ev-
lerdi, bizim evlerimiz. Zor ısınırdı, alabildiğine eskimişti. Kışın kat kat giyinilirdi. Bir 
sobanın çevresinde toplanıp elimiz yüzümüz ısınmış, babanın uykusu gelsin diye 
beklerdik. Baba en istenilen zamanda çekilirdi. Nasıl olurdu bu bilmem. Ne usta bir 
bilinçti, gerekince kalkabilmek. Annem ‘Hadiyin!’ deyince dağılırdık odaya. Herkes 
yerinde bekleyen büyük oyunun gereçlerini çıkarırdı. Cin mısırlarının gevrek patla-
maları içinde birden beliren uykumuzu engelleyip sonuna dek dayanırdık. Bizi soba 
yanan odada yatırırlardı. Ama soymadan. Tam tersine, biraz daha giydirip. Gece 

38  Füruzan, Kuşatma, s. 117, Yapı Kredi Yayınları, Mayıs 2001
39  Füruzan, Parasız Yatılı, s. 12, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2011
40  Füruzan, A.g.e., s. 79



461

uykuya vardıktan bir süre sonra evin kol vermiş ahşap örgülerinden soğuk dolardı 
odaya... sabahları ‘Ya,’ derdi annem, ‘bir de, yeter yeter diye diretirsiniz. Uyuyanın 
üstüne kar yağar.”41 İfadelerinde taşra hayatının sıkıntılara rağmen modern kent 
karşısında nasıl huzur dolu olduğu anlatılmaktadır. 

41  Füruzan, Kuşatma, s. 27, Yapı Kredi Yayınları, Mayıs 2001
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XV. Yüzyıl Sonu ve XVI. 
Yüzyıl Başlarında Trabzon 
Şehzâde Şehrinde Vali 
Yavûz Sultân Selîm İle 
Oluşan Edebî Muhit  
Hüseyin Albayrak1

Trabzon’da edebî bir muhitin oluşmasında en büyük sebep, Yavûz Sultân Selîm gibi 
bir şehzâdenin uzun süre burada, müstakil bir sultân gibi vâlîlik yapmış olmasıdır. 

Bu bakımdan Şehzâ de Selîm’in Trabzon’daki yıllarının ve 
etrafında oluşan şiir ve edebiyat halkasının bilinmesinde 
yarar görülmüştür. 

Şehzâde (Yavûz Sultân) Selîm, 1470 yılında, dedesi Fâtih 
Sultân Mehmed’in pâdişâh olduğu dönemde ve Babası 
İkinci Bâyezîd’in vâliliği sırasında Amasya’da doğdu. Annesi,  
Dulkadir Hânedânından Ayşe Hâtûn’dur. Şehzâde Selîm’in 
doğumu için Osmanlı kaynaklarında 872/1467-1468 ve 
874/1469-1470 tarihlerine de rastlanır. Bizim burada esas 
kabul ettiğimiz, 975/1470 tarihli, en kuvvetli rivâyettir.2 

1  Eğitimci, Araştırmacı, Yazar
2  İsmail Hâmî Dânişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.1, s. 315, Türkiye Basımevi, İstanbul,1947
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Amasya’da tahsil ve terbiye görmüş ve bir ara dedesi Fâtih’in arzusu üzerine İstan-
bul’a getirilip bir müddet onun yanında kalmış, sonra Trabzon Sancâk Beyi olmuş-
tur.3

Şehzâde Selîm, tahmînen 1489 yılında, 19 yaşlarında bir delikanlı iken Trabzon San-
câk Beyliği’ne geldikten kısa bir müddet sonra, bağımsız bir sultân gibi yönetimde 
otoritesini ve hâkimiyetini kurmuştur. Ata binmekte, silâh kullanmakta ve özellik-
le de ok atmakta çok ustadır. Trabzon’da Kabak Meydânı semti ok meydanı olarak 
kullanılırdı. Burada hem kendisi ok atar, hem de ok atma öğretimi ve yarışmaları 
yapılırdı.4

Bu konuda bir gazete haberinde şu bilgiler verilmektedir:

“Ok tâlîmlerine hedef ittihâz olunmak üzere, Yavûz Sultân Selîm zamanında üç tane 
mermer nişân taşı mevcuttu. Biri Kabak Meydânı’nın doğusundaki Kâdirî Dergâhı 
önünde, diğeri ondan takrîben beşyüz metre kadar batıda, üçüncüsü de Ayasofya 
Câmiî batısındadır. “ 5

Trabzon P.de Tournefot’dan

Bu nişan taşlarına su ka-
bakları asılır ve buralara 
nişan alınarak ok atılırdı. 
Bu yüzden söz konusu 
meydan  “Kabak Mey-
dânı” olarak anılmıştır. 
Bazı kaynaklarda buraya, 
meydanın kenarlarına di-
kilen kavak ağaçlarından 
ötürü, Kavak Meydanı da 
denilir.

Şehzâde Selîm, Trabzon 
Vâlisi iken kendisine lâla 

olarak gönderilen şahısları, ilim ve sanat erbâbından olmadıkça kabul etmeyip ilti-
fat etmez ve bir bahane ile geri gönderirdi. Trabzon’da iken Kastamonulu Ali Efen-
di’nin oğlu meşhur Alâeddîn Arabî’den ders almış ve tahsîlini Suriye’de, Mısır ve 
İran’da tamamlamış olan Abdullah (Abdulhâlim) Çelebî’yi kendine imâm, musâhib 

3 Türk Ansiklopedisi, C.28, s. 339, M.E.B., İstanbul, 1980

4  Goloğlu, Mahmut;  Trabzon Tarihi, s. 22, Kalite Matbaası, Ankara, 1975, s. 120, İstikbâl Matbaası, Trab-
zon, 1955
5  Zafer Gazetesi, Sayı: 8, 11 Şubat 1339 / 1923, Trabzon



464

ve hoca yapmıştır. Abdullah Çelebi’nin derin bilgisi kadar, büyük ve medenî cesareti 
de vardı. Başkalarının söylemeye çekindiklerini o açıkça söyleyebilirdi. Yavûz Sultân 
Selîm, pâdişâhlığı zamanında da Abdullah Çelebî’yi yanından hiç ayırmamış, İstan-
bul’daki cenâze törenine bizzat katılmıştır.6

Şehzâde Selîm, öteki kardeşlerine asla benzememekteydi. İleri görüşü ve ülkesine 
karşı duymuş olduğu büyük sevgi, çok sert ve haşin olan bu şehzâdeyi daha vâlî 
bulunduğu sıralarda fiilen memleket işlerine karışmaya zorladı. Bu sebepten Trab-
zon’da bulunduğu süre içinde bir taraftan kardeşlerinin hareketlerini takip etti, öte 
taraftan kızılbaşlık faaliyetleri ile yakından ilgilendi, onlara ve Gürcülere karşı savaş 
bile açtı.

Şehzâde Selîm, bir uç sancakbeyi olarak muhtemel bir saldırıya karşı Trabzon’un 
savunması için tedbirler almış, bir yandan da Trabzonlular’dan oluşan askerî birlik-
ler kurmuştu. 1491 yılında surları onartmış, askerin sayısına ve donanımına önem 
vermişti. 1501 de şiiliğin Anadolu’ya iyiden iyiye yayılması karşısında Pâdişâh İkinci 
Bâyezîd’i uyaran Şehzâde Selîm, babasının ve ağabeyi Amasya Vâlîsi Şehzâde Ah-
med’in ilgisizlikleri karşısında kendisi açıkça tavır takınmağa başlamıştı. Amasya’da 
Şehzâde Ahmed’den, beliren tehlikeyi görüp de tedbîr almasını isteyen bazı devlet 
adamları kaçıp Trabzon’a geliyorlardı. 1503 yılında kaçanlardan biri de Kâsım Paşa 
idi.7

Anadolu’da ve Trabzon çevresinde gelişen olaylar karşısında Şehzâde Selîm, Çer-
kezistan ve Gürcistan’a akınlar yapmıştır.1508 de Gürcü Kralı memleketini koruya-
mamış ve hayatını kurtarmak için saklanmaktan başka bir çare bulamamıştı. On 
binden fazla esir ve çok miktarda ganimetle geri dönen Selîm, durumdan babasını 
haberdâr edince Bâyezîd, bu başarından büyük bir memnuniyet duymuş ve Selîm’i 
“Avârif-i şâhâne ve avâtıf-ı hüsrevânî ile mesrûr” etti. Bununla beraber, belki de do-
ğuda yeni hâdiselerin çıkmasını uygun bulma- yan pâdişâh ona “etrafında bulunan 
kefere ile tarîk-i harb u kıtâli sadd idüb vilâyetin zapt ve hırâsetinde cidd ü cehd eylesin, 
teksîr-i a’dâ’yı rızâmız yokdur” diyordu.8

Yavûz Sultân Selîm

Fakat yeni birtakım olaylar, Şehzâde Selîm’i bu defa başka bir 
taraftan harekete geçmeye mecbur bıraktı. Çünkü Safevî hü-
kümdarı Şâh İsmâil’in gün geçtikçe şöhreti artmış ve Anadolu’yu 
istilâ etmesi gün meselesi hâlini almıştı. Safevîlerin hangi yolda 
yürüdüklerini çok iyi sezen Selîm, Osmanlılarla İranlılar arasın-
daki zâhiri dostluğa hiçbir değer vermeyerek, Türkmen kalele-
rinden bir kısmını ve bu arada İspir ve Bayburd’u zaptetmişti. 

6  Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 23; Ömer Akbulut. Trabzon, Cumhuriyetten Evvel Tarih ve Valiler, C.1
7  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.2, s. 221-225, T.T.K. Matbaası, Ankara, 1983
8  Sebahaddin Tansel, Fatin Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askeri Faaliyetleri, s. 264, T.T.K. Basımevi, Ankara, 
1953
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Bu suretle Erzurum’a kadar olan yerler Şâh İsmâil’in tecavüzünden masun kalmış, 
ayrıca bu bölgelerde hüküm sürmekte olan beyler bilhassa Bayındır beylerinden 
Ferruhşâd Bey ile Mansûr Bey ona tâbi olmuştu.9

Diğer taraftan Şehzâde Selîm, kardeşlerinin taç ve taht hayaliyle meşgul oldukları 
ve bilhassa Şehzâde Ahmed’in Amasya Kızılbaşlarının ileri gelenleri ile şiir ve ede-
biyat geceleri tertip ederek eğlendiği bir sırada, babasını ve hükümeti birkaç defa 
Safevî tehlikesinden haberdâr etti ise de bir netice alamadı. Şâh İsmâil 1507 de, 
Dulkadir Seferi’nde Maraş ve civarını yakıp yıktıktan sonra, memleketine dönerken 
kardeşi İbrahim’i Trabzon’u yağmaya göndermişti.10 Sabrı tükenen Selîm, hemen Er-
zincan’ı işgale karar verdi. Selîm, bu kararını o kadar süratle uygulamıştı ki düşman 
Erzincan’ın kuşatıldığından bir sabah vakti haberi olabildi. Bu sebeple baskın pek 
başarılı olmuş, muhafızlar kılıçtın geçirildikten ve şehir işgal edildikten sonra Trab-
zon’a dönmüştü. Fakat felâket haberini alan Şâh İsmâil’in, şehri kurtarmak üzere 
12.000 kişilik bir kuvveti tekrar Erzincan’a göndermesi, Selîm’in yeniden Erzincan’a 
gitmesine sebep oldu. Burada, bir köprü başında önemli bir savaş yapıldı. Ayrıca, 
yaya yürümek suretiyle bizzat savaşa giren Selîm, kayalıklara sığınmış olan kızılbaş-
lara karşı ikinci bir zafer daha kazandı.11 Burada Safevî kuvvetlerini dağıtıp, İbrahim’i 
esir alarak Trabzon’a döndü. Son Akkoyunlu beylerinden Murad Bey’in oğulları Mu-
rad Hânlular’ın Trabzon’a yerleşmeleri bu devreye rastlar.12

Trabzon Sancak Beyi Şehzâde Selîm ile savaşmaktan kaçan Şâh İsmâil, İstanbul’a 
elçiler göndererek, Şehzâde Selîm’den yakındı ve Pâdişâha bağlılığını bildirdi. Olay-
ların ulaştığı boyutlardan haberdâr olmayan padişah, söylenenlere kanıp, Trabzon’a 
bir fermân göndererek İran üzerine saldırılmamasını sağladı.13

Şâh İsmâil’i sindiren Şehzâde Selîm, artık başlı başına bir kuvvet olmuştu. Bir sancak 
beyi değil de, bir devlet başkanı gibi davranıyordu. Bu tutum ve davranış içinde, 
1508 yılında Gürcistan’ ‘a savaş açtı. Gürcüler ise o sırada Ortodoks idi ve Kral Birinci 
Aleksandr (1413-1442) ülkesini üç oğlu arasında; “İmeretiya (Açıkbaş Gürcisten), Kar-
tili (Asıl Gürcistan) ve Kahetya” diye üçe paylaştırmıştı. Bunlardan Açıkbaş Gürcisten 
prensliğinin merkezi Ahıska olup, İmâreti, Dadyan, Göril olarak üç bölümdü. Göril’in 
ise kalesi Poti idi. Trabzon Sancâk Beyi Şehzâde Selîm, Açıkbaş Gürcistan prensi Mir-
zâ Çabuk’un dostluğu ve yardımı ile asıl Gürcistan’a akınlar yaparak Prens Bağrat’ı 
yendi ve başkent Kütayis’i ele geçirdi. 1509 da Rize bölgesini alıp, Batum dolaylarına 
yöneldi. Gürcistan Kralı Aleksandr’ı da yendi ve Gürcüler ile Osmanlılar arasındaki 
ilişkiler bu olaylarla başladı.14

Anadolu’nun muhtelif bölgelerinden, Gürcistan seferine katılmak üzere gelenler 
ile Şehzâde Ahmed’den kaçarak Trabzon’a sığınmış olan sünnîler,  Şehzâde Selîm’in 
ne değerde  bir insan olduğunu anlamışlardı. Bu itibarla, akınlardan ve seferlerden 

9  S. Tansel, a.g.e., s. 264
10  İ.H.Danişmend, a.g.e.,C.1, s. 413-414
11  S. Tansel, a.g.e., s. 265
12  M.C. Şehabeddin Tekindağ, Trabzon Maddesi, İslâm Ansiklopedisi, C.12/1, s. 464, M.E.B., İst., 1974
13  İslâm Ansiklopedisi, C.10, s. 423, M.E.B., İstanbul, 1974; İ.H.Dânişmend, a.g.e., C.1, s. 224; M.Fahreddin  
Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s. 507, Işıl Matbaası, İstanbul, 1953
14  Goloğlu, a.g.e., s. 35
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sonra yerlerine dönenler, Selîm’in medhini yapıyor, saz şâirleri ise dolaştıkları kasa-
ba ve köylerde onun kahramanlıkları hakkında şiirler okuyor ve “Yürü Sultân Selîm, 
devrân senin dür” diyerek söyledikleri türkülerle şöhretini herkese duyuruyorlardı. 
İşte bu sebeplerden dolayı, Trabzon şehri “merci’-i erbâb-ı tabl u âlem oldu. Dîvân-ı 
keyvân mekân-ı mecmâ-ı eshâb-ı tîğ u kalem oldu”15

Hünernâme’te Yavûz Sultân Selîm

Şehzâde Selîm devrinde şiir ve edebiyat bir hayli 
inkişâf etmişti. Daha Trabzon’da şehzâdeliği za-
manından itibaren etrafına pek çok şair toplan-
mış, kasîde ve eser sunanları, câize ve ihsânları 
ile memnun etmiştir. Kendisi de şiir yazmıştır. 
Fakat daha ziyâde farsça şiir yazmayı tercih et-
miştir. Bu şiirleri bir dîvan hâlinde toplanmıştır. 
Dîvan edebiyatında farsça dîvan tertip edip, 
Türkçe dîvanı olmayan tek şairdir. Türkçe şiirleri 
olduğu bazı kaynaklarda zikredilir ve örnekleri 
verilirse de, bu şiirlerin Yavûz Sultân Selîm’e ait 
oldukları şüphelidir.16

Şehzâde Selîm’in günden güne artan şöhretini 
çekemeyen öteki şehzâdeler ve bilhassa Şehzâ-
de Ahmed, onu tehlikeli bir rakip addetmekte 
idi. Bu sebeple aralarında anlaşmazlık eksik ol-
muyordu. Bir defasında yaylak yüzünden kavga 

ettiler, bir defasında da Selîm, Şehzâde Ahmed’in üstüne yürümeye karar verdi. 
Fakat her iki tarafa nasihat yollu gönderilen mektuplar, vuruşmalarına imkân bı-
rakmadı. 

Şehzâde Selîm babasının hasta olduğunu ve bu yüzden bütün devlet işlerini vezir-
lerine bıraktığını, bunun neticesi olarak memleket işlerinin gittikçe karıştığını görü-
yor ve üzülüyordu. Ayrıca Şehzâde Ahmed ile vezirlerin kendi aleyhinde olduğunu 
ve Şehzâde Ahmed’in Bâyezîd üzerindeki tesirini bilmekte idi.17 Bâyezîd’in tahtını 
oğullarından Amasya Vâlîsi Şehzâde Ahmed’e verme meyli ve isteği, kardeş şehzâ-
deler arasındaki saltanat mücadelesini kızıştırdı. Şehzâde Korkud’un bu maksatla 
Mısır gezisi dönüşünde vali olduğu Antalya’da kalmayıp, bir oldu bitti ile Manisa’ya 
gelip yerleşmesi de ilgi çekiciydi.18

Bütün bu gelişmeler olurken, saltanatının son yıllarında İkinci Bâyezîd, oğlu Trab-
zon Sancâk Beyi Şehzâde Selîm ile ihtilâfa düşmüştü. Bâyezîd’in hayatta kalan 

15  S.Tansel, a.g.e., s. 265
16  İpekten, Halûk;  Divan Edebiyatında Edebî Muhit,  s. 61-62,  M.E.B. İstanbul, 1996
17  Tansel, a.g.e., s. 266; İ.H.Dânişmend, C.1, s. 414-415
18  Mufassal Osmanlı Tarihi, C.1, s. 699, Şehir Matbaası, İstanbul, 1957; İ.H.Dânişmend, C.1, s. 414; İ.H.U-
zunçarşılı, C.2, s. 235
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oğullarından Ahmed Amasya’da, Korkud da Saruhân’da sancâk beyi olarak saltanat 
mücadelesinde Şeh-zâde Selîm’e göre, İstanbul’a yakın olmaları bakımından, daha 
avantajlı durumda idiler. Bu arada Pâdişâh’ın ve devlet erkânının Şehzâde Ahmed’e 
karşı olan meyli ve teveccühü19 Trabzon Sancak Beyi Şehzâde Selîm’i rahatsız edi-
yordu. Şehzâde Selîm, bir çıkış olarak Trabzon’da doğup, burada büyüyen ve o sı-
ralarda on dört yaşlarına gelen oğlu Şehzâde (Kânunî) Süleymân’a usul gereği bir 
sancâk beyliği verilmesini istemiş, ancâk, Sultânönü veya Giresun ve Şiryâ’nın veril-
mek istenmesini Şehzâde Selîm kabul etmemiş ve oğluna Karahisâr’ın verilmesini 
ileri sürmüştü.20

Amasya’ya yakınlığı sebebiyle Şehzâde Ahmed buna rıza göstermeyince, Şehzâde 
Süleymân’ın Bolu sancağına tayini çıktı. Fakat İstanbul ile kendi vilâyeti arasında 
Şehzâde Süleymân’ın yerleşmesini uygun bulmayıp tekrar karşı çıkınca, Şehzâde 
Süleymân, Karadeniz’in karşı yakasında ve İstanbul’a oldukça uzakta olan Kırım ya-
rımadasında Kefe’ye tayin edildi. (6 Ağustos 1509)

Şehzâde Süleymân’ın Kefe’ye tayin edilmiş olması, Şehzâde Selîm için iyi bir fırsat 
olmakla berâber, tayin keyfiyetinde Şehzâde Ahmed’in oynadığı rol ve Pâdişâh’ın 
bu şehzâdeye gösterdiği yakınlık Şehzâde Selîm’i harekete geçirdi. 

1510 yılında Şehzâde Selîm, Trabzon Sancağı’nın hiçbir mahsul vermediğini, her 
şeyi dışarıdan temin etmek gerektiğini, bu yüzden kendisinin zaruret içinde kal-
dığını, öteki şehzâdelerin bolluk içinde yaşadıklarını, buna rağmen yine memnun 
olmadıklarını, hâlbuki kendisinin bir hastalık vukuunda istirahat edebilecek bir yeri 
bile bulunmadığını, işte bu sebepten ötürü artık Trabzon’da durmaya imkân kalma-
dığını belirtiyor ve Rumeli’de bir sancağa tayinini istiyordu. 
 

Fakat bu istek reddolunmuş ve ancak sancakları artırılmak istenmişti. Fakat Şeh-
zâde Selîm isteğinde ısrar etmiş ve bir netice alamayınca da “nûr-i dîdesini görme” 
bahânesiyle Trabzon’u terk etmeye karar vermişti. Fakat Sultân B âyezîd’in Şehzâde 
Ahmed’i kendisine halef seçmesini ve bu arada Şahkulu Şii ayaklanmasında başa-
rı gösteremeyen Şehzâde Ahmed’e karşı, yeniçerilerin pâdişâhlığını istememeleri 
karşısında, durumu müsâit bulan Şehzâde Selîm, 1511 yılı Mart ayında, Trabzon’dan 
Kefe’ye asker ve levâzımla doldurduğu bir filo ile gitmişti.

Vekayi-i Sultân Bâyezîd ve Selîm Hân’da (s.45) şöyle bir olay nakledilir:
 
Selîm Trabzon’da yaptığı bir toplantıda arkadaşlarına şöyle hitap etmiştir: “Ey benim 
vefâkâr ve saâdet-hah kullarım, hiç fikreder misiniz hâl-i saltanat neye vardı? Pîr ata-

19  Kemâl Paşa-zâde, C.9, vrk.3’te: Bâyezid’in Şehzâde Ahmed’e: “ kesret-i evlâd ve ensâbo olduğu cihet-
tedn meyl-i hatırları efzûn olub” kendisini “velîaht itmesine sebk-i ahdları makrûn” idi. Bak: Sa’düddin, 
C.2, s. 138; (S.Tansel, a.g.e., s. 258)
20  Vesika: Topkapı Sarayı Arşivi, No: 5970
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mın kuvveti zâ’fa varalı ahvâl-i sipâh-i Osmânî ve hâl-i raiyyet-i sultânî neye varıyor? 
Ve halbuki düşman yer yer baş kaldurub evvelâ Şam askeri Rûm leşker ile Adana 
cenginde ne itdi? Hersek oğlın koyub Mısır’a iletmedi mi? Ve ol fitne ulusu ki Türk  
yavısı Alâüddevle didikleri habisdir. Bu iki İslâm pâdişâhı birbiriyle dost iken, nice 
dürlü hîleler idüb birbirine düşürüb hasmeyledi. Tâki vilâyeti bu iki cihetten emîn 
olub, Şam ve Rûm vekâyiiyle kendüsi mensî kala ve ol sebepten şehr-i Niğde ve 
şehr-i Lârende vilâyetleri harâb ve bunca beyler ve sipâhiler ayakta türâb olub kal-
dılar. “ Dedikten sonra, Şâh İsmâil ile Şâh-Kulu harekâtı üzerinde konuştu ve sonra: 
“İmdi yemek ve içmek bana neye harâm olmaya ki gayret ve hamiyyet-i Osmaniyye 
hakkın yerine getürmiyem “ diyerek Kefe’ye gitmeye karar verdi.21

Şehzâdeler arasında kızışan saltanat mücadelesi üzerine Şehzâde Selîm, izinsiz Ke-
fe’ye geldikten sonra, Rumeli’de sancak beyliği isteğinde ısrar etti. Ulemâdan Mev-

lânâ Nurüddîn Sarıgürz, Şehzâde Selîm’e nâsihât etmek ve eski sancağı Trabzon’a 
dönmesini telkin etmek üzere Kefe’ye gönderildi.22 Pâdişâh olmağa kesin kararlı 
olan Selîm, Trabzon’a dönmeği kabul etmeyip, Sarıgürz’ün “Devletlü Pâdişâ-ı İslâm 
selâm ittiler ve hatırınızı sordular” dedikten sonra, “Devletlû Pâdişâh benim rızâmda 
olmak saâdet-i dâreyndir diyor” dedi. Fakat Şehzâde Selîm bu sözlere çok sert bir 
karşılık verdi ve özetle dedi ki: “Eğer rızâdan garez Trabzon’a dönmem ise, gökten 
Cebrâil inse, Peygamber dahi böyle istese bu yine mümkün değildir. Ancak sen geri dö-
nüp buraya göndereceğin adam gelinceye kadar burada kalmaya tahammül ederim. 

21   Tansel, a.g.e., s. 268-269

22  Topkapı Sarayı Arşivi, No: 6382
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Ben Şehzâde Korkud gibi, bir yere gittikten sonra, geri dönenlerden değilim. Gâyem için 
baş vermeğe râzı olmuşum. “ Bunun üzerine Sarıgürz, elçilikle buraya kadar gelişini 
herkesin bilmekte olduğunu, Pâdişâhın emirlerine itaât etmemenin doğru olma-
dığını söyleyince Şehzâde Selîm, çok kesin bir cevap verdi: “Ne gerekse öyle olsun”

Trabzon’a geri dönme hususunda Kırım Hânı Mengli Giray’ın gönderdiği mektuba 
da verdiği cevapta Şehzâde Selîm şöyle diyordu: “Benim Trabzon’a dönmem isten-
mekte idi. Buna râzı olmadım. Bu hususta Mevlânâ Nurüddîn’e verdiğim cevap sizce de 
mâlûmdur, kararımdan dönmüş değilim. Her taşı cevâhir olsa Trabzon’a râzı olmam. 
Başka sancak verildiği takdirde de Şehzâde Ahmed’in sancağına tamamiyle muâdil ol-
malıdır. Bir akçe ve bir habbe eksik olursa kabul olunmayacaktır”
 

Kendisine verilen Menteşe Beyliği’ni de kabul etmeyen Şehzâde Selîm, Silistre San-
cağı’nı istedi ve Pâdişâhla görüşmek müyesser olursa onun tayin edeceği yere gi-
dileceği yolunda da haber gönderdi.23 Son elçinin Kefe’den ayrılmasından bir gün 
sonra Şehzâde Selîm, hem oğlunun kaynatası Kırım Hânı Mengli Giray’dan, hem de 
oğlu Şehzâde Süleymân’dan yardım görerek yüz gemi ile harekete geçi, Akkerman 
yakınındaki “Saruyar dimekle ma’rûf yere” geldi ve burada onun kuvvetlerine Kırım 
Hânı tarafından gönderilen bin kazak iltihâk etti.
 

Kefe’de başlayan ve böylece tarihte ayrı bir önemi olan bu baba-oğul mücadelesi 
için Şehzâde Selîm Edirne’ye hareket etti.24 Sultân Bâyezîd, Selîm’in ordusu ile savaş-
mayıp, kendisine Semendire Sancâk Beyliği’ni verip geri döndü.25 Fakat babasının 
ordusu geri dönünce, Selîm tekrar Edirne üzerine yürüdü. İki ordu 3 ağustos 1511 
de Çorlu civarında karşılaştı. İki taraf arasında cereyân eden muhârebede Pâdişâhın 
kırk bin kişilik ordusu Selîm’e hücûm etti. Yenilerek kaçan 
Selîm, Vize’ye, oradan Aydos’a, daha sonra Ahyolu’na gel-
di. Yanına toplanan üç bin kişilik kuvvet karadan, kendisi 
de denizden Kefe’ye geri döndü. 

                                         
                    Yavuz Sultan Selîm (Kıyafetü’l-İnsaniye’den)

Bu olaylar olurken, öte tarafta başkent İstanbul’da Şehzâ-
de Ahmed’in padişahlığa getirilmek istenmesi karşısında, 
Yeniçerilerin isyanı ve baskısı karşısında meydana gelen 
sürtüşmelerden bıkan Sultân Bâyezîd, oğlu Selîm’e bir dâ-
vetnâme göndererek kendisini İstanbul’a dâvet etti. Selîm 
de kara yoluyla Kefe’den Akkirman’a ve oradan da Rume-
li’ye geçerek İstanbul’da Yenibahçe mevkiine geldi, ken-

23  Tansel, a.g.e., s. 270-275
24  İ.H.Dânişmend, C.1, s. 417
25  İ.H.Dânişmend, C.1, s. 419
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disini devlet ricâli istikbâl ile tebrîk ettiler ve divân-ı hümâyûna gelerek babasının 
elini öpmesini söylediler. Yapılan görüşmelerden sonra Bâyezîd, oğlunun hüküm-
dâr olmak istediğini ve askerle bir kısım devlet ricâlinin Selîm’e taraftar olduklarını 
görünce, daha fazla direnemeyip saltanatı oğlu Selîm’e terketti.
(7 Sefer 918 / 24 Nisan 1512 Cumartesi)

Sultân İkinci Bâyezîd saltanatı oğluna devrederken de şehzâdelerden herhangi bi-
rine, muhâlefet etmedikçe öldürülmemelerini tavsiye ile oğlundan söz aldı.26 Salta-
natı devralan Selîm, Kefe Sancak Beyi olan oğlu Veliahtı Şehzâde Süleymân’ı derhâl 
İstanbul’a çağırdı. Saltanatı devredişinden bir ay sonra, Bâyezîd Hân, (7 Ra.918 / 23 
Mayıs 1512) tarihinde istirahat etmek için Dimetoka’ya hareket etti. Arzusu üzerine 
yirmi yük, yani iki milyon akçe yıllık maaş tayini ile yol çıkarıldı. Sultân Selîm ise ba-
basını şehrin dışına kadar uğurladı.

Yolculuğu sırasında İkinci Bâyezîd’in hastalığı arttı. İhtimal bu esnada kendisine bir 
vasiyeti olup olmadığına dair bazı sorular sorulmuş, o da “hîn-i vasiyette bâzı nesne-
leri zikredüb ve bâzısını zikr eylememiş ve imâret-i merfuat-ül bünyânım vakfiyesinde 
efrâd-ı bi-z-zikr olunmuşdur. Hatta Mustafa Paşa hazretlerinin dahi ma’lûmatlarıdır” 
demiştir. 27Bâyezîd Dimetoka’ya varmadan, Çorlu civârında (25 Rebi-ül-evvel 918 
/10 Haziran 1512 ) günü Abalar Köyü’nde öldü. Ancak Bâyezid’in ölümü kesin ola-
rak neden olduğu bilinemedi.28 Bazı kaynaklarda ölümün ihtiyarlığından, keder ve 
üzüntüden ötürü olduğu belirtilirken, bazı kaynaklarda da zehirlenerek olduğu da 
ileri sürülmektedir.29

 Yavuz Sultân Selim’in annesi Gülhahar Hâtun için 
Trabzon’da valiliği sırasında yaptırdığı türbe (1505)

İkinci Bâyezîd’in naaşı İstanbul’a getirilirken, mektup-
larla yeni padişaha gece gündüz bilgi veriliyordu. (28 
Rebi-ül-evvel 918 / 13 Haziran 1512) tarihinde Arablu 
mevkiinden cenazeyi yola çıkaran Yûnus Paşa, Hüs-
sam Bey çiftliği yakınında duracağını, Padişahın emir-
lerini beklediğini ve bu emrin çabuk gönderilmesini 
istemişti. 

Ölüm haberini alan Padişah Yavûz Sultân Selîm, bun-
dan dolayı büyük bir teessür duymuş, cenazeye karşı 
yola çıkmıştır. Bâyezîd’in, Eyüb’te kubbesiz bir mezara 
gömülmesine dair vasiyetine rağmen, kendi yaptırdı-
ğı Bâyezîd Câmiî’nin önüne defnedildi, oğlu tarafın-
dan da üzerine bir türbe yaptırıldı.30

26  Topkapı Sarayı Arşivi, No: 6446
27  Uzunçarşılı, a.g.e., C.2, s. 245
28  Topkapı Sarayı Arşivi, No: 12216
29  Uzunçarşılı, a.g.e., C.2, s. 245; S.Tansel, a.g.e., s. 310; Topkapı Sarayı Arşivi, No: 6335
30  Mufassal Osmanlı Tarihi, C2, s. 78; Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, C.2, s. 178, Tifdruk Matbaacılık San.,  
İstanbul, 1964; İ.H.Uzunçarşılı,a.g.e., C.2, s. 257-248
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İkinci Bâyezîd’in, oğlu Yavûz Sultân Selîm hakkında sonradan onun ağzından alın-
mış bir firâk-nâme vardır ki şöyle başlar:

Benüm ekmeğimi tahfîf idenler,
Beni koyub Selîm Şâh’a gidenler,
Hakıkat râhına doğru varanlar,
Görün beyler bana nitti Selîm Şâh.
 

Hoca Sâdeddîn Efendi, Tâcü’t-Tevârîh isimli eserinde, Şehzâde Selîm’in Trabzon San-
câk Beyliği döneminden şöyle söz eder: “Ulû yaratıcının lütufkâr bakışlarına erişmiş 
bulunan Sultân Selîm de koruyucu ve kayırıcı gölgesini Trabzon iline salûb, bütün gün-
lerini, üstün çabalarını ol diyârda Gürcü kâfirleriyle savaş ve uğraşta geçirmekte, atının 
dizginlerini gazâ yolunda açmıştı. Bu çabalar büyük küçük herkesçe bilinmekteydi. Su 
gibi akan kılıcı, uyanık bahtı örneği, gözü açık ve tetikte beklemeyi ilke edinmiş, kınında 
bir an bile uyumayı denememiştir. Adaletten yana tutumu ile Trabzon halkı mutlu ve 
gamsız olub, yönetimi gölgesinde meydana getirdiği huzur ve güven anlatılmayacak 
ölçüdeydi. Öyle ki hırsızlık yolu, koparılan el gibi kesilmiş, soygunculuk alışkanlığı, onun 
meydana getirdiği güvence altında boyunun ölçüsünü alıp gitmişti.”31

 

Trabzon’da en uzun süre Sancak Beyliği (Valilik) yapmış ve belki de döneminde 
Trabzon, her alanda huzur içinde olmuştur. Trabzon’u ilgilendiren olaylar içinde en 
önemli olayın Şehzâde Selîm’in Trabzon Beyler Beyi olmasıdır diyen Lowr de şu ta-
mamlayıcı bilgileri vermektedir: “Şehzâde Selîm’in Trabzon’daki maiyetinin kalabalık-
lığı hakkında kesin bir sayı bilinmiyorsa da, bilinen gerçeklere dayanarak bunun epey 
büyük olduğu söylenebilir. Şehzâde Selîm, Trabzon valiliği sırasında askerî gücünü de 
artırmış ve daha sonra bu gücün de yardımıyla babasının yerine sultân olmuştur. Kı-
sacası, onun 1491 ile 1511 yılları arasında askeri, faâliyetleri için emrinde epey büyük 
bir gücün bulunduğunu göstermektedir. Bundan başka, Trabzon’daki sarayının, çoğu 
maiyetine bağlanan şâirler ve edebiyatçılar için bir toplantı yeri olduğunu biliyoruz.”32

Fâtih Sultân Mehmed’ın irade ve azminin sonucu olarak fethedilen Trabzon’un Türk 
hüviyetine kavuşması ve buna dayalı müesseselerin ve kültür zemininin oluşma-
sı yıllar almıştır. Şehzâde Selîm’in, Trabzon’da 1489-1511 yılları arasında 22 yıl gibi 
uzun bir zaman Trabzon’da vali olarak bulunması ile denebilir ki Trabzon, tarihinin 
en mutlu ve en refah dolu, huzurlu yıllarını yaşamıştır.  Bu genel huzur yanı sıra 
Trabzon, kültürün, sanatın merkezi olmuş, sanatkârların, âlimlerin ve şâirlerin top-
landığı, himaye gördüğü ve takdir edildiği şiir merkezi durumuna gelmiştir. Şehzâ-

31    Uzunçarşılı, a.g.e., C.2, s. 248
32  Hoca Sâdeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârîh (Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu), C. 4, s. 5-6, Anadolu Üniversi-
tesi Basımevi, Eskişehir, 1992; Hüseyin Albayrak, Fetihten Kanûnî’ye Trabzon İdari Yapılanma ve Trabzon 
Valileri 1461-1566, s. 119-131, Trabzon, 1999; Albayrak Hüseyin, Tarih İçinde Trabzon Valileri 1461-2008, 
s. 22-36,Celepler Matbaacılık, Trabzon 2008; Akbulut Ömer, TrabzonCumhuriyetten Evvel ve Valiler, s. 
111-113, İstikbâl  Matbaası, Trabzon 1955
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de Selîm’in kişiliğiyle oluşan bu ilim, kültür ve sanat çevresinin çok güzel bir yoru-
munu ve sentezini yapan Halûk İpekten eserinde şu  bilgileri vermektedir:

“Şehzâde Selîm devrinde şiir ve edebiyat da hayli inkişâf etmişti. Daha Trabzon’da şeh-
zâdeliği zamanından itibaren etrafına pek çok şâir toplanmış, kasîde ve eser sunanları, 
câize ve ihsânları ile memnûn etmiştir. Kendisi de şiir yazardı. Fakat daha ziyâde farsça 
şiir yazmayı tercih etmiştir. Bu şiirleri bir dîvân halinde toplanmıştır. Dîvân edebiyatın-
da farsça dîvân tertip edip,Türkçe dîvânı olmayan tek şâirdir. Türkçe şiirleri olduğu bazı 
kaynaklarda zikredilir ve örnekler verilirse de, bu şiirlerin Yavûz Sultân Selîm’e ait ol-
dukları şüphelidir. Sehî Bey, Lâtifî’de, “Hiç Türkçe şiir dememiştir. Onun adına söylenen 
Türkçe şiirler onun değildir, iftiradır”33

 “Trabzon, Fâtih Sultân Mehmed zamanında alındıktan sonra, uzun zaman ehemmiyet 
kazanmamış ve Anadolu’da Bursa, Manisa, Konya, Kütahya veya Amasya gibi şehirler 
yanında ikinci derecede kalmıştır. Trabzon, Yavuz Sultân Selîm’in şehzâdeliği haricin-
de şehzâde sancağı olarak da kullanılmıştır. Şehzâde Selîm, babasının vâlî bulunduğu 
Amasya’da doğmuş ve sancak beyliğine çıkacak yaşa gelince Trabzon’a gönderilmiştir. 
Sultân Bayezid’in son zamanlarında üç oğlu, 

Şehzâde Ahmed, Korkud ve Selîm hayatta idiler. Babasının Sultân Ahmed’i saltanata 
vâris gördüğünü hissedince isyan ederek saltanat mücadelesine başlayan Selîm, atak 
ve cesur hareketleri sebebiyle yeniçerilerin de beğendiği bir şehzâde idi. Onların da yar-
dımı ile babasının elinden saltanatı almıştır. “ 

“Şehzâde Selîm, Trabzon’daki sancak beyliğinde bir taraftan Anadolu’daki şiî tehlike-
sini hissederek tertibat alırken, diğer taraftan etrafına topladığı sanatkârlarla sarayı 
etrafında bir edebî muhît meydana getirmiştir. Bir dîvân meydana getirecek kadar şiir 
söylemiş olan Şehz âde Selîm, şehzâdeliğinde ve sultânlığı devrinde himâye ettiği âlim-
ler ve şâirlerle Dîvân edebiyatının oğlu Kanûnî Sultân Süleymân devrindeki inkişâfını 
hazırlamıştır. Trabzon’daki muhitinde bulunan ve sohbetlerine kabul ettiği, musâhib ve 
nedîm olarak yanından ayırmadığı şâirlere Pâdişâhlığı devrinde de vefâsını göstermiş, 
himâye etmeğe devam etmiştir.34

Bunlar arasında en mühim mevkii, şüphesiz kendisine hoca yaptığı Hâlimî Çelebî 
işgal eder. Hâlimî’yi ölümüne kadar yanından ayırmamıştır. Şehzâdeliği zamanında 
Trabzon’da kendisine intisab etmişti. Sahn’da muîd, yani çalışma düzenini te’mîne 
me’mûr muallim yardımcısı olmuş iken, ilim yolunu terk edip Bursa’da Kayserili Zey-
niye Şeyhi Hacı Halîfe’nin hizmetine girmiş ve şeyhinin emri ile tahsilini ilerletmek 
için İran’a gitmiştir. Uzun zaman İran’ın muhtelif şehirlerinde ve Lâtifî Tezkiresi’ne 

33  Heath W.Lowry, Trabzon Şehrinin İslâmlaşması ve Türkleşmesi, 1561-1583, s. 55, Boğaziçi  Üniversi-
tesi Matbaası,  İstanbul, 1981 ( Lowr; yazısının dipnotunda ilgi çekici şu açıklamayı yapmaktadır: “Yavûz 
Sultân Selîm’in Trabzon’daki mâiyetine bağlı edebî kişiler için bkz: E.J.W. Gıbb, A.History of Otoman Po-
etrl, Cilt II, Londra 1902, Özellikle s. 262-317 ve sonrası” )

34  İpekten, a.g.e.,s. 61, M.E.B 
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göre, Kâbe’de kalan Halîmî, Anadolu’ya dönünce memleketi olan Kastamonu’da 
yerleşmişti. Şehzâde Selîm, “zâhir ve bâtını ma’mûr” bir musâhib arayınca yakınları 
Halîmî’yi tavsiye ettiler. İzzet ve ikrâm edilerek Kastamonu’dan Trabzon’a götürüldü. 
Burada Şehzâdenin musâhibi olarak meclislerine girdi, sonra hoca tayin edildi. Şeh-
zâde Selîm Halîmî’yi çok sever ve el üstünde tutar, yanından ayırmazdı.

Yavûz Sultân Selîm’in Pâdişahlığı zamanında da aynı ilgiyi ve itibarı gördü. Bu se-
bepten nüfuzu çok büyüktü. Yavûz Sultân Selîm Tahta çıktıktan sonra, Halîmî Çele-
bî’yi kabul edip; “Halimî Çelebî, eğerçi Pâdişâh olduk amma dostlardan uzak kaldık, 
bu saltanattan ne anlaşılır ki üç gündür seni görmedik” diye iltifat ettiği nakledilir. 

Hâlimî Çelebi, Pâdişâh’ın Mısır Seferi’ne katılmış, ordu Şam’da kışladığı sırada ölmüş   
(922/1516), Yavûz Sultân Selîm Cenâzesinde bulunmak suretiyle de sevgisini ve 
bağlılığını göstermiştir.

Hâlimî Çelebi Yumuşak tabiatlı, çok iyi huylu bir şahıstı. Nüfûzuna rağmen, devlet 
işlerine karışmak istememiş, Sultân Selîm’in itibarını sarsacak hareketlerden dai-
ma sakınmıştır. Eli açık, fakirlerin dostu idi. Şiirle de meşgul olmuş, fakat şiirlerini 
herkesten sakladığı için pek meşhûr olamamıştır. Arap ve Fars edebiyatını iyi bilen, 
muamma çözmede usta biriydi, Kaynaklar, şiirlerini pek makbul saymazlar. Devrinin 
şâirlerinden biri musâhibliği için şu beyti söylemiştir:

Lâyık budur musâhibi ânın Halîm ola
Ol pâdişâh ki ismi şerîfi Selîm ola 35

Yavuz Sultân Selim’i için bir tablo
Hayâlî Abdülvehhâb Çelebî, Trabzon’da itibar gören 
diğer bir şâirdir. Şehzâde muhîtinde pek fazla itibar 
sahibi olan Hayâlî, Abdülvehhâb Çelebi (Ö.929/1523), 
Fâtih devri müftülerinden Abdulkerîm Efendi’nin oğlu-
dur. Mevlânâ Kastelli’ nin mülâzimi olmuş, 40 akçe ile 
Edirne’de Cami-ardı müderrisliğinde bulunmuş ve ora-
da kadılığa geçmiş, Balıkesir’ de ve Manisa’da kadılık 
yapmıştır. Şehzâde Selim’e Trabzon’da önce musâhib, 
sonra da nedîm oldu. Konuşması tatlı, zarif bir insandı. 
Bu sebeple Şehzâde Selîm’in iltifatını kazanıp özel mec-
lislerinde bulunur, dert ortaklığı ederdi. 

Yavuz Sultân Selîm’in, kardeşleriyle olan mücadelesi sı-
rasında Selânik kadılığına tayin olunan Hay âlî,  Pâdişâh olduktan sonra, İstanbul’a 
getirtilip, türlü iltifât görerek baş defterdârlığa tayin edildi. Hayâlî, Pâdişâh meclis-
lerine devama başladı, Pâdişâh’ın dert ortağı oldu. Hazarda ve seferde beraber idi. 
Çaldıran Seferi’nden dönerken Amasya’da kışlandığında, yeniçeri isyanı sebebiyle 

35  İpekten, a.g.e., s. 206-207  
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azledidi ise de Pâdişah katında itibarını kaybetmedi. Sefer dönüşünde bir gün soh-
bet esnasında Pâdişâh’ın üzüntülü olduğunu gören Hayâlî Çelebî, sebebini sormuş, 
Sultân Selîm. “Acem mülküne sefer ettik, bütün san’atkârlarını toplayıp getirdik. Rum-
daki üstadlar yetişip onları geçsin istedik. Hâlâ halkımız acemlere müracaât edip Rûm 
san’atkârlarına başvurmazlarmış” diyerek üzüntüsünün sebebini söyleyince, Hayâlî 
Çelebî bunun doğru olmadığını anlatıp, san’at erbabının isimlerini saymış, ustalık-
larını söylemiştir. Pâdişâh “iddianı ispat et” deyince, Hayâlî Çelebî bütün san’atkâr-
ların en nâdîde eserlerini toplayıp, Pâdişâh’a göstermiş ve onu inandırıp memnun 
etmiştir. 

Hayâlî Çelebî, Sultân Selîm’in ölümünden sonra tekrar kadı oldu ve Kanûnî Sultân 
Süleymân ‘ın ilk yıllarında İzmir Kadısı iken öldü. (929/1523)

Devrinde ilmî eserleri yanında şiiri ile de tanınmış şâirlerimizden olan Hayâlî’nin üç 
dilde yazılmış şiirleri vardır. Şiirlerinden bazıları Hâlimî Bey’e isnat edilmiştir. Ondan 
bahseden kaynaklar bir “Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi” olduğunu söyleseler de eser 
bugün ortada yoktur.36

Şehzâde Selîm, sarayı etrafında ilim ve irfan sahiplerini, şâirleri toplarken, Revânî de 
Şehzâdeye yanaşmıştır. Revânî İyas (Ö.930/1524), Edirne’de doğup yetişmiş, Tunca 
Nehri kenarında oturduğu için akan suya telmihen Revânî mahlasını almıştır. Trab-
zon’da Şehzâde’nin sarayına iltica edip musâhiblerinden oldu. Şehzâde’nin hayli ilti-
fatını kazandı. Selîm, kendisini çok beğenir, meclislerinden eksik etmezdi. Fakat bir 
zaman sonra Şehzâdeyi gücendirdiği için evi, malı, mülkü satılıp saraydan uzaklaş-
tırılmıştır. Bu şekilde perişan kalan Revânî Şehzâde’ye bir gazel göndererek Mısır’a 
gitmek üzere Trabzon’dan ayrılmıştır:

Ne aceb gerdiş-i âlem ne aceb devr-i felek
Bir iki demde yele vardı otuz yıllık emek

Bu gazel üzerine Şehzâde Selîm, arkasından adam göndererek Revânî’yi geri çe-
virdi ve yine sarayına alıp eski iltifatını göstermeğe devam etti. Hocası Halîmî gibi, 
Şehzâde Selîm Revânî’yi de meclislerinden eksik etmezdi. Saltanat mücadelesinde 
Şehzâde ile birlikte olan Revânî, cülûs günü İstanbul’a beraberinde geldi. Yenibah-
çe’de otağ kurulduğunda Müeyyed-zâde ve Abdî Çelebî’nin yanında at üzerinde 
hararetle Padişahın medh ü senâsını etmiş, sevincinden boynundaki tülbendi çıka-
rıp havaya atmıştır. 

Yavûz Selîm’in cülûsundan sonra mutfak kâtibi, mutfak emîni ve sonra surre kâtibi 
olmuştur. Yavûz Sultân Selîm’in Mısır Seferi’nde musâhib olarak Padişan’ın berâbe-
rinde bulunmuş ve sunduğu “berf” redifli bir kasîde, bu sıcak iklimde garip karşıla-

36  İpekten, a.g.e., s. 68; Mustafa İsen, Halûk İpekten, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey, Tezkire-
lere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s.177, Yorum Matbaası, Ankara, 1988; Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi, C.4, s. 49, İstanbul, 1981 
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nıp Pâdişâh’ın hoşuna gitmeyince, aynı sefere iştirâk etmiş olan Sücûdî37 bir beyt 
söylemiş, Revânî de bu lâtifeye, o sıralarda ihtiyarlıktan beli iki kat olmuş Sücûdî’nin 
bu halini telmih ederek şu cevabı vermiştir:

Yüzün tokunmadık yer yok cihânda
Anunçün dediler sana Sücûdî

Sürre emîni38 olarak Pâdişân’ın Kâbe fakirlerine gönderdiği altınları götüren Revânî, 
altınların hepsini fakirlere dağıtmamak ve zimmetine geçirmekle suçlanmış, hatta 
zamanın şâirleri dönüşünde gözlerinin hastalanmasını bu hâdiseye bağlayarak şu 
kıt’ayı demişlerdir:

Müselmanlık mıdır bu kim Revânî
Unutdun Kâ’beye varalı hakkı

Ne gam ger dinüne noksan gelürse
Hele dünyâna etdürdün terakkî

İçine kan olup turdı gözüne
Seni ahır onarmaz Kâ’be hakkı

Revânî de bu dedikodular üzerine şu kıt’ayı söylemiştir:

Be Revânî gör a neler derlen
Bal tutan parmağını yalar delerler

Kâ’beyi böyle ziyâret eden
Dîn ü dünyâsını yapar derler

Bütün bu dedikodulara rağmen Sultân Selîm, Revânî’den sevgisini ve teveccühü-
nü eksik etmemiş, Kâbe dönüşünde Ayasofya mütevelliliğine tayin etmiştir. Revânî 
mütevelli iken adına bir mescid ve yanına odalar yaptırdı. Bir gün tesadüfen inşaa-
tın önünden geçen Padişah, mescidi kimin yaptırdığını sormuş, “Revânî kulunuzdur” 
dediklerinde gülerek “Ayasofya büyük bir binadır, yılda böyle nice mescid yaptırsa 
bâid değildir” demiştir.

37  İpekten, a.g.e., s. 68-69; Tük Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.4, s. 169; Dîvân Edebiyatı İsimler Söz-
lüğü, s. 196Kalkandelen’de Sehî ve Lâtifî’ye göre Prizen’de doğdu. Çok içki içmesinden dolayı kendisine 
sucu iti derlerdi.  Pirî Paşa ve Taci-zâde Cafer Çelebî mürebbalarındandır. Dîvân kâtibi ve sonra bölük 
silâhtar kâtibi  olmuştur. Kanûnî devrinde Bu görevde iken hacca gitti ve orada öldü (1537).  İshak Çe-
lebî’nin Sultân  Bayezid Devri Tarihini, Sultân Selîm’in Arap ve Acem fethini yazarak zeyl etti. Sücûdî’nin 
verdiği malumât hemen hemen gördüklerine dayandığı için oldukca orjinaldir. Sâde bir dille kaleme 
alınmıştır.  Revânî ile karşılıklı hicivleri vardır. Şiirleri sâdedir. Nezîreleri vardır. (Dîvân Edebiyatı İsimler 
Sözlüğü, s. 457; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.8, s. 59)

38  Surre Emini: Hac zamanında pâdişâh tarafından Mekke ve Medine’ye para ve sâireyi göndermekle
       görevlendirilen kimse
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Devrinde Zâtî39 ile şiirlerinde bazı benzerlikler bulanlar ikisini de “sirkat-nâme” ile 
suçlamışlardır. Bu yüzden şâirlerden bazıları, bu arada Sehî Bey, lâtife yollu  kıt’alar, 
beyitler söylemişlerdir. 

Revânî, Sultân Selîm devrinin büyük şâirlerinden sayılır. Zamanını işret ve sohbetle 
geçirirdi. Sultân Selîm adına gül, serv, berf, benefşe redifli kasîdeleri vardır. Gazeleri 
mestânedir. Sâkî, şarap, mey, meyhâne tasvirleri şiirlerinde çok kullanılmıştır. Şiir 
san’atlarına hakkıyla vakıftı.
Ömrünün sonlarına doğru içkiye tövbe etti, hatta bir şeyhe bağlandığı anlaşılmak-
tadır. Şiirlerinde canlılık, samimiyet, ifade rahatlığı görülür. Kendine has oldukça 
orjinal bir şâirdir. 
Eserleri:

Dîvân: (Yazmaları: Millet Kütüphânesi Ali Emîri Kitaplığı Nu: 178; Bayezid Kütüphâ-
nesi Nu: 5664) Gazellerinden bir kısmı hayatında bestelenmiş, kahve ve meyhâne-
lerde okunmuştur. 

İşretnâme: (Sohbet âdâbı ve işretten bahseden 500 beyti aşkın bir mesnevî) Şehî 
Tezkiresi Revânî’nin bir hamsesi olduğunu belirtiyorsa da şâirin başka eseri henüz 
ele geçmemiştir. Bir gazeli:

Sen kitâb-ı aşka gönlüm kur’a-i fâl eyledün
İki bükdün kaddümi ol kur’aya dâl eyledün

Bir kebûterdür hevâyi bu dil-i ser-gaçse kim
Göğsümün nâlinden ayağına halhâl eyledün

Hâce-i Mısr-ı melâhatsın sen ey Yûsuf-cemâl
Gönlümü bâzâr-ı aşk içinde dellâl eyledün

Dolularla sâkıyâ mest eyledün âşıkları
Meclise güller saçub bezm ehline âl eyledün

39  Zâtî: ‘Doğ:876/1441 - Öl:953/1546) Balıkesir’de doğdu. Asıl adı İvaz’dır. Bu kelime Ebced hesabıyla 
doğum tarihini gsterir. Bir söylentiye göre ise satılmış adıyla tanındı.Satılmış daha sonra   kısaltılarak 
Satı  olmuş,  mahlâsı Zatî kelimesi de Satı’dan gelmiştir. İlk zamanlarda çizmecilikyapmış, daha sonra 
İstanbul’a gelip,  Bayezit Câmiî avlusunda bir remilci dükkânı açmıştır. Bu dükkân, dönemin ileri ge-
lenlerinin toplandığı bir kültür yeri olmuştu. Sultân Bayezid ve Sultân Selîm’e kasîdeler sunarak hediye 
aldı. Kanûnî Sultân Süleyman zamanında pek iltifat görmedi.  Necâti’den sonra gelen Osmanlı şâirlerinin 
üstadı, önderi ve hocasıdır. Özellikle Bâkî’nin yetişmesinde ve tanınmasında önemli rol oynamıştır. 1700 
gazeli ve 400’den fazla   kasîdesi vardır. Para için yazdığı şiirleri güzel değilidir. Bu yüzden çok şiir yazmış 
ve tekrara düşmüştür.  Ancak çok güzel, muhayyel ve sanatkârâne şiirleri vardır. Döneminin çok tanınmış 
şairlerinden biridir.  “Şem ü Pervâne” (beşbin beyitli), “Ahmed ü Mahmûd” (1000 beyitli), “Ferah-nâme”, 
“Mecmuau’l-Letâif”, Siyer-i Nebî”, “Şehrengiz-i Edirne”, “Mevlid”, “Dîvân”ı vardır.  ( Dîvân Edebiyatı  İsimleri 
Sözlüğü, s. 546- 547, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.8, s. 645-647, İstanbul, 1990)
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Şi’r ü eş’ârun Revânî şim-veş hâlis dürür
Pûte-i nazmun içinde sen anı kâl eyledün       

1524 yılında İstanbul’da ölen Revânî’nin ölümüne şu mısra ile tarih düşürülmüştür:

“ Cihândan yana cân attı Revânî “  40

     ***

Seyyid Kasım veya Acem Kasım diye anılan Şehîdî’de şehzâdenin etrafında top-
lanan şâirlerden idi. Aslen Arap ve Hazreti Hüseyin neslinden olduğu için Şehîdî 
mahlasını almıştır. Tahsil edip, devrin âlim ve fazıllarından oldu. Trabzon’da Şehzâde 
Selîm ‘in sarayına intisâb edip, uzun zaman onunla olan münasebetini muhafaza 
etti. Şehzâde’nin musâhiblerinden oldu. Meclislerine girme şerefini kazandı. Halîmî, 
Hayâlî Çelebı ve Revânî gibi Şehîdî de daima Şehzâde’nin yanındaydı. Trabzon’daki 
itibarını, Şehzâde’nin saltanatı devrinde de devam ettirdi. Şehzâde Selîmle beraber 
İstanbul’a geldi ve bazı vazifelere tayin edildi. Sultân Selîm’in kendisine sevgisi, te-
veccühü vardı. İlmine hürmet eder ve şiirlerini beğenirdi.41

Yavuz Sultân Selim’in Trabzon’da annesi Gül-
bahân Sultân için yaptırdığı câmi  (1514) ve 
türbe (1505)

Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. Şehî Tezkiresi’n-
de verilen bir beyti:

Sûfiye söylen hasedden sînesin saf eylesin
Nice bir ta’n eylemek uşşâka insâf eylesin

  * * *

Şehzâde’nin Trabzon’da etrafında bulunan 
şâirlerden biri de Bursalı Şevki’dir. Şevki Şehzâ-

de’nin defterdârı bulunan Fenârî Şems Bey’in hizmetinde yetişmiş, bu münasebetle 
de Şehzâde Selîm’in dikkatini çekerek himayesini kazanmıştır. Bir zaman Şehzâ-
de’nin yakınında kalan ve edebî harekete iştirak eden şâirlerle beraber olan Şevkî, 
sonra yine onun himayesi ile Bursa’da Sultân Osman ve Orhan türbelerine türbedâr 
tayin edildi.

40  İpekten, a.g.e., s. 70-71; Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 384; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 
C. 7, s. 323

41  İpekten. a.g.e., s. 209; Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 472; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 
8, s. 115



478

Şehzâde Selîm pâdişâh olduktan birkaç ay sonra, 918/1512’de Bursa’ya geldiğinde 
kalabalık arasında Şevki’yi görmüş ve yanındaki Zeynel Paşa’ya “bu bizim Şevki değil 
mi?” diye sormuş, Paşa’nın “hayır değildir, o ölmüştür” cevabını alınca atını mahmuz-
layıp yürümüştür. Şevkî bu hâdiseyi daima anlatmıştır. Şevkî’nin Bursa’da bir sahaf 
dükkânı vardı. Firdevsî’nin Süleymân-nâmesi’ni kısaltmaya uğraşarak ömrünü tü-
ketmiş ve eseri meydana çıkaramadan ölmüştür.42

     * * *

Yavûz Sultân Selîmle başlayan ve oluşan bu edebiyat ve şiir halkasının koruyucusu 
ve kurucusu büyük Türk Sultanı, dediğimiz gibi şiirleri ve dîvânı olan güçlü bir şair 
olup,  şiirleri, Şahî’nin şiirlerine denktir. Çağatayca şiirler de yazmıştır. 

Anadolu’yu Şii tehlikesinden kurtarmış, Çaldıran, Mercidâbık, Ridâniye zaferleri ile 
İmparatorluğu üç kıtaya yaymış, Hicaz’ı ve hilâfeti almakla da yeryüzü İslâmlarının 
lideri olmuştur. Ömrü mücadelelerle ve savaş meydanlarında geçmiştir. Bu yüzden 
büyük binalar, saraylar yaptırmağa fırsat bulamamış, ama hazineyi ağzına kadar 
doldurmuş, ülkeyi zenginliğe boğmuştur. 

Bütün bu yoğun mücadeleler içinde sanata, ilme zaman ayırabilmiş, şiir yazmış ve 
bir dîvân teşekkül etmiştir. Farsça Dîvânı II. Wılhelm’in emri ile Prof. Horn tarafından 
1904 yılında yayımlanmış, aynı dîvân Ali Nihat Tarlan tarafından 1946 yılında Türk-
çeye tercüme edilmiştir. Kendisine atfedilen çok az sayıda Türkçe şiirleri de vardır. 

Selîmî mahlâsını kullanan Yavûz Sultân Selîm’in şiirlerinde bilgi, görgü, duygu ve 
düşünce önemli yer tutmaktadır. Şiirlerinde samimî bir üslup kullanan Yavûz’un bir 
araya getirilemeyen Türkçe şiirleri, sade ve konuşma diline yakın, Farsça şiirleri, an-
lam ve içerik bakımından daha güçlüdür.43

Türkçe şiirlerinden en meşhur olanı şudur:

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etdi felek
Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etdi felek

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek

Yavûz’un usta şâirliğinin bir örneği olarak söylenen ve yana doğru okunduğu gibi, 
yukardan aşağı da bölüm bölüm okununca anlamlar ortaya çıkan şiirdeki ustalık 

42  İpekten. a.g.e., s. 209; Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 472; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 
8, s. 142
43  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 7, s. 498;  Dîvân Edebiyatı İsimleri Sözlüğü, s. 434; Bursalı Meh-
med Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C.2, s. 433, İst., 1972; Coşkun Ak, Şâir Padişahlar,s. 153, Başbakanlık Bası-
mevi, Ank., 2001, Koçu, Reşat Ekrem;  Aşık ve Şair Padişahlar, s. 14-15,  İst., 1950
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gerçekten hayret vericidir:

Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Herkesi sen dostmu sandun belki ol ağyâr olur
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur
Yâr olur, ağyar olur, dildâr olur, serdâr olur.

Türkçe şiirlerinden seçmeler: 

1
Gözlerümden akdı deryâlar gibi yaşum benüm
Dostlar çok nesne gördi onmaduk başüm benum

Geçmek içün seyl-i eşkümden hayâlüm ‘askeri
Bir direklü iki gözli köpridür benüm

Her gice altun beneklü âsumânîler giyüp
İşbu çarh-ı pîre-zen olmışdur oynaşum berüm
 
Ben gedâ gurbet diyârında kalurdum yalınuz
Mihnet ü derd ü belâ olmasa yoldaşum benüm

Ey felek tokuz tolu câm içmeyince Hân Selîm
Dehr içinde olmadı her-giz ayakdaşum benüm

Yavuz Sultan Selim’in türbesi
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2
Muhabbet şâhınun bir bende-i fermânıyuz cânâ
Gedâ-yı kûy-ı aşkuz ‘âlemün sultânuyuz cânâ

Ruhun anup nola kûyunda feryâd u figân itsek
Fenâ gülzârınun bir bülbül-i nâlânıyuz cânâ

Ademden gelmeden bezm-i vücûda bâde ol demden
Lebün esrârınun biz vâlih u hayrânıyuz cânâ

Nice demden mukîm-i vâdî-i derd ü gam u ‘aşkuz
Ser-i kûy-ı vefânın sanma kim mihmânıyuz cânâ

Selîmî-veş lebün vasfın idüp şîrîn kelâmile
Zamânun himmetünle Husrev-i devrânıyuz cânâ

3
Gözlerün fitnede ebrûn ile enbâz mı ki
Dil anılgama iver zülfüne cânbâz mı ki
Bizi kahr eyledügün lütfunla âgâz mı ki
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dili sayd itmede ‘âlem bilür üstâdlugun
K’ey sakın ‘âleme yayılmaya bî-dâdlugun
Bilmezem sırrı nedür bilmiş iken yâdlugun
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dil nedür nesne mi var ‘aşk odına yakmadugun
Aşk zencîrini gerden mi kodun takmadugun
Beni gördükde yüzin gönderüben bakmadugun
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Be Selîmî kuluna cevr-i revân eyledügün
Bunca sıdkun reh-i ‘aşkında yalan eyledügün
Yüzini gösterüben yine nihân eyledügün
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki
4
Görenler taşra bakmadı haremden
Meger serv-i sehî bâg-ı İremden

5
Hevâya kimse uymazdı meger ney
Delikanlulug itmezdi meger ney
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6
Ben yatam lâyık mı karşunda ol ayagın tura
Serv-i nâzum diyen ben öldükde namâzum kılmasun

7
Hâlet-i ‘aşkun safâsın ehl-i hâl olan bilür
Kim kemâlün kadrini ehl-i kemâl olan bilür

8
Cihânun gerçi nûş itdüm yidi tasdan geçen zehrin
Velâkin zehr-i kâtilden beter buldum meger kahrın

Yavûz Sultân Selîm Hân; bahâdır, iyi bir yönetici, dediğini yapan, âlemin gidişatın-
dan haberdar, asabî, heybetli, doğruluktan ayrılmayan, yeteri derecede cömert, 
konuşması hoş, şâir ruhlu, şiir, sanat ve ilim erbâbının hâmisi bir padişahtı. “Bu dün-
ya bir padişaha biraz çok, iki padişaha az gelir” diyecek kadar da cengâver bir ruha 
sahipti.44

Kemâl Paşa-zâde’nin Terkîb-i Bend’indeki şu beyitler, Yavûz’u ve dönemini çok gü-
zel ifade eder:

Az müddetde çok iş etmiş idi
Sâyesi olmuş idi âlem-gîr
Şems-i asr idi, asırda şemsün
Zıllı memdûd olur zamânı kasîr 45
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“Fatih-Harbiye” 
Romanında İstanbul’un 
Kültürel Kimliği ve 
Toplumsal Yansımaları
Tarık Abdülcelil1

Edebi eserler bazen bir şehrin profili çok güzel bir şekilde yansıtabilir. Tarihî vesika 
olmasa bile ele aldığı şehir hakkında bize çok şeyler söyleyen eserler vardır. Bu an-
lamda bilhassa roman türünü anabiliriz. Bazen bir toplumu ya da şehri çok orjinal 
bir şekilde yansıtan romanlar vardır. 

Mesela Fatih Harbiye romanı, hem şehri, hem şehrin sembolik taraflarını hem de 
toplumsal enstürmanlarını çok iyi bir biçimde yansıtmaktadır.

Tarih ve kültür ilişkisinden hareketle, edebiyat ürünlerinin ait olduğu dönemin fik-
riyatının aynası olduğu açıktır. Ahmet Oktay’ın ifadesiyle, yazınsal metinler, hem za-
manlarının hem de yazarlarının zaaflarını, kusurlarını, umutlarını, yıkımlarını içerirler. 
   
Niyazi Berkes’in tespitinde olduğu gibi, batılılaşmaya gayret eden kişinin yaşadığı 
yabancılaşmanın yansıtılmasıyla ilgili olarak edebiyat yazarları büyük başarı göster-
dikleri halde tarihçiler bu alana ilgi duymamışlardır. 

Bu Tebliğin konusu olan Fatih-Harbiye romanının yazarı Peyami Safa’dır (1899-

1  Yrd. Doç. Dr., Mısır Ain Shams Üniversitesi
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1961). Geç-Osmanlı ve erken-Cumhuriyet dönemlerinin edebiyatçısı, gazete yazarı 
ve önemli düşünürlerinden birisidir. 

Safa’nın yaşadığı dönemin siyasî ve sosyal şartları da onun şahsiyetini biçimlendir-
miş olmalıdır. Bilindiği gibi XX. Yüzyıl başları, Osmanlı Devletinin çöküşünü tamam-
ladığı döneme denk düşmektedir. Onun için Peyami Safa’nın sanatı ve düşüncele-
rinin Mütareke ve işgal yılları içinde oluştuğu ve toplumun törel ve düşünsel buna-
lımından etkilendiği söylenebilir. Bu döneme son derece sancılı bir modernleşme 
yani batılılaşma serüveni de eşlik etmektedir. Tanpınar ifadesiyle Tanzimat dönemi 
bir medeniyet krizi ile başlar.

Eserin Kısa Özeti

Peyami Safa’nın olgunluk çağında kaleme alınmış bir roman olan Fatih-Harbiye, 
(1931), Cumhuriyet’in ilk on yıllarında İstanbul’da geçmektedir. 

Roman temel anlamda, doğu ve batı kültürlerinin karşılaştırılması üzerine kurgu-
lanmıştır. Bu bağlamda, İstanbul’da yaşayan batılılaşma taraftarı ile gelenekçilerin 
hem kendi içlerinde yaşadıkları hem de karşılıklı olarak yaşadıkları çatışmalar, aç-
mazlar ve acılar romana konu edilmiştir. Roman aracılığıyla dönem insanının ge-
lenek-modernizm algılaması, ötekileştirme biçimleri hakkında çok önemli ipuçları 
ortaya çıkmaktadır. Romanın kısa özeti şöyledir: 

Neriman ve Şinasi, yedi yıldır birlikte olan Dârülelhan öğrencisi iki gençtir. Günün 
birinde Neriman, Macit isimli bir gençle tanışır ve ona olan ilgisi adeta içinde uyu-
makta olan batı hayranlığını harekete geçirir. Bariz bir değişim söz konusudur Ne-
riman’da ve bu durum hem Neriman’ın babası Faiz Bey’in, hem de Şinasi’nin canını 
sıkmaktadır. Bu arada, Neriman bir yandan modern ve batılı olana karşı duyduğu 
zaafını gizleyemezken diğer yandan bu anlamda tam bir teslimiyet içinde değildir. 
Ciddi bir kimlik bunalımı yaşamaktadır Neriman. Gerek Neriman’la yaşadığı ilişkinin 
böyle bir akıbete uğraması ve gerekse bütünüyle kendi kimlik arayışları açısından 
Şinasi de sıkıntılı bir dönem yaşamaktadır. Romanın nihayetinde yazar, şaşırtıcı bir 
hamleyle Neriman’ı içinde bulunduğu durumdan kurtarır. Çok inandırıcı görünme-
se de artık, hakikati görmüştür Neriman; eski sakin ve huzurlu hayatına dönebile-
cektir. 

Fatih-Harbiye, tezli bir romandır. Bu tez, romanda zıt unsurların karşılaştırılması 
bağlamında ele alınmıştır. Bu zıt unsurlar şunlardır: Fatih-Beyoğlu, Şinasi, Faiz Bey – 
Macit, hacıyağı, misk – kozmetik, yeme içme, eğlenme mekânları mukayesesi, 

İstanbul’un kültürel kimliği: Fatih ve Harbiye

Bu romanda mekânların sembolik işlevi vardır. Mekânlar belli bir düşüncenin yan-
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sımadır. Tramvay, bizatihî, batının modern tekniğinin somut ve etkileyici bir göster-
gesi olması açısından kayda değer bir remiz/semboldür. Tramvay hattı, iki kıtayı, iki 
metafiziği ve iki hayat anlayışını birbirine bağlamaya yarar.

Fatih adı altında tarihî yarımada, eski İstanbul’u, geleneksel Osmanlı kültürünü; 
Harbiye yani Galata, Beyoğlu/Pera ve çevresi ise modernleşen İstanbul’u, batı kül-
türünü yansıtmaktadır. 

Esasen bu ayrılığın, tarihsel geçmişi Bizans dönemine kadar dayanmaktadır. Yani 
daha o dönemlerde İstanbul, tarihî yarımadada yaşayan yerli sakinlerin İstanbul’u; 
Galata ise karşı tarafta, yabancıların, tüccarların Galatası’dır. Bilindiği gibi, tarihî ya-
rımada, Bizans İmparatorluk sarayları ve büyük kiliselerin de bulunduğu merkezî 
kısımdır. Galata ise, Ceneviz ve Venediklilerin çoğunluğunu oluşturduğu çeşitli uy-
ruklardan tüccar ve bankerlerin mekânıdır. İki taraf birbirinden imparatorluk surla-
rıyla ayrılmıştır.

Fetihten sonra da esas olarak aynı gelenek devam ettirilmiş görünmektedir. Asırlar 
sonra siyasî ve ekonomik olarak zayıflayan devletle Galata tarafı arasında zorunlu 
yakınlaşmalar başlayacaktır. 
Tramvayın Fatih ucuna bakalım: Fatih ve çevresinde daha Bizans döneminde mev-
cut olan uhrevî hava, Osmanlı fethi sonrasında çok daha da yoğun bir biçimde so-
lunmaya devam edilmiştir. 

Peyami Safa’nın, eserine isim olarak seçtiği tramvay hattının iki ucu, iki çok farklı, 
hatta karşıt kültürleri simgeleyen semtlerdir. Bu adın altında anlatılan hikâyenin de 
bu anlamda yaşanan çatışmalar ve kimlik bunalımları üzerine bina edilmiş olması 
eşyanın doğasına son derece uygun görünmektedir.

Somut Mekânlar ve Toplumsal Yansımaları

Romanda açık mekân olarak genelde İstanbul, özelde ise Fatih ve Beyoğlu semtleri 
söz konusudur. Bu iki semt, iki ayrı dünya görüşü, hayat tarzı ve medeniyet farkı-
nı temsil eder. Romanın üzerine temellendiği Doğu-Batı, geleneksellik-modernlik 
farklarına dayalı karşılaştırmalar, Fatih-Beyoğlu semtlerinin hayat tarzlarının, ku-
rumsal yapılarının ve değerlerinin farkları üzerinden verilir. 

Fatih-Beyoğlu Zıtlığı: Romanda eski-yeni, geleneksel-modern, Doğu- Batı karşıtlığı, 
ağırlıklı olarak birbirine zıt iki ayrı semtin mukayesesiyle verilir: Fatih eskiyi, gele-
neksel olanı, Doğuyu; Beyoğlu da yeniyi, modern olanı, Batıyı temsil eder. Neriman, 
içinde yetiştiği Fatih semtinden ve bu semtin temsil ettiği geleneksel değerlerden 
uzaklaşmak, Beyoğlu’nun temsil ettiği yeni, modern, batılı bir çevreye girmek ve 
oranın değerleriyle donanmak ister. Dolayısıyla bu fark ve karşılaştırma, daha çok 
Neriman’ın gözünden verilir.
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Fatih semti, geleneksel Türk-İslâm medeniyetinin, Doğulu muhafazakâr hayat tar-
zının sönük, bozulmuş ve gerilemiş, eskide kalmış hâliyle yaşandığı ve varlığını ko-
ruduğu bir semt olarak ele alınır. Neriman’ın gözünden burası insanı sıkan, boğan, 
yaşanamaz hâldeki bir semt olarak eleştirel, olumsuz bir üslûpla sunulur. Neriman, 
oturduğu mahalleden, evden, konuştuğu adamlardan nefret eder. Neriman’ın nef-
ret ettiği ve olumsuz bir bakış açısıyla eleştirdiği Fatih semtine ait bazı iç mekânlar 
da şunlardır: Kahvehane, Helvacı, mezarlık, cami ve minareler.

Beyoğlu, romanda Fatih’e karşıt olarak çıkarılır. Bu semt de yine Neriman’ın gözüyle 
sunulur. Neriman, geleneksel Türk-İslam mekânlarını olumsuz, eski ve kötü olarak 
algılayıp tasvir ederken; Beyoğlu’nu güzel ve olumlu yanlarıyla sunar. Romanda 
Beyoğlu semti, Neriman’a göre yeni, batılı, modern değerleri ve yaşama biçimini 
temsil eder. Neriman buraya sempatiyle yaklaşır. Neriman Tünel’den Galatasaray’a 
kadar dükkânlara bakar. Ona göre esnaf bile zevk sahibidir. İnsan bir bahçede ge-
ziyormuş gibi olur. Her camekân çiçek gibidir. En adi eşyayı öyle biçime getiriyorlar 
ki mücevher gibi görünür. Halkı da bambaşkadır. Gelen geçene dönüp bakmazlar. 
Yürümesini giyinmesini bilirler. Her şeyi bilirler. Neriman’a göre Fatih’ten Beyoğ-
lu’na geçmek, büyük bir seyahat yapmak demektir. Fatih’i Afganistan’a Beyoğlu’nu 
da New York’a benzetir. Fatih’ten Beyoğlu’na gitmek demek, Afganistan’dan New 
York’a gitmek gibidir.

Buluşma ve Eğlenme Mekânları Mukayesesi: Romanda eski, geleneksel ve Doğu-
lu olan ile yeni, modern, batılı olan arasındaki karşılaştırma buluşma ve eğlenme 
mekânları üzerinden de gerçekleştirilir. Beyoğlu’ndaki modern mekânlar, Neri-
man’ın gözünden pastacı, muhallebici gibi eski, geleneksel ve Doğulu mekânlara 
göre daha önemli, iyi ve güzel bulunur ve olumlu özellikler ve işlevler yüklenerek 
tercih edilir. Yeni, modern ve batılı olan mekânlar şunlardır: Perapalas, Maksim Salo-
nu, Löbon pastanesi.

Darülelhan: Burası Doğu sanatını temsil eden alaturka musiki ile Batı sanatını temsil 
eden alafranga musiki arasında medeniyet çatışmasına zemin oluşturan bir mekân-
dır.  Dârülbedayi-i Osmanî bünyesinde müzik okulu Dârülelhan kurulmuştu. Burada 
kız ve erkek öğrencilere Türk ve Batı müziği öğretiliyordu. Cumhuriyet’ten sonra Dâ-
rülelhan konservatuar adını aldı (1926). İşte bu yıllarda Türk musikisi eğitimi veren 
kısmın kapatılması tartışılmaya başlandı.
Nihayet 1927-1934 yılları arasında Dârülelhan’da Türk müziği eğitimi yasaklandı. 
Arkasından radyolarda da Türk müziği yayını kaldırıldı (1932-1934). Romanda yer 
aldığı üzere, bu duruma karşı gelişen reaksiyonlar büyük olmuştur.

İstanbul’un iki imajı, iki kültürü, özellikle erken cumhuriyet döneminde insanları 
psikolojik mücadelesine soktu. Bir örnek olarak romanın ana karakteri Neriman psi-
kolojisini anlatan bir alıntı aktaralım. Çıktıkları bir gezintide Şinasi sözü Neriman’da-
ki negatif değişikliklerin nedenine getirir ve bu yönde Neriman’a bir soru sorar. Ya-
zar, Neriman’ın verdiği cevabı onun iç sesinden aktarmaktadır; çünkü Neriman’ın 
buları doğrudan Şinasi’ye aktarmaya cesareti yoktur:
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 “Neden mi? (,,,,,) Eskilikten nefret ediyorum, yeniyi ve güzeli istiyorum, anlıyor mu-
sun? Eski ve yırtık ve pis, iğrenç bir elbiseyi üstümden atar gibi bu hayattan ayrıl-
mak, çıkmak istiyorum. İhtiyar adam, bozuk sokak, salaşpur ev, gıy gıy, hey hey, 
ezan, helvacı… Bıktım artık, ben başka şeyler istiyorum, başka, bambaşka, anlamı-
yor musun?...” 

Görüldüğü gibi, bilinç akışı biçiminde Neriman’ın zihninden verilen bu düşünceler, 
yaşam biçimini tümden reddeden bir varoluşa işaret etmektedir. 

Nihayet, Romanın sonunda Peyami Safa, Neriman’ın bunalımının yazarın gayretiyle 
salâha ulaştığını belirtti. Neriman’ın hakikati görüp aslına rücu etmesi vesilesi ile 
psikolojik mücadele bitiyor. Kazanan doğu/fatih ve Şinasi oluyor.

Not: Konuşma Sırasında Kullanılan metindir. Bu konuşma metni hazırlanırken aşa-
ğıdaki kaynaklardan faydalandı: Ayten Genç, Peyami Safa’nın Fatih Harbiye Roma-
nında Doğu-Batı Çatışması, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1992, Sayı: 7; Veysel Şahin, 
Peyami Safa’nın Fatih – Harbiye adlı romanında simgesel değerler, Bilig Dergisi, Güz 
2010, sayı:55; Nurullah Çetin, Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanının tahlili ve Riza 
Bağcı, Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanında doğu- batı çatışması, vefatının 50. 
Yılında Peyami safa, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa 2012.
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Necip Fazıl’da Bir 
Şehir Algısı: İstanbul
Ekrem Güzel 1

Şehrin İbdası/ Şiirin İnşası

Şehir ile şiir arasında bir benzerlik olduğunu, her ikisinin de bir yapı/inşa olduğunu 
söyleyerek başlayabiliriz, mündemiç oldukları ortak kültürel kodlara geçmeden. Şiir 
şifahî yanı olmakla birlikte, son tahlilde kâğıt üzerine dizilen harf/kelime/cümlelerin 
belli bir gramer, mantık, estetik ve düşünce çerçevesinde tanzim edildiği (manzu-
me) bir yüzey/metindir. O halde şehir ile bir metin olan şiir en başta inşa edilmiş 
bir yüzey olmaları ciheti ile benzerlik arz etmektedirler. Batı dillerinde şiir (poem, 
poetry), Grekçe “poiesis” kelimesinden türetilmiştir, anlamı “yapmak” ya da “yapılan 
şey”dir. 2 Yani şiir yapılan bir şey, bir inşa/kurma ameliyesidir Batıda. 

Yazı, sözün mekâna/yüzeye bağlanması; şehir ise mekânın poetik düzen (Mekânın 
Poetikası) ile inşa edilmesidir.3 Tabiî, burada şiirin bir ibda fikri ve ameliyesi olduğu 
hakikati gözden kaçırılmamalıdır. Göz önünde tutmamız gereken bir diğer husus 
şehrin ibda gerektiren yanı ile şiirin inşa edilen yanıdır. Şiirde ibdaın inşa edilmesi, 
şehirde de inşanın temelinde bir ibdaın olması gerekir, şayet estetik bir şuur ile ha-
reket ediliyorsa…  

Turgut Canseverin“... Sanat, mekân bilincidir ve içinde mekânın kavradığı zaman vası-
tasıyla organize edilmelidir”4 ifadesi sanatın mekân içinde var olan ve daima mad-
deye/araçlara ihtiyaç duyan bir faaliyet/çaba/ürün olduğunu ortaya koymaktadır. 

1  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Görevlisi
2  Childs, P- Foeler, R.; The Routledge Dictionary of Literary Terms, Routledge, New York, 2006, s. 182-182.
3  Bauchelard, Gaton; Mekânın Poetikası, Çev. Aykut Derman, Kesit Yayıncılık, İstanbul, 1996. ; Ong, Wal-
ter J.; Yazılı ve Sözlü Kültür, Çev. Sema Postacıoğlu Banon, Metis Yayınları, İstanbul, 2012.
4  Cansever, Turgut, İslam’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 22.
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Güzel sanatlarda, bilhassa plastik sanatlarda, daima alet ihtiyacının olması sanat 
ile mekân/nesne arasında nasıl ayrılmaz bir bağın olduğuna işaret eder. “Sanat’ın 
mekân bilinci olması” gibi bir tanımın daha ziyade plastik sanatlar için geçerli ol-
ması, şiir gibi bir sanat türünde mekânın işlevinin olmadığı anlamına gelmez. Şiirin 
hayatta taalluk ettiği birçok husus ve mesele gibi mekânsal işlevi olan, bunları salt 
nesne olarak algılamamak gerekir, şeyler üzerinde de yoğunlaştığı vakidir. Yani şiir 
salt düşünceden ibaret değildir, yalnızca fikredilen ve inşa edilen bir şeyden daha 
öte bir anlam ifade eder. Bu ilişkinin en ilginç ve vurucu örneklerini Divan edebiya-
tında buluruz: Arap dilinden neşet eden bu terminolojide “aruz” teriminin anlam-
larından bir tanesi “çadırın orta direği/çadırı ayakta tutan temel dayanak”, ıstılahî 
olarak “beyti ayakta tutan ölçü”; “kafiye” ise “kapının eşiği” anlamlarında kullanılır.5 
“Beyt” teriminin kelime manası mesken, hane, oda, oba; “mısra”ın ise kapı kanadı” 
dır.6 Yine Divan şiirine isim olan “divan” kelimesi “büyük meclis” anlamını taşır. Şiirin 
mekânsal boyutunu göstermesi bakımından bu numuneler önemle kayda geçirile-
bilecek mahiyettedirler. Nitekim aruz veznini meydana getiren unsur/kavramlar bir 
“beyt” (çadır, hane) meydana getirirler.7 Şiir bir manzumedir, yani tanzim edilmiştir. 
Bu ve benzeri örnekler ışığında şiirin bir inşa olduğunu söylemek gerekir, mimarî 
bir eser gibi… Şiirdeki inşa/kurma ameliyesini daha ziyade klasik, vezinli şiirlerde 
görmek mümkündür. Osmanlı şiiri, açık ve kapalı hecelerden müteşekkil tefile-
ler’den oluşan aruz vezinli bir inşadır. Bu şiirin merkezinde hiç kuşkusuz İslâm ve 
İslâmî metaforlar vardır, tıpkı İslâm beldelerinde cami/medrese/okul/hamam gibi 
bir Müslüman’ın hayatını din ekseninde idrak etmesini sağlayacak vasatların şehrin 
temelini teşkil etmeleri gibi. Osmanlı şiiri terbî, taştîr, tahmîs gibi sonradan yapılan 
eklemelerle genişletilen/zenginleştirilen şiir birimlerine sahiptir, nasıl ki İslâmî mi-
marî ihtiyaca göre eklemelere ve yeni yapıların inşasına müsaitse. 

Şiir nasıl ki yazıya döküldüğünde gözle görülen, harflerin bir araya gelmesiyle bir 
anlam üretiyorsa ve bu anlam da referans birliği olanlar arasında üretilen bir şeyse; 
şehir de salt barınaktan öte dinî, kültürel ve coğrafî kodlar taşıyan bir mesaj olarak 
ondan bir şey anlayacaklara muhakkak bir şeyler söylemekte/iletmektedir. Şehir ka-
dar olmasa da şiirin de bir vücudu (vücudun varlık anlamında kullanıldığını hatırla-
yalım), nesnesi vardır.  Ancak şiirden murad hiçbir zaman bir yazı parçası olması ol-
mamıştır, nasıl ki İslâm’ın kutsal şehirlerinin (Mekke, Medine, Kudüs, vs.) sadece bir 
yapı olarak algılanmıyorsa... Bu bakımdan İslâm medeniyetinde “şiir şuuru” (şiir keli-
mesinin şuur kökünden türetildiğini hatırlayalım) gibi bir “şehir şuuru” da olmuştur. 

Şehirler entelektüel düşüncenin kümelendiği, üretildiği ve neşredildiği mekân/mu-
hit ve yerlerdir. Şiir, bilhassa modern şiir en entelektüel faaliyetlerin başında zikre-
dilmelidir. Şehir için, şiirin mekânıdır gibi bir ifade kullanılsa yeridir. Şiir muhitlerde 
gelişir çoğunlukla, muhitler de ancak şehirlerde teşekkül eder. Bu da şehir ve şiir 

5  İpekten, Haluk; Eski Türk Edebiyatı-Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, s. 131.
6  Bkz. Develioğlu Ferit; Osmanlıca-Türkçe Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2002.
7  Yollar boyunca birbirini takip eden ev dizilerinin tezyinî düzeni adeta bir beytin iki mısraı gibi birbirini 
tamamlar. Cansever, Turgut; Divan Şiiri İle Osmanlı Şehrinin ve Mimarlığının Ortak Temelleri, Osmanlı 
Şehri (içinden), Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 174.
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arasında iç içe geçmiş bir bağın olduğunu göstermez mi? Mesela Nedim için İs-
tanbul şairi, Baudelaire için Paris şairi denilmesi şiir ve şehir arasındaki akrabalığı 
açığa çıkarmaz mı? Mehmet Narlı, Şiir ve Mekân başlıklı çalışmasında “Divan şairi, 
şehrin şairidir” der.8 Modern şair ise kente “mahkûm”dur.9 Şiir ve şehir yakınlığı 
bağlamında, tarihte İslâm toplumlarında büyük bir paralellik olduğu söylenebilir. 
Osmanlı toplumu şiirde Fars, nesirde ise daha ziyade Arap dilinin tesirindedir, aynı 
şey şehirler için de söz konusu edilebilir. Böylece müşterek bir medeniyete sahip ol-
mak ki bu da ancak muhtelif kültürlerin armonisi ile olabilir, sanat ve şehir tarzında 
iştirakı meydana getirmiştir. Şehir ile şiir arasındaki bağlantı hakkında Hasan Aktaş, 
“Şehir; kültürün üretildiği, aydınlanmanın vuku bulduğu ve şöhretin sağlandığı kutsal 
bir beldedir. Şehir, aynı zamanda huzursuzluğun mekânıdır. Şiir, huzursuzluk ile kültü-
rün sürekli iç içe olduğu işte bu mekânda üretilir…” dedikten sonra şehir ile şiir ara-
sında şöyle bir diyalektik kurar:“Şiir, bir şehrin şuurudur. Şiirsiz şehir, şuursuz şehirdir 
ve kültürel bilgi dolaşımının olmadığı malul bir şehirdir. Bir şehirde şiir yoksa o şehirde 
kültürel bilinçlenme açısından problem var demektir…”10

Turgut Cansever “İslâm sanatları ve mimarîsi nihaî karakteristiklerine binaen İslâm 
kozmolojisinin projeksiyonudur”11derken, temel meselenin İslâmî dünya algısında 
düğümlendiğini işaret eder. Nitekim son bir asrı saymazsak İslâm şehirlerinin mer-
kezinde daha ziyade caminin olması bir tesadüf değildir. “Geleneksel İslâm şehir-
leri ve kasabaları caminin bir uzantısı durumundadır ve ona âdeta organik bir bağla 
bağlıdır.” 12 Benzer şekilde hem divanların hem diğer manzum eserlerin “münacat” 
(Allah’ı ululama) ve “naat” (peygambere övgü) ile başlaması da ortak bir şuurun var-
lığına delalet eder. Bu uygulama Tanzimat edebiyatına kadar devam eder. Modern 
mimarî nasıl İslâm beldelerinde camiyi merkez olmaktan çıkarmış ve alışveriş mer-
kezleri, devlet daireleri ve eğitim kurumlarını ikame etmişse; modern şiir de daha 
çok Tanrı-merkezli şiirin yerine insan-merkezli şiiri benimsemiştir. Modern anlayışın 
aksine İslâm, din ile hayatı ayırmaz. Şimdiye kadar sıraladıklarımız İslâm estetiğinin 
şehre ve şiire ne oranlarda aksettiğini göstermekle kalmayıp bir tevhit anlayışı ekse-
ninde birleştirici yanını da göstermez mi? Epistemolojik temellerinin, beslendikleri 
kaynakların aslında aynı olduğunu gösterir. Estetik bir biçimde tanzim edilmiş bir 
şehirden aynı oranda estetik duyarlılıklara sahip bir şiir beklenir. Zira Osmanlı şiiri-
nin şehrinden daha az estetik olduğu ileri sürülebilir mi? Tanpınar, 19uncu Asır Türk 
Edebiyatı Tarihi’nin giriş kısmında, “saray istiaresi” nden bahseder. Tanpınar “Gerçeği 
şu ki her büyük sanat geleneği gibi eski şiirimiz de ne kadar dolayısıyla konuşursa ko-
nuşsun, evvelâ içinde doğduğu ve bağlı bulunduğu içtimaî sistemi seviyordu. Her şey-
den evvel bu şiir dilinin daima bir saray etrafında teşekkül ettiğini düşünmek bizim için 
kâfi bir delildir.” sözlerini serdederken Dersaadet’in bir şehir ya da şehirde estetik bir 

8  Narlı, Mehmet; Şiir ve Mekân, Hece Yayınları, 2007, s. 43.
9  Fakat ilginç ve trajik olan, anti-modernsit şairin de modern şair gibi, şehrin ortasında olmasıdır. Bu 
açıdan bakıldığında, kendini mahkûm eden modern şehre, sağlıklı ya da hastalıklı bir bağlılık duyan 
modern şair ile yaşadığı şehrin içinde yitik cennetine ya da düşlerine kaçan anti-modernist şairin, şehirle 
ilişkileri sorunludur.  Narlı, Şiir ve Mekân, s. 48.
10  Aktaş, Hasan;Ve Şiir Atı Samsuna Çıktı, Samsun Şehir Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011. 
11  Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 92-93.
12  Koç,Turan; İslâm Estetiği, İsam Yayınları, İstanbul, 2010, s. 152.
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muhit olarak şiirin ve şairin üzerinde ne kadar müessir olduğunu anlatır.13 Yanı sıra 
“saray istiaresi” nde sevgilinin bir hükümdara, aşığın ise bir kula benzetildiğini ekler 
ki bu da yine sarayın, dolayısıyla şehrin, şiire nüfuz ettiğine delildir.14

Dücane Cündioğlu, bir yazısında Osmanlı şiirinde bulunan İslâmî epistemolojinin 
aynı oranda mimarîye nasıl yansıdığını şöyle anlatır:

“Osmanlı mimarlığında simgesel dil oyunlarının değerine işaret etmek amacıyla kü-
çük bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim; hem de yazılı olarak ilk kez. Kubbelerin ve 
minarelerin üzerindeki alem. Uçları göğe dönük küçük hilâl… Bu simgenin bugü-
ne değin hakkını veren bir tek yazılı metne rastlamış değilim. Oysa Mimar Sinan’ın 
anılarında, eğer ibarenin hakkı verilirse, alemin simgesel anlamına doğrudan işaret 
edilmiştir.

Menâr-ı çârguyâçâr-yâr-ı Fahr-i âlemdir
O günbedde alem nûr-ı Nebî’ye olunur îma

Bu beytin ilk mısraında, Selimiye Camiin dört minaresinin çâr-yâr-ı güzîne, yani dört 
raşid halife’ye delâlet ettiği açıkça ifade edilmekte, ama daha önemlisi kubbenin 
tepesindeki alemin Nur-ı Nebî’yi, yani irfan geleneğimizde Nûr-ı Muhammedî veya 
Hakikat-i Muhammediye olarak, felsefe geleneğimizde ise, Yeni Eflatunculuğun et-
kisiyle, İlk Akıl (Akl-ı Evvel) olarak yorumlanan ilkeyi temsil ettiği sarahaten dile geti-
rilmektedir. Arş(-ı A’la), Kürsi, Kalem, vs.”15

Turgut Cansever, Nefi’nin bir beytini örnek verdiği bir yazısında “Divan şiiri bu beyte 
benzer sayısız, inşa edilmiş, tezyinî güzellikler dünyasıdır” sözleri ile Osmanlı şiirinde 
ortaya çıkan estetik şuurun aslında sadece şiirde değil başta şehir mimarisi olmak 
üzere hayatın birçok veçhesinde görülen bir anlayış ve şuur olduğunu izah eder.16 
Nihayet, şiirle şehir arasında sıkı bir münasebetin olduğunu söyleyebiliriz, en azın-
dan İslâm medeniyetinde.

İslâm ve Şehir

İslâmî bir şehir algısına sahip olduğunu düşündüğümüz Necip Fazıl’ın şehir hakkın-
da düşündüklerine geçmeden İslâm ile şehir ve şehirleşme arasındaki münasebe-
te kısaca değinmek şehir bahsinde düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
olacaktır. İslâm ve şehir arasında sıkı bir bağ vardır. Arapçada şehir anlamına gelen 
“medine” kelimesi İslâm’ın neşvünema bulduğu, kök salmaya başladığı bir şehir is-
13  Tanpınar, A. Hamdi; 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 10.
14  Osmanlı sarayının şiire ne kadar destek verdiğini, bir şiir muhiti ve şairler meclisi olarak ne kadar 
işlevsel bir fonksiyona sahip olduğu, adeta şiirin kalbi hâline geldiği gibi konular için bkz. İnalcık, Halil; 
Şâir ve Patron, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 2010.
15  Cündioğlu, Dücane; Osmanlı Mabedinin İkonolojisi, Yeni Şafak Gazetesi, 19.12.2010.
16  Bu beyit şudur: Esti nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem/ Açsın bizim de gönlümüzde sâkî sun 
câm-ı cem. Cansever, Divan Şiiri İle Osmanlı Şehrinin ve Mimarlığının Ortak Temelleri, s. 176.
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midir. Aynı şekilde medeniyet (civilation/uygarlık)  kavramı da bu şehrin isminden 
neşet etmiştir.17 Şehir ve uygarlık kavramlarının medine/şehir ismi üzerinden geliş-
mesi, aslında İslâm’ın bir şehir dini olduğuna da işaret eder. İslâm, kabul gördüğü 
coğrafyalarda temeddünü (medenileşme/uygarlık kurma) sağlamıştır. Araplarda-
ki bedevî gelenek yıkılmıştır bu temeddünle birlikte. Diğer Doğu milletleri İslâm 
vesilesi ile ciddi anlamda medenî hayata iltihak etmiş ve kimlik kazanmışlardır. Bu 
temeddün belli yapılar ve ilkeler doğrultusunda gelişmiştir. Bu şehrin merkezini 
ise mabet, Cuma camileri meydana getirir. Her mahallede cami olmasına rağmen, 
bütün şehir ahalisinin toplandığı Cuma camileri şehrin merkezini teşkil eder. Cami 
başta olmak üzere pazar, ticaret yeleri (suk), hamam, medrese gibi yerler meyda-
na getirirdi, klasik İslâm şehirlerini. “İslâm şehirlerinde maddesi ve manasıyla cami, 
çarşı ve hamam hep yan yanadır.”18 Bu anlayış Osmanlı döneminin sonuna kadar 
da aşağı yukarı böyle devam etmiş, şehirler İslâmî bir şuur ve estetik çevresinde 
meydana getirilmiş ve adeta manevî dünyanın maddî dünyada görünür hâli olmuş-
lardır.

Necip Fazıl ve Şehir Algısı 

Şehir şiir münasebeti modern şiirde de devam eder; şehirler ya da kenti meyda-
na getiren mimarî eserler hakkında metinler üretilir. Yahya Kemal “Süleymaniyede 
Bayram Sabahı”nı yazar, Behçet Necatigil için evler şairi denilir. Bilhassa İstanbul 
için pek çok şiir kaleme alınır. İstanbul muhtevalı kuvvetli metinlerin başında Necip 
Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiirini anmak gerekir. Bu şiir onun İstanbul üzerine yazdığı 
tek eser de değildir; İstanbul hakkında yazdığı çeşitli yazılar Mehmet Kısakürek ta-
rafından bir araya getirilerek İstanbula Hasret ismiyle neşredilir. Burada Necip Fazıl,“-
Ben İstanbul’un kara sevdalısıyım” der.19 İstanbul üzerine yazdıklarına geçmeden, 
Necip Fazıl’ın şehir hakkında nasıl bir algı ve fikre sahip olduğuna hem nesir hem de 
nazım eserleri bağlamında İslâmî estetik ve şehir yapısını da hesaba katarak bakma-
ya çalışmak, şairin poetik ve fikrî tercihlerinin anlaşılması açısından faydalı olacaktır. 

Necip Fazıl, şehir meselesi üzerine epey kafa yormuştur. Hem şiir hem de nesirlerin-
de şehir epistemolojik bir temel ve üzerinde düşünülen bir mesele ya da problema-
tik olarak vardır. Necip Fazıl’ın üzerine düşündüğü, tasavvur ettiği şehrin karakteri 
İslâmî bir kimliğe sahip olması ile ön plandadır. Necip Fazıl şehir hakkındaki dü-
şüncelerini hem şiirlerinde hem de nesirlerinde dile getirmiştir. Şiirlerini topladığı 

17 İslâm şehrinin oluşumu için eğer bir başlangıç yapılacaksa, ya da bir model aranacaksa, bunu Hz. 
Muhammed’in 622’de Mekke’den Medine’ye göçü ile başlayan ve on yıllık bir süre içerisinde Medine 
Şehri’nin aldığı hüviyet ile başlatmak mümkün görülebilir. Böylece ilk Müslüman şehirlerinin kurucula-
rına ilham veren ve yüzyıllar boyunca Müslüman kanun adamlarına ve idarecilerine örnek olan Medine, 
İslâm şehirciliği için bir model teşkil edebilir. Jean-Louis Michon’dan aktaran: Gül, Muammer; İslam Şeh-
rinin Doğuşu,  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, Aralık, Balıkesir, 2011, s. 80-81.
18  Gül, İslam Şehrinin Doğuşu, s. 85.

19  Kısakürek, Necip Fazıl; İstanbula Hasret, Der. Mehmet Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2005, 
s. 9.
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Çile isimli şiir kitabının bölümlerinden biri “şehir” başlığını taşır ve burada oldukça 
kuvvetli şiirler vardır: Kaldırımlar, Canım İstanbul, Otel Odaları, Karacaahmet, Apart-
man gibi şiirlerden meydana gelen Çile’nin bu bölümü şairin sıkı metinlerinden 
meydana gelir.

Bundan başka Necip Fazıl’ın “Başyücelik Devleti” kavramıyla isimlendirdiği bir düzen 
ideali tasavvuru denemesini de zikretmek gerekir. Bu ideal düzen İslâmî bir hüviye-
te sahiptir. Eflatun’un Devlet’i, Fârâbî’nin El-Medinetül-Fâzıla’sı gibi bir içtimaî form 
teklifinde bulunur. Bu düzen Eflatun’un Devlet’inde yer vermek istemediği bir “şair” 
tarafından tasarlanır. Necip Fazıl “Başyücelik” ile ilgili fikirlerini İdeolocya Örgüsü 
isimli fikrî eserinde bir araya getirir. Burada bir devlet düzeninde akla gelecek hu-
suslar üzerinde durulur ve ideal, İslâmî bir devletin nasıl olması gerektiği üzerinde 
bazı prensiplerin ikamesine çalışılır. “Başyücelik”te sanattan sanayiye, şehirden yö-
netime, üretimden tüketime kadar bütün hususlar alt başlıklar açılarak ayrıntılarına 
kadar İslâmî dünya ve ahret görüşü ekseninde izah edilmeye çalışılır. Bu izah edi-
len meselelerden biri de - Necip Fazıl burada Metropolis kelimesini kullanır- şehir 
meselesidir. Necip Fazıl’ın tahayyül ettiği şehir modern dünyanın karmaşıklaştırdı-
ğı yer değildir: “Şâir (Bodler)in, 19’uncu Asırdaki cehennemî Avrupa şehrinin manâ-
sından aldığı ve böylece 20’ince asrı ihtar etmiş bulunduğu korku ve kasvet duygusu, 
İslâm (metropolis)inde büyük bir refah ve ümide dönecektir.”20 Burada Necip Fazıl’ın 
modern mimarîyi eleştirdiğini görmekteyiz. Apartman isimli şiirinde “Üst üste insan 
türü” mısraı ile çok katlı apartmanlara; “Yakınlıktan ötürü/Kaçıp gitmiş yakınlık…” 
dizleri ile de üst üste oturmalarına rağmen bir yakınlıkları kalmayan insanları işaret 
eder. Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimari isimli eserinde birkaç katlı bahçeli 
evlerin insanların hem tabiat ile hem de toplum ile temas kuracaklarını ve bunun 
da cemiyet için çok yararlı olacağını ifade eder.21 Necip Fazıl mabetlerin sade ol-
ması gerektiğini, meskenlerin ise sağlam bir zevk ve estetik ölçü ile süslenilmesini 
öngörür: “İslâm inkılâbının şehrinde hudutsuz tenzih ve tecrit ruhunun mekânı olan 
mâbed, nihaî derecede sade; İslâm satvet ve heybetinin ifadesi olan her nevi mesken 
de, en sâlim zevk ölçüsüyle, fevkalâde ziynetlidir.”22 İslâm mimarîsinde mabetler dış 
mimari bakımından sade olsalar da iç mimari de oldukça tezyinlidirler. Necip Fazıl, 
Mabetlerin sadeliği ve evlerin ziynetli olması meselesini ise Hz. Peygamber’in  “Mes-
citlerinizi sade, şehirlerinizi de ziynetli bina ediniz!..” hadisine dayandırır.23Böylece 
İdeolocya Örgüsü’ndeki şehir mimarisinin temelleri olan mabedin sadeliği, evlerin 
ise zevk ve ziynetli olması gibi bir tezin hadis kaynaklı olduğunu anlarız.

Necip Fazıl “Bizim şahsiyetli bir dünya görüşümüz varsa, mutlaka hususî bir şehir ti-
pimiz ve şahsiyetli bir şehir tipimiz varsa, mutlaka hususî bir dünya görüşümüz olmak 
icap eder.”24 sözleriyle şehir ile dünya görüşü arasında yakın bir ilişkinin olması ge-
rektiğini, dahası her birinin diğerini inşa etmeyi sağlayan bir enstürman durumunda 

20  Kısakürek, Necip Fazıl; İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2010, s. 242.
21  Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, , s. 95.
22  Kısakürek, İdeolocya Örgüsü, s. 240.
23  Kısakürek, a.g.e., s. 240.
24  Kısakürek, İstanbula Hasret, s. 24.
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olduğunu anlatır ki bu da Turgut Cansever’in “İslâm, insanı, çevrenin bilincine eriştik-
ten sonra ve çevrenin sorumluluğunu yüklendikten sonra var olan bir canlı addediyor. 
Burada çok önemli olan nokta, çevrenin sorumluluğunu insanın yüklenmiş olmasıdır. 
Yani, çevrenin sorumluluğunun idraki ve yüklenişi yoksa orada insan da yoktur.”25 şek-
linde izah ettiği İslâmî bir şuur tarzına götürür bizi. İslâm’ın hâkim olduğu yerlerde 
idraklere ne kadar sindiğini, bütün vasat ve amellerin epistemolojini teşkil ettiğini 
görmemek mümkündür müdür, bu dünya görüşü ile şehir mimarisi arasındaki ya-
kın alaka örneğinde. O kadar ki “şehrimizi plânlaştırmakla, ruhumuzu plânlaştırmak 
arasında fark” görmeyen bir yaklaşıma sahiptir Necip Fazıl.26 Ortak temellere isnat 
edilen, ya birlikte mamur olan ya da harabe haline gelen bir dünyanın unsurlarıdır, 
zahir (beden) ve batın (ruh). 

Necip Fazıl, İstanbul’un her şeyine dikkat etmiş biridir. Leyleğine, çam ağaçlarına, 
camilerine, semtlerine, yalılarına, edebî muhitlerine, insanların turistler karşısındaki 
tavırlarına, caddelerine, vapurlarına, hâsılı İstanbul deyince akla gelebilecek şeyle-
re. Bu vasıf kadim İstanbul’u idrak eden birçok edip ve şairde mevcuttur. Bunlar-
dan Yahya Kemal, Tanpınar, Salah Birsel sadece ilk akla gelen birkaçıdır. Hatta ede-
bî eserlerin mekânı uzun yıllar, 1950’li yıllara kadar İstanbul olmuştur.  Necip Fazıl 
İstanbul’un fethini bir şahsiyet bulma; “6 asırlık bir zaman kadrosu içinde en büyük 
fatihlik hamlemizi canlandıran hareket” olarak kayıtlara geçilmesini ister.27 Ona göre 
bu şehir “Türkiye’nin baş ve yürek şehirlerinde bir tanesi”dir.28 Fakat şairin Canım İs-
tanbul şiirinde ruhunun somutlaşmış hali olarak tavsif ettiği şehir artık eski İstanbul 
değildir, 1453 yılında fethedilen ve İslâmî bir estetik/hissedişle tanzim edilen şehrin 
yerine yazmakla bitmeyecek kadar hatalarla malul hale getirilmiş bir modern kent 
kalmıştır. Necip Fazıl, İstanbula Hasret isimli kitapta toplanan yazılardan “Mukaye-
se” isimli fıkrada 1752 ile 1952 yıllarının İstanbul’u arasında bir mukayese yapar. Bu 
mukayesede İstanbul’un 1752’nin şehir mimarîsi açısından üstün geldiğini, insanı 
gülümseten bir manzara arz ettiğini; fakat 1952 tarihinde ağlanacak bir durumun 
mevzubahis olduğunu Boğaziçi merkezli bir karşılaştırma ile ortaya koymaya ça-
lışır.29 Modern mimarînin şehirleri apartmanlara boğması da yine şair tarafından 
eleştirilir: “Bugünün apartman isimli mahkûm hücrelerinde insanlar, birbirlerinin gözü 
önünde birbirlerine yabancı kalmanın felâketini misâllendirmişler, mıncık mıncık bir 
arada yuğurulurken birbirlerinden bütün bütüne kopmuşlardır” diyor, Necip Fazıl İs-
lâm mimarîsinin bahçeli ve yalnızca birkaç katlı şehir yapılanmasının aksine hort-
lamış bir kent haline gelen şehirler hakkında.. Hatta şehir idarecilerinden sanatkâr 
bir mizaç, “sanat terbiyesi ve bediî anlayış” bulunması gerektiğini; ancak böylesi bir 
kadro ile şehrin estetik, Turgut Cansever’in de ifade ettiği gibi, “İslâm mimarîsinin 
her şeyi doğru yerine koyan” adaletli mimarî anlayışının şehirlere nüfuz edebilece-
ğini düşünür. Ki burada adalet kavramının menşeini teşkil eden “adl” kökünün her 
şeyi yerli yerince yapmak anlamını da taşıdığını da hatırlatmak gerekir. Necip Fazıl 

25  Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 116.
26  Kısakürek, İstanbula Hasret, s. 24.
27  Kısakürek, a. g. e., s. 77.
28  Kısakürek, a. g. e., s. 79.
29  Kısakürek, a. g. e., s. 122.
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Belediye reisliği ile şehirciliğin ayrılması gerektiğini “Biri estetik idrâkin, öbürü idarî 
iktidarın mümessilidir…” sözleriyle ta 1939 yılında yazdığı bir yazı ile ileri sürer.30

Şehrin Kimliği/Şiirin Şuuru

Sahih şiir, epistemolojik temelleri olan şiirdir; kimlikli şehir de epistemolojisi olan, 
belli bir estetik şuur ile teşkil/tanzim edilmiş mekândır. Şehrin kimlik sahibi olması, 
mekânın “adl” ile “her şeyin yerli yerine konulduğu” bir hüviyet ile şekillendirilmesini 
gerektirir. Şehir ile kimlik arasında bir bağ, hatta ayniyetten söz edilebilir. Zira şehre 
şekil veren bir kimlik, oraya kendisini yansıtır. Şehir, bir nevi mübdiinin hüviyetinin 
aynasıdır. Sanatı bir yansıma olarak görenler, “sanat bir aynadır” metaforunu kulla-
nırlar. Benzer şekilde şehir de tanzim edici müşterek şuur ya da şuuraltının güzel 
bir yansımasıdır. Necip Fazıl da “şehrimizi plânlaştırmakla, ruhumuzu plânlaştırmak 
arasında” fark görmez. Dolayısıyla İslâm medeniyetinin, kendine has şehir mimarîsi-
nin olması gerektiğini düşünür, Batıdan alınan mimarî tarzına da karşı çıkar. Mesela 
Barok ve Rokoko mimarilerinde hoşlanmaz, hatta“Şehrini hendeselendirecek bir ruha 
ve ruhunu pırıldatacak bir şehre mâlik olmamak yüzünden, tam bir asırdır, Batı adamı-
nın beylik ve orta malı (barok), (rokoko), (kübik), (ürbanizm) kırıntılarının posalarında 
gıda arıyor ve bunun ismine inkılâp diyoruz” sözlerini serd ederken hem ruh ile şehir 
arasında ontolojik bir ayniyetin olduğunu, hem de son bir asırda kaybolan sahihlik-
le beraber Batının orta malı sanat ve mimarî yaklaşımlarından medet umulduğunu 
zikreder.31 Ona göre “Şahsiyetini kaybetmiş cemiyetlerde, benliğini kaybetmiş şehir 
tipleri, gözle görünür ve elle tutulur birer misal teşkil ediyor”dur.32 Benzer fikirleri Tur-
gut Cansever de İslam’da Şehir ve Mimarî ve Kubbeyi Yere Koymamak başlıklı kitap-
larında defaatle zikreder. Biri şair/yazar, diğeri mimar olan iki insanın aynı kanaatte 
birleşmeleri aslında son birkaç asırdır Müslümanların duçar oldukları durumu gös-
terir. Teşhis aynıdır: ontolojik ve epistemolojik bakımından zeminini kaybetme. Va-
roluşsal olarak bir Müslüman’ın dünyada nasıl konumlanacağı problematiği. Onun 
için Necip Fazıl “şehrimizi plânlaştırmakla, ruhumuzu plânlaştırmak arasında” fark 
görmez. Bir şehrin estetik ve işlevsel olması sadece bir şehir planı olmaktan başka 
fikrî ve ruhî inşaya da ihtiyaç duyar. 

Necip Fazıl, sadece düzyazılarında değil şiirlerinde de şehir üzerine düşünceler üre-
tir. Şehir hakkındaki asıl şiirleri Çile’deki “şehir” başlıklı bölümdedir. Esselâm isimli, 
Hz. Muhammed’i anlatan şiirlerinde de İslâm şehirleri zikredilir, çeşitli vesilelerle.33 
Fakat bunlar daha ziyade tarihî bir hadisenin cereyan ettiği mekânlar olarak dur-
maktadırlar. Bu sebeple şairin, şehir bahsinde nasıl bir algıya sahip olduğunu Çi-
le’deki şiirleri ölçü alarak söylemek gerekir. Zira orada şairin düşüncelerini tasrih 
edecek metinler vardır. Bunların bir kısmında modern kent eleştirisi bulunur, diğer 
bir kısmında ise hayran olunan, varoluşsal olarak bir aidiyet kurulan bir kent modeli 

30  Kısakürek, İstanbula Hasret, 140.
31  Kısakürek, Necip Fazıl; Tanrıkulundan Dinlediklerim, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2011, s 247.
32  Kısakürek, Tanrıkulundan Dinlediklerim, s. 246.
33  Kısakürek, Necip Fazıl; Esselâm, Hacegân Yayınları, İstanbul, 2007.
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(İstanbul gibi) vardır. Böylece şairin düşüncelerini açıklığa kavuşturmak için bu iki 
yaklaşım çerçevesinde bir değerlendirmede bulunmak sağlıklı olacaktır. 

Necip Fazıl’ın 1927’de neşredilen iki mühim şiiri vardır: Kaldırımlar ve Otel Odaları. 
1928’de İstasyon, Sokak ve 1930’da ise Bacalar, İskele şiirleri neşredilir. 1927-1930 
tarihleri arasında yazılan bu metinler, kendi iç hesaplaşmaları olan bir şairin çevresi 
ile de bir alıp vermediğinin olduğunu gösterir. Kaldırımlar yazıldığı zaman şair 24 
yaşındadır. Çile şiiri ise 1939’da yazılır, Arvasî Hazretleri ile tanışması ise 1934’lere 
rastlar. Bu demektir ki şairin bohem hayatının ortasında iken yazılan bu şehir içe-
rikli, şehir ve fert münasebetli şiirler bir problematik, bazı buhranlarla malul bir ha-
letiruhiye ürünü olarak kayda geçilebilir. Necip Fazıl’ın hatıralarını okuduğumuzda 
içi içini yiyen şairin sürekli bir arayış içinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu şehir 
bedbin insanın şehridir. Nitekim dikkatle bakılırsa kaldırımlarla hemhal olmak zo-
runda olan bir insan görülür.

Necip Fazıl, şiirlerine Kaldırımlar, Otel Odaları, İstasyon, Apartman gibi isimleri ve-
rirken, okurun aklına modern bir kentte bulunan, ancak bir asırlık mazisi bulunan 
daha çok nesne değerleri ile ön plana çıkan haricî mekânları getirtir. Bu şiirler mo-
dern dünya ve mimarî eleştirisi ihtiva ederler. Mesele Kaldırımlar şiirinde “her sokak 
başını kesmiş devler” misali yapılar ve “gözüne mil çekilmiş âmâ gibi evler” vardır.34 
Otel Odaları şiirinde ise “Ağlayın, âşinasız, sessiz, can verenlere…/Otel odalarında, 
otel odalarında!” dizeleri ile bir modern dünya eleştirisi vardır.35Çünkü eski şehirler-
de, otel yoktu; insanlar gittikleri yerin ahalisi tarafından ya evlerinde ya da mahalle-
lerinde bulunan misafirhanelerde ağırlanırlardı.

Necip Fazıl’ın modern mimarîyi ve şehir yapısını eleştirdiği bir şiiri de Apartman baş-
lığını taşır. Bu şiir, tam anlamıyla bir modern şehir eleştirisi içerir. Metinde “Üst üste 
insan türü” ve “Kaçıp gitmiş yakınlık”tan söz edilir.36 Bu apartman tipi yapılardan 
insanların üst üste istif edilmesi ve aynı yapıda oturacak kadar yakın olmalarına rağ-
men birbiriyle münasebet kuramayan modern insanın kurduğu modern mimarînin 
tenkidinden başka bir şey değildir. Necip fazıl “Her şehirde yükselen arsız gökdelen-
ler” sözünü kullanarak da yüksek yapılara karşı olduğunu gösterir.37 Turgut Canse-
ver, “Her şeyi doğru yerine koymak” (adalet), İslâm mimarîsini tasarlamak için atılması 
gereken ilk adımdır”38der. Bu sözle, tabiatın bir parçası olan insanın kendisini doğru 
yerde konumlandırması gerektiği anlamı çıkar.  Fakat apartman tarzı şehirleşme ti-
pinde, mekâna tabiata aykırı bir form verilmiştir. Nitekim Cansever, birkaç katlı ufak 
yapılı İslâmî yapı sisteminin zamanla tabiata eklemlendiğini, bununsa önüne birkaç 
ağaç dikilen evlerin sanki tabiatın organik bir parçasıymış gibi kaldığını söyler.

Necip Fazıl’ın şehre bakışında ruh hâlinin de büyük tesiri olduğu söylenebilir. Şairin 

34  Kısakürek, Necip Fazıl; Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 1998, s. 157.
35  Kısakürek, a. g. e., s. 161.
36  Kısakürek, a. g. e., s. 169.
37  Kısakürek, Necip Fazıl; Raporlar 1-2, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2009, s. 16.
38  Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 28.



497

bohem çağlarına rast gelen şiirlerin şehri karanlık, katı ve nesneseldir; sadece araç-
sal fonksiyonları ile ön plandadır. Kaldırımlar, sadece kimseyi sesini duyuramamış, 
“dev sancıları” olan bir insanın “eş ve arkadaşı” olabilir; “çilekeş bir yalnızın annesi” ya 
da. Otel odaları, hiçbir sadra şifa vermezler, fakat “kimsesiz ve âşinasızlar” dışında. 
Dolayısıyla bu şiirlerdeki şehir soğuk, karanlık ve katıdır. Mutlu insana çok şey söy-
lemezler. Ancak “Canım İstanbul” şiiri bütün buhranlarından, sıkıntılarından kurtul-
muş bir ferdin taravetli ruhundan pırıltılar gibidir. O halde denilebilir ki Necip Fazıl 
için iki şehir tipi vardır: Birincisi İstanbul vasıtasıyla somut hâle getirilmiş olan İslâm 
şehri; diğeri ise modern insanın kurduğu kentlerdir. Necip Fazıl, Paris’te kaldığı dö-
nemlerde bir yıl gibi bir süre gecelerini idrak ettiği bu şehirden kalan izlenimlerini 
Kaldırımlar şiiriyle metinselleştirmiş gibidir. “Canım İstanbul”, 1963 senesinde neşre-
dilen bu şiirin Paris gecelerinin tesirinden çıkmış bir şairin ürünü olduğu da ortada-
dır. Bu durum şehir ile şiirin/şairin ne kadar mündemiç olduğunun somut bir örne-
ğidir. Aynı kalemden çıkmış iki şehir şiiri denilebilir “Kaldırımlar” ve “Canım İstanbul” 
için. Şehrin ruh haline sirayeti, ruhun şehirde neşvünema bularak metin üretmesi; 
üretilen metinde şehre dair ipuçlarının, en azından şaire çağrıştırdıkları bakımından 
bulunması şehir ve şiir münasebetinin mahsulüdür. “Şiir, bir cemiyetin topyekûn his 
ve fikir hayatını tefahhus ve murakabe eden başlıca rasat merkezidir”39 sözleri ile Ne-
cip Fazıl, dolayısıyla cemiyetin mekânı olan şehrin de şiirle alakasına dikkat çeker. 

Şiir ve şehir/mimarî arasında benzer bir nokta ise zorlamaya/abartıya tahammülü 
olmamalarıdır. Eserin fazla ön plana çıkarılmasına yönelik aşırı çaba ve abartmalar 
form mükemmelliğini sekteye uğratmakla kalmaz anlamsal olarak da bir bayağılık 
husule getirir. Nitekim kaba/vulgarist hislerle sanat yapanlarla estetik olmayan bir 
anlayışla şehirleri de şuursuz/gayrinizamî bir tarzda deforme edenler eskiden oldu-
ğu gibi günümüzde de aynı zihniyetten hareket edenlerdir. Dolayısıyla estetik bir 
şehir için estetik algıya sahip özneye (homo aestheticus) ihtiyaç vardır; yani estet-
lere, güzelin dilinden anlayanlara, estetik öznelere. “Estetik özne, nesnesinin taşıyı-
cısı olduğu güzellik değerini algılayan, ondan etkilenmeden geçemeyen, belli bir 
güzellik duygusuna, estetik beğeniye sahip olan bilinçli insan varlığı”dır.40 O hâlde 
Estetik şehre kavuşmak, ancak estetik insanla mümkündür. Bu bağlamda “her şeyin 
yerli yerine konulduğu” bir sanat ve estetik algısının lüzumundan bahsetmek lazım-
dır. Tanpınar “Her şey yerli yerinde; havuz başında servi” diye yazar Her Şey Yerli Ye-
rinde isimli şiirinde.41 Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” şiiri de aynı zihniyetin, her şeyin 
yerli yerine konulduğu medeniyetin şiiridir. Bu bağlamda, İstanbul, estetik bilince 
sahip bir medeniyetin ürettiği ölçülü bir şiirdir, denilebilir.

Necip Fazıl ve İstanbul’u

İstanbul üzerine yazan her yazar ve şairin farklı bir İstanbul’u vardır. Birinde İstanbul 
mahzun ya da menfi (Tevfik Fikret’in Sis şiiri gibi) görülürken, diğerinde güzel ya da 

39  Kısakürek, Poetika, Çile (içinden), 
40  Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2005, s. 640.
41  Tanpınar, A. Hamdi; Şiirler, Hazırlayan: İnci Enginün, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009, s.40.
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yüce olabiliyor. Onca İstanbul şiiri yazılmışken, şairler onun hakkında yine de şiir 
yazmaktan geri durmazlar. Her şiirde İstanbul farklı bir veçhesi ile algılanmış, görül-
müş, fark edilmiş ve metin yüzeyinde inşa edilmiştir. İstanbul, Nedim için “bî-misl ü 
bahâ”dır; Yahya Kemal için “aziz”, Orhan Veli için ise gözleri kapalı dinlenen “musiki”; 
fakat Necip Fazıl için“can”dır. Hepsi bir kıymet biçmeye çalışmıştır İstanbul’a, fakat 
can olması çok farklı bir hadisedir. Farsça menşeli olan can kelimesi hayat, ruh an-
lamlarına gelir; bedeni bir kalıp olmaktan kurtarır. Dolayısıyla İstanbul, hayat ve ruh 
demektir, şair için. İstanbul’u bu kadar kendinden bilen, kendini bu derece İstan-
bul’da bulan/bilen başka bir şair yoktur. Şair, şehir ile aynîleşmiştir; İstanbul şairin 
bedenine hulul etmiştir ya da şairin ruhu İstanbul’a. 

Necip Fazıl, “Canım İstanbul” şiirinde İstanbul’u bir fenomen olarak ön plana çıkarır: 
“Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar”42 
mısralarıyla başlayan şiirde, İstanbul şairin ruhunun somutlaşmış hâlidir. Ruhun fe-
nomenler dünyasında temsil edilmesi, cevherin [töz] nesneye dönüşmesi anlamını 
da taşır. Varoluşsal bir zemindir İstanbul, şair için. Zira İstanbul ruhun taşa/topra-
ğa büründüğü, vücut bulduğu bir nesne hâlidir, yani bir fenomendir.43Bu metin 
yazarın bilincinin somutlaşmış hâlidir, Heidegger’e göre ifade edersek; İstanbul’un 
havası, iklimi,  edası şairin içinde tüten bir şeylerin göstergedir. İstanbul bu metinde 
soyut şeylerin cisimleşmiş/fenomenleşmiş hâlidir. Şair soyut ruhî ve fikrî kavramları 
İstanbul fenomeni ile görüngüler dünyasına yansıtır. Okur şiirin cisimleşmiş hâlini 
İstanbul’da görür. Denilir ki bu metin, İstanbul fenomeni ile adeta cisimleşmiştir. İs-
tanbul şiire, şiir ise İstanbul’a dönüşmüş, karşılıklı bir temsil ortaya çıkmıştır. Şair bir 
estetik tavır geliştirir, kendi duygularını nesnelere yükleyerek bir “özdeşleme” ilgisi 
kurar. Süje ile obje arasında meydana gelen duygusal algı, okurda estetik bir hazın 
açığa çıkmasına hizmet eder.44 Rüyaların kavuşması İstanbul vasıtası iledir. Surlarda 
açılmış delikler ise tarihin gözlerini gösterir. İstanbul bir tarihî fenomendir dolayısıy-
la, tarih ilmî orada vücut bulmuştur. Ahirete perdelik yapan da bir servidir, ahiret ise 
mezarlıktır. Mezarlıklar ile öte dünya kavramı anlatılmıştır. Ölüm düşüncesi ise nakış 
nakış işlenmiştir, her nakış o manayı verir: Ölüm mukadderdir. Beyoğlu eğlencenin, 
Karacaahmet ise ölümün fenomenidir. Mana ise keşfedilecek bir şeye dönüşmüş, 
ancak İstanbul’da bulunabilir olmuştur.  

Necip Fazıl’ın bu şiiri, yazarın öznel bir mekân/şehir yorumu ve algısını içerdiği ve 
daha ziyade mekânsal/nesne hâline getirilen müteal (transandantal) unsurlardan 
örüldüğü için fenomenolojik olarak okunmaya elverişlidir. Zira “Fenomenolojik eleş-
tiri, tipik olarak, yazarın zamanı ya da mekânı deneyimleme biçimi, benliği ile ötekiler 

42  Kısakürek, Çile, s. 166. 
43  Fenomen: [Yunanca ‘görünüş’ anlamına gelen phainomonen’dan, İng. Phenomenon; Fr. Phénoméne; 
Alm. Phänomen]. 1. En genel anlamı içinde, bizi çevreleyen dünyada duyular aracılığıyla algıladığımız 
herhangi bir nesne; algının nesnesi, algılanan şey, gözlemlenebilir olan olay ya da olgu. İnsan varlıkla-
rına, doğrudan ve aracısız deneyimde, tecrübe görünen şey; insan varlıklarına göründüğü, onlar tara-
fından alındığı şekliyle nitelik, ilişki, durum, olay. 2. Daha özel olarak da, fizikî dünyadan bir nesnenin 
kendisini bilincimize sunan algısı. Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, s. 698-699.
44  Bkz.Tunalı, İsmail; Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010.
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arasındaki ilişkiyi ya da maddi nesneleri algılama biçimi üzerinde odaklanır.”45 “Hei-
degger fenomonolojik hakikatin ancak sanatta tezahür edeceğini düşünür.”46 Bir 
fenomen olarak İstanbul, en güzel şekilde bir sanat eserinde, şiirde kendini göster-
mez mi? Yine Heidegger, “Var-olanın hakikati sanat eserinde kendini esere koyar” 
sözleri ile aslında sanat eserinin hakikatin inkişaf ettiği saha olarak da görülebile-
ceğini ima eder.47Husserl, “bir fenomeni kavramak demek, onun değişmezini, özü-
nü kavramak demektir” der.48 Metinde şairin (özne) temel vurguları İstanbul feno-
meninin İslâmî/tarihî kimliğine doğru bir öz arama ve nesne üzerinden kendisini 
bulma çabası üzerinde odaklanır. Burası, İstanbul, bir vuslat zemini olarak güneş ve 
ayın en eski sakinleri oldukları, denizle toprağın birbirlerine vasıl olduğu, rüyala-
rın gerçekleştiği, ölümle hayatın yan yana görüldüğü, yerin ve göğün birleştiği bir 
fenomendir. Şairin varoluşu, biraz da, Heidegger’in “insanın varoluşu dünyayla bir 
diyalogdur” sözünü anımsatır.49 Tabiî şairin muhatap olduğu bu dünya seküler bir 
dünya değildir. Bu dünya kültürel ve dinî kodları olan bir dünya (şehir)dir; salt bir 
nesne olarak değil, özne/şair bilincinin fenomeni olması ile ön plandadır. Bu metin 
bir öznenin tasavvurudur.

Heidegger’in “Mevcudiyet en derin manasıyla ölüme giden varlıktır”50 sözü, “Her 
nakışta o mâna: Öleceğiz ne çare?” mısraı ile nesnelere bakış açısından benzerlik 
gösterir. Ölümü işaret eden nakış/nesneler ise tarihin surlardaki gözleri, ahirete/
mezarlıklara perdelik yapan serviler, göğe doğru uzanan minareler, ağlayan Kara-
caahmet’tir ki özne şuurunun nesnelere ne kadar aksettiği, kendisini onlarda var 
kıldığını göstermesi bakımında önemlidir. Bu şehir, sadece basit yapıların yeri de-
ğildir, barınmak, ihtiyacı gidermek için de inşa edilmemiştir, belki bunların hepsi 
vardır; fakat en az bu ihtiyaçlar kadar bir şuurun fenomenleşmiş/var-kılınmış hâlidir 
de. Dolayısıyla da mânâ ki bulunması elzemdir, böylesi bir zeminde gizlidir. Burada 
“İslâm’a göre güzellik hakikati kuşatan bir hâledir; bu bakımdan, işlevsellik ve işe 
yararlık güzelliğin zıddı değil, onun bir tamamlayıcısı olarak kabul edilir.”51 sözlerini 
hatırlamak gerekir. 

Şiirde kubbelerin de fenomen olarak iş gördükleri açıktır. Zira “Sütun, kemer ve kub-
be İslâm mimarisinin üç temel unsuru olarak görülmekle birlikte, kubbe İslâm sanatının 
şeref tacıdır.”52 Bu insan yapımı şeylerin yanında bir de tabiî olan yedi tepe (Yedi tepe 
üstünde zaman bir gergef işler!) vardır. İstanbul yedi tepeli şehirdir. Bu kubbe ile tepe 
“Osmanlı şehirleri, tabiat ile insanın inşa ettiği âlemin, mimarînin bir bütünlüğüdür.” 
sözlerinin bir bakıma cisimleşmiş/uygulanmış hâlidir. Bu bağlamda İstanbul, tabiat 
ile insanın birbirine eklemlendiği/ kucak kucağa yaşadığı bir fenomendir. İnsan ve 

45  Eagleton, Terry; Edebiyat Kuramı, Çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, 2011, İstanbul, s. 73.
46  Eagleton, a.g.e., s. 78.
47  Heidegger, Martin; Sanat Eserinin Kökeni, Çev. Fatih Tepebaşılı, Deki Yayınları, Ankara, 2007, s. 29.
48  Ergiydiren, Sevinç; Eleştiride Fenomenolojik Yaklaşımlar, Hece Yayınları, Ankara, 2007, s. 25.
49  Ergiydiren, a.g.e., s. 36.
50  M. Şevket, İpşiroğlu-S. Kemal Yetkin;  Varlık (Exiztenz) Felsefesi, Metafizik Nedir?(içinden), Kaknüs Ya-
yınları, İstanbul, 2003, s.19.
51  Koç, İslâm Estetiği, s. 154.
52  Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 95.
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tabiatın bütünlüklü bir mimarî meydana getirmeleri, öznenin, bir bakıma, kendisini 
nesnelerde de gerçekleştirmesi, şuurun nesneler vasıtası ile somutlaştırılmasıdır. 
Bu armoninin bozulması “yeni dünyadan mahzun, resimdeki eski sefir” ile gösterilir. 

Metindeki metaforik anlatımdan da bahsetmek gerekir. Bu anlatım tarzı, şehir ve 
şiir arasındaki ilişki açısından önemlidir. “İnsan içinde yaşadığı gerçekliği ancak me-
taforlar vasıtasıyla inşa edebilir. Metaforlar hayatı, kendimizi ve “ötekini” anlamanın 
yegâne yoludur. Metaforlar, dünya diye adlandırdığımız şeyi, onu açığa çıkararak ve 
gizleyerek bize sunar. Hayatı ve dili mucizevî kılan metaforlardır.” 53   

“Bilinmeyen yukardadır; bilinen ise aşağıdadır, anlamak kavramaktır ile tutarlıdır”-
54sözünden hareket edersek, Canım İstanbul şiirinde “Çamlıca’da yerlerdedir gök-
lerin derinliği” mısraında olduğu gibi bir şehir olarak İstanbul bilinmezlerin yani 
yukarıda olanların yere indiği, bilinir hâle geldiği bir zemin/fenomendir. Ölüm ise 
hayattan daha canlıdır, zira öte dünya, mezarlıklar ile bilinir kılınmış, yeryüzüne in-
dirilmiştir. Dahası dinî/soyut yani yukarıda olan/bilinmeyen kavramlar; yere indiril-
miş/bilinir hâle gelmiş, şehir olarak tezahür etmiştir. İstanbul, İslâm medeniyetinin 
bir aforizmasıdır. Zira İstanbul zaman ve mekânı aşmış/azade olmuş, “yüce olan yu-
karıdadır” önermesine uygun bir şehirdir. Bu yönüyle hem yücedir, zira yukarıdadır; 
hem yücelerin bilinmesini sağlayan bilinendir. Yücelere erişmesi ile bilinmeyi sağ-
layan bir vasıtadır. Kant, “yücelik” ile “güzellik”i birbirinden ayırarak yüceliğin daima 
büyük olması gerektiği, belli bir korku ihtiva ettiğini söyler. 55 Bu bağlamda metin-
deki şehir yücelik tarafı ile soylu bir yücelik, ön plana çıkar. Dolayısıyla dinî ve soyut 
yüceliklerin bir kavuşma mekânı olarak ön plandadır, İstanbul. Mesela; zaman yedi 
tepenin üstüne inmiştir, rüzgâr adada uçan eteklerden sorulur olmuş, boğaz serin-
liği kaynatır, ahşap konak perilidir, Çamlıca’da göklerin derinliği yere inmiş, rüyalar 
orada misale erişmiştir. “Yüce olan yüksekte” ise zaten yüce olan şehirde bunları 
görmemek mümkün müdür? İstanbul güzel bir şehirdir de fakat metinde yüceliği 
ile ön plandadır.  

Orhan Veli, İstanbul’u dinler, hisseder de anlatamaz. Turgut Cansever’in bir kita-
bının ismi “İstanbul’u Anlamak” ismini taşır.56 Bu durum, anlaşılması gereken bir 
fenomenler dünyasını gösterir. Nitekim bir anlamlar dünyasıdır, İstanbul. Öyle ki 
“o manayı bul da bul ille İstanbul’da bul” mısraı, aslında tıpkı bir metin ya da kodlan-
mış mesajlar gibi anlam taşıyan/üreten bir şeyin karşısında olduğumuzu hatırlatır. 
Bu anlam şuur ile şehre nakşedilmiş, ancak şuurla anlaşılabilecek bir mahiyettedir. 
Minareler, göğe doğru uzanan şahadet parmağı olarak okunmalıdır; elif harfi, servi 
gibi tevhidi temsil eder. Serviler Osmanlının nasıl da bir mezarlık medeniyeti olduk-
larını gösterir. Yalılar ve (serinliği kaynatan gümüşten mangal olan) boğaz ise tabiat 
53  Demir, G. Yavuz, Metafora Dönüş, Metaforlar (önsöz), Çev. G. Yavuz Demir, Paradigma Yayınları, İstan-
bul, 2010, s.11.
54  Lakoff, Goergo-Johnson, Mark; Metaforlar, Çev. G. Yavuz Demir, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2010, 
s.43.
55  Kant, İmmanuel; Güzellik ve Yücelik Duygusu Üzerine Gözlemler, Çev. Ahmet Fethi, Hil Yayınları, İs-
tanbul, 2010, s.9.
56  Cansever, Turgut; İstanbul’u Anlamak, Haz. Mustafa Armağan, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
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ile insanın meydana getirdikleri armoniyi oluşturur. Ahşap konaklarda, cumbalarda 
nağmeler inletir kâtibimi. Cumbalı odalar insanların sokağa mahremiyetlerini koru-
yarak müdahil olabildikleri bir uzantıdır; balkon gibi tehlikeye açık, mahremiyetin 
ifşası demek değildir. Sezai Karakoç’un “Balkon” şiirinin “Çocuk düşerse ölür/ çünkü 
balkon ölümün cesur körfezidir evlerde” mısralarını da hatırlarsak, balkonun ölüme 
açılan bir kapı gibi durduğunu idrak edebiliriz. Balkon, adeta bir “hazır kefendir.” 57

Bu şehirde semtlerin bir hüviyeti, karakteri vardır: Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda 
kurumlu. Kimliği olan yerlerdir bunlar, bir bilince sahiptirler; şimdiki kentler gibi hü-
viyetsiz değildirler. Asırlar boyunca meydana getirilen bu şehirler şimdiki gibi tek 
tip şehir değildir; farklı kimlikteki semtlerden meydana gelmiş bir kimlikler toplu-
luğudur. Bugünün insanı nasıl özne olmaktan uzaklaşmışsa, modern dünya onları 
nesne hâline getirmişse; bugünün şehri de tek merkez etrafında toplanmaya adeta 
icbar edilmiştir. Turgut Cansever’in dediği gibi “yıldız kümesi, Samanyolu” şeklinde-
ki farklı mizaçlara sahip şehirlerin yerine tek merkeze göbeğinden bağlı, tektipleşti-
rilen kentler ortaya çıkmıştır. Bugün Türkiye’de teşekkül eden şehirlerin hiçbirisinin 
mümeyyiz bir şehir mimarisi yoktur, fakat İslâm mimarisi ile inşa edilmiş kadim şe-
hirler başka. Bu metin, zikredilen şeylerin artık bulunmamasından kaynaklanan bir 
İstanbul ağıtı olarak da okunmaya elverişlidir. Zira ölenin arkasından iyilikler, güzel-
likler, yücelikler ve dahi yiğitlikler söylenir; o kadar ki şaire “Ana gibi yar/Bağdat gibi 
diyar olmaz” sözünü “Ana gibi yar/İstanbul gibi diyar olmaz” şeklinde söyletecek 
kadar. 

Son tahlilde İstanbul, metinde, insan ve tabiatın sulh içinde yaşadığı bir diyardır.  
Burada insan ile tabiat koyun koyunadır, tamamen nesneleştirilmemiştir tabiat, ide-
al hâlleri ile ön plandadır. 
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Kenti Okumak, Kenti 
Söylemek: Konya Örneği
Köksal Alver1

Şehir/kent okunur mu? Kenti okumak, kenti söylemek nasıl mümkündür? Kentte 
ne okunur, kentte ne görülür? Kenti okumak, onun dilini ve gramerini bilmekten 
geçer. Kentin dili, ruhu, iklimi, yaşantısı, bakışı, görüşü, duruşu bilinmeden, bütün 
bu halleri terennüm eden dil bilinmeden kentin okunması mümkün değildir. O 
halde nedir kenti okumak ve bu nasıl gerçekleşir? Bu makale, kentin okunabilecek 
bir alan olduğunu, kent okumasının bir toplum okuması sayılabileceğini anlatmak-
tadır. Kent nasıl okunur, kentin neleri okunur ve bu okuma sonunda kente ilişkin 
hangi ayrıntılar yakalanabilir? Okuma nasıl gerçekleştirilir ve bunun sonuçları neler 
olabilir? Makale, bu temel argümanlar ve sorular etrafında inşa edilecektir.

Kenti Okumanın Adımları: Keşif; Yürümek/Gezmek; Bakmak/Görmek

Keşif

Kenti okuma keşifle başlar. Keşif ise zahmetli, meşakkatli; ama arzulu bir eylemdir. 
Keşif, hayatın ötesinde değil, tam da hayatın içinde gerçekleyen normal bir eylem-
dir esasen; yalınkat bir etkinliktir. “Keşif, yeni bir yerin, yörenin, taze bir dünyanın 
ilk defa bir yahut birkaç kişi tarafından ana hatlarıyla bulgulanmasından ibaret 
değildir. Doğru, ilk ağızda gezme etkinliğidir. Ya sonra? Görmedir; öyleyse gezilip 
görülen mahallin, mıntıkanın taşıyla, toprağıyla, canlısıyla, hepsinde de öte insa-

1  Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
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nıyla, beyne dayanılarak başarılan bir yeniliğin bulgulanmasıdır” (Duralı, 2011: 250). 
Keşif, aramak, merak etmek, sormak, sorgulamak, gözden geçirmek, ilişki kurmak 
vb. adımlarla işler. Bir örtüyü/perdeyi aralamaktır keşif. Var olanın ardındakini me-
rak etmek, onu görmeyi arzulamak, ona varmayı murad etmektir. Bilinmeyene vakıf 
olmak, bakılan o şeyde bir başka şeyi görmek ve illa ki bir bağ kurmak, bağlantılar 
bulmak, ilişkiyi tespit etmektir. Keşif bir bilinç durumudur, bilinçlenmedir, bilinçli 
bir haldir, bir farkındalıktır. Kentin keşfi de bir farkında olma, farkına varma ameliye-
sidir; kenti okumaya niyet etmektir.

Bir kenti keşfetmek, baştan sahici bir niyeti gerektirir. Niyet kenttir. Adımlar nereye 
yöneleceğini bilir. Baştan sona kentin damarlarına, tenhalarına, kuytularına, izbele-
rine, meydanlarına, sırlarına, güzelliklerine, çirkinliklerine, cilalı-boyalı ve pörsümüş 
yüzlerine doğrudur adımlar. Keşif, niyetle kendini perçinler. Kasıt, kentin tanınması, 
bilinmesi, anlaşılması ve yorumlanmasıdır. Bir kenti keşif niyetinin donattığı adım-
lar, kişiye, kentin kapılarını usul usul açar. Kişi kenti adımlaya adımlaya keşfe çıkar.

Bir kenti keşfetmek ile turistik gezi yapmak arasında önemli farklar vardır. Turist de 
bir kenti görür elbette, kentin belli başlı özelliklerini tanıyabilir, daha önce bilmedi-
ği yönleri bilebilir. Ne ki keşif uzun soluklu, derinlemesine bir tecrübeyi gerektirir. 
Turist hızlı gezendir ve dahası sadece kentin belli başlı yerlerini gezendir. Oysa keşif 
kentin bütününü hedefler ve derinlere inmeyi murad eder. Bu bakımdan turist ile 
kâşif yahut seyyah, turistik gezi ile keşif gezisi, arasında kimi benzerlikler olmasına 
karşın, birbiriyle karıştırılmamalıdırlar. 

Bir kenti keşfetmek, kolay olmayan, belki bütünüyle mümkün olmayan zahmetli 
bir uğraştır. Meşakkatli, yorucu, bıktırıcı bir faaliyet de olabilir. Dolayısıyla keşif nasıl 
merak ve arzu ile gerçekleşiyorsa, bir kenti keşfetmek de ancak bir merak, arzu ve 
tutku ile gerçekleşebilir. Merak, arzu ve tutku, keşfin gıdalarıdır.  Niye merak ede-
rim? Neyi merak ederim? “Karşılaştığım insanlarla ilgili hikâyeler icat etmek gibi bir 
saplantım vardır. Müthiş bir merak sarar benliğimi, o insanların yaşamlarıyla ilgili 
sorular sormaya iter beni. Onların ne iş yaptıkları, nereli olduklarını, adlarını, o anda 
ne düşündüklerini, neyin pişmanlığını duyduklarını, neyin umudunu taşıdıklarını, 
eski aşklarını, şimdiki hayallerini bilmek isterim” diyor Botton (2002: 94). Bir kenti 
merak etmek de böyle olmalı; o kentin fiziği, toplumsal ve insani yönleri, her yanına 
sinmiş hikâyeleri, tarihi, geçmişi, hali, geleceği, farklı yüzleri, sesleri, renkleri merak 
ve arzuyu şaha kaldırmalı ve kâşifi yola düşürmelidir. 

Yürümek ve Gezmek

Bir kenti okumanın ikinci önemli adımı o kenti gezmek ve orada yürümektir. Gez-
mek ve yürümek; keşfetmek kadar kenti tanımak, bilmek bakımından önemlidir. 
Yürümek, adımlamaktır. Mümkünse yavaş yavaş, sürprizlere açık bir şekilde adımla-
mak… Acelesiz, telaşsız ama illa merak ve hayret kanallarını açık tutarak… Adımla-
mak, kentin değişik yerleri, mekânları ve yüzleri arasında mekik dokumaktadır. Kişi 
adımlayarak an be an kentin ruhunu hisseder ve onu kaydeder. Algısı kentle dolar. 
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Köşe-bucak gezer. Adımlar onu bir yerden başka bir yere taşır. Düz bir çizgi takip 
etmez adımlar; her an başka bir yöne sapabilir. Adımlar özgürdür ve insanı kentin 
bütün çeşnisiyle, karmaşasıyla buluşturmayı amaçlar. Adımlamak, kenti, yürüyen 
kişi için yeniden haritalamaktır.

Yürümek, tanımak ve dolayısıyla seçmek ve beğenmektir. “Yürüyen kişi seçen, se-
çim yapan bir kişidir” (Certeau, 2009: 194). Yürüyüşçü, kendince hisseler kapar kent-
ten; o büyük mekândan küçük küçük mekânlar kırpar, kendine asude köşeler bulur, 
kendi koridorlarında ilerler. Kentin her yerini dolaşmış, her bölgesinin ayrımına var-
mış olabilir, ancak sonuçta o kendine göre yerler belirlemekten kendini alamamış-
tır. Kentin tamamına değil ama bir bölgesine, parçasına, yönüne, koridoruna, kimi 
mekânlarına tutunmuştur. “Böylece yaya, kimi zaman uzamın ‘dilinin’ göstergeleri 
arasından kimilerini seçip çıkarak kimi zaman da bu göstergeleri mevcut kullanım-
larının dışına kaydırıp kullanarak süreksizlik, kopukluk yaratır. Kimi yerleri ‘durağan-
laştırır’ ya da ‘hareketsizleştirirken’, başkalarıyla ‘ender’, ‘rastlantısal’ ya da ‘gayrimeş-
ru’ uzamsal ‘dönemeçler’ yaratır. Ama bu davranış biçimi de çoktan, yürüyüş retoriği 
içinde yerini almış durumdadır” (Certeau, 2009: 195). Yürüyüşçü kimi güzergâhlar 
belirler, bazen güzergâhları değiştirir. Farklı güzergâhlar, yönler, bölgeler arasında 
gidip gelir; böylece kentin bütününü yahut bir bölgesinin tamamını keşfetmeyi 
sürdürür. 

Yürümek, ilham verir, bir ilham kaynağıdır. Düşüncenin devreye girmesidir. İnsan 
yürürken bakar, görür, tanık olur ve mutlaka düşünür. Gördükleri arasında bağlantı-
lar kurmayı dener. Düşünce her an devrededir. Yürüyüşçü iyi bir düşünürdür. “Yürü-
yüş dünyaya açılmadır. İnsanı mutlu yaşam duyguları içinde yeniden oluşturur. Tam 
bir duyumsallık isteyen derin düşünmenin etkin bir biçimine sokar insanı. İnsan ba-
zen yürüyüşten değişmiş olarak döner ve çağdaş yaşamlarımızda ağır basan ivedili-
ğe boyun eğmekten çok zamanın keyfini çıkarmaya eğilimli hisseder. Yürümek ge-
çici ya da kalıcı olarak bedenle yaşamaktır. Ormanlarda, yollarda ya da patikalarda 
yürümek dünyanın düzensizlikleri karşısında gittikçe artan sorumluluklarımızdan 
uzaklaştırmaz bizi, soluklanmamızı, duyularımız keskinleştirmemizi, meraklarımı-
zı yenilememizi sağlar. Yürüyüş çoğu zaman insanın kendi içinde yoğunlaşmasını 
sağlayan bir dönemeçtir” (Breton, 2008: 11). İşte, yürüyüş ile düşünce arasında o 
muhteşem bağ! Akıp duran hayatı insanın içine bir hava gibi dâhil eden yürüyüş, 
o hayatı duyumsatır. Keşif için bulunmaz bir yoldur yürüyüş. Tükenmez bir gözlem 
ve düş kaynağıdır. Sürprizlere, beklenmedik şeylere gebedir. İnsanı rutinlerin dışına 
çıkarır. 

Bakmak ve Görmek

Kenti okumak, kente gereği gibi bakmak, onu gözlemek, görmek ve kentin gerçeği-
ni ortaya çıkarmaktır. Kişi, kentte gezip dolaşırken nereye ve nelere bakacağını, neyi 
nasıl göreceğini bilmelidir. Boş bakışlarla kentin ayrıntısı ve o ayrıntılara gizlenmiş 
sırlar ortaya çıkarılamaz. “Görme, kent toplumsallığının ayrıcalıklı duyusudur. Kent-
te dolaşan insanı kent manzarası (vitrinler, reklam panoları, araç ya da yaya trafiği, 
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olaylar vb.) sürekli çeker” (Breton, 2008: 114). Bakış bütün bir kente dönüktür. Öte-
kine bakılır, o gözlenir, görüntüler ve manzaralar arasında ilgi kurulur. Kent tanınır, 
bilinir.  

Kenti seyretmek gerekir. Seyir olmadan keşif ve okuma olmaz. “Kenti seyredebil-
mek iradesi, kentten zevk alma araçlarının öncülüdür” diyen Certeau (2009: 186), 
bu zevki tadarak Dünya Ticaret Merkezi’nin 110. katından Manhattan’ı seyreder ve 
kenti okur: “Dünya Ticaret Merkezi’nin 110. katından Manhattan’ı seyretmek. Rüz-
gârla harmanlanan sisin ardındaki, bu kent-ada, denizin ortasındaki bu deniz, Wall 
Street’in gökdelenleriyle yükselir, Greenwich’te çukurlaşır, sonra yeniden Midtoo-
vn’ın zirvelerinde yükselip, Central Park’ta sakinleşir, düzleşir ve sonunda Harlem’in 
ötesinde kümelenir. Dik ve düz çalkantılar, dalgalanmalar kenti. Ancak bu hareket-
lilik, kıpırdanma, bir bakışın altındayken durulur. Bu devasa kitle, gözlerin altında 
hareketsizleşir. Hırsın ve yozlaşmanın en aşırı uçlarının, ırkların ve tarzların en kesin 
ve en net karşıtlıklarının, dün yaratılan ve bugün çoktan çöplüğe dönen binalar ile 
günümüzün, uzamı dikine yarıp kenti basan yapıları arasındaki çelişkilerin içinde 
kaynaştıkları bir metin olarak okunmak üzere gözler önüne serilir. Roma’dan farklı 
olarak New York, geçmiş yaşlarıyla oynayarak yaşlanma sanatını öğrenememiştir. 
Bu kentin şimdiki zamanı, edinilmiş olanın fırlatıp atılması ve geleceği meydan 
okunması ediminde kendini bir saatten başka bir saate her defasında yeniden bu-
lur. Anıtsallık özelliğini fazlasıyla taşıyan abartılı ve devasa yerlerin kenti…” Seyir, 
öylesine bakınmanın ötesinde sıkı bir gözleme dayanır. Tıpkı yürüyüşte olduğu gibi 
seyirde ve bakmakta da düşünce aktiftir. Seyir ve bakış birer düşünme eylemidir. 
Sennett (1999: 174), sokak ve caddenin sembolik yönlerine işaret ederken, seyir ve 
bakışın bu mekânlardan neler alabileceğine ilişkin kimi ipuçları sunmaktadır.

Nasıl öğrenilir görmek? Ve neyi görür gözlemci, kentte ne bulur? Mekân ve çev-
renin bütün bileşenlerini… O mekân ve çevreyi var eden tüm unsurları… Lynch 
(2010: 8-9), üç bileşenden söz eder: kimlik, yapı ve anlam. Her bir bileşen, mekânda 
kendi özel yerini almıştır. Bu yapılar birbirine dolanmıştır, birbirinden ayrılamaz. Bir 
kapının görsel algısı onun anlamıyla bütünleşiktir. Bakış, mekândaki anlamı, kent 
hayatının akışındaki manayı bulmaya dönüktür. Görülenlerin nedenselliği üzerine 
düşünmek, onlar arasında bağlantılar kurmak, onları düzenleyip anlamlandırmak-
tır bakış. Kente bakan, kentte gezen, kenti kolaçan ve onu keşfetmek isteyen kişi 
için en kestirme yollardan biri kent imgesi üzerine düşünmek ve bu imgenin temel 
bileşenlerine dikkat etmektir. Lynch’in isabetli bir şekilde kaydettiği gibi, her kent 
imgesel bir yaratımdır temelde. Her kentin kişinin ve toplumun imgeleminde bir 
karşılığı vardır. Bu imgeyi var eden hususlar kentin mekânsal ve toplumsal özellikle-
ridir. İmge, kentin tanınmasıyla oluşur. Kentin yolları, kenarları, merkezleri, bölgele-
ri, sınırları, odak noktaları, dönemeçleri, kıvrımları bütünüyle kent imgesini belirler. 
Kente bakmak, bu imgeyi değişik yönleriyle okumaktır. 

Kenti okumak

Kent okunabilir mi? Kente bakış ve görüş okumayı gerektirir mi? Roland Barthes’ın 
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(1997) ufuk açıcı, kışkırtıcı söylemi kentin okunabileceğini belgeler. Bir ‘şehir göster-
gebilimi’, bir ‘şehir anlambilimi’ oluşturmak isteyen Barthes’e göre şehir söylemdir, 
dildir, yazıdır, şiirdir. “Şehir bir söylemdir; bu söylem de gerçekten bir dildir: Şehir, 
sakinleriyle konuşur; biz, içinde bulunduğumuz kenti konuşuruz; bunu da orada 
yaşayarak, orada dolaşarak, ona bakarak yaparız.” Kent, baştan sona anlamlar bütü-
nüdür; en çapraşık, en zıt, en karmaşık göstergeleri dahi bir anlam yüklüdür. Kent, 
her yönüyle kişiyi kendine bakmaya dolayısıyla kendini okumaya davet eder. Çünkü 
kent bir yazıdır; kendinde dolaşan kişi ise bir okur. Paquot’nun (2011: 69) dediği gibi 
“şehir okunabilmek için kendi kendini yazar”. Öyle ki, şehirde “her şey işaret yerine 
geçer, her şeyin anlamı vardır, her şey duygu ve ifade taşır”. Bu bakımdan bir gezgin, 
seyyah, yürüyüşçü, flanör kenti adımlarken pek çok cümle, kelime ve söz düzeniyle 
dolayısıyla hayat ile yüz yüze gelir. Geçirdiği deneyim müthiştir; elde ettiği hâsıla 
son derece kıymetlidir.

Kent okumasının bir bölümünü mimarî, dolayısıyla binalar oluşturur. Ancak bu bü-
tün bir kent okuması demek değildir; çünkü kent sadece bina demek değildir. Kent/
şehir, yaşanılan, belli bir hayatın sürdürüldüğü bir alandır. Fizik ve hayat onun temel 
kurucu unsurlarıdır; kent ne tek başına binalar ve taşlardır ne de hayat. Her ikisinin 
birbirini bir hayatı inşa edercesine etkilediği, donattığı bir deneyimdir. Gerek hayat 
tarzı gerekse fiziksel birimleriyle kent, bir göstergeler dünyası, göstergeler galerisi-
dir. Semboller, imgeler kenti baştan sona donatır. Yaşama ait her bir ayrıntı esasen 
bir gösterge olarak kentte yer bulur. Bu göstergeler toplamı, hem o kentin nasıl 
bir kent olduğuna ilişkin bir referans, hem de kent hayatının nasıllığına ilişkin bir 
işarettir. Binalar, yollar, kavşaklar, çeşmeler, anıtlar, heykeller, dönemeçler ve bütün 
mekânsal biçimler kentin başka bir şekilde okunabileceği, anlamlandırılabileceği, 
anlaşılabileceği kaynaklardır. Mekânsal biçimlerde hayat bulan toplumsal haller, in-
sanlık durumları da tıpkı mekân gibi kimi semboller, göstergeler, işaretler taşır ve 
okumaya açık hale gelir. 

Bir kent okuma biçimi olarak mimarîyi ve binaları okumanın ipuçlarını veren Cragoe 
(2011: 6), mimarlığın kendine ait bir dili olduğunu, binaları okumanın herhangi bir 
dilde okuma yapmak gibi olduğunu ifade etmektedir. Ona göre binaları okumak 
için temel bileşenleri anlamak gerekir; bu bileşenler ise, çağa bağlı üsluplar, farklı 
bina türleri ve yapı malzemeleridir. Bir de çatı, kapı, pencere, merdiven gibi binanın 
bütünüyle ilişkili elemanlardır. Binalar konuşur, dolayısıyla mimarî bir şekilde bina-
ların konuşma biçimidir. Nasıl konuşur binalar ve ne söylerler? Elbette kendi dilinde, 
kendi anlam dünyasında… Binalarla konuşmanın, onları okumanın yolu onların di-
lini bilmekten geçer; temsil ettiklerini, simgesel boyutlarını, çizgilerinin anlamlarını 
kavramaktan geçer.

Neler okunabilir kentte? Bu soru hem fiziksel hem de toplumsal/kültürel imgelere, 
gerçekliğe yönlendirir kişiyi. Kestirmeden şu rahatlıkla söylenebilir bu soruya karşı-
lık: Kentin unsurları, özellikleri, temelleri, ayrıntıları, esasları, ruhu, sesi, rengi... Kente 
dair her şey, her ayrıntı, her özellik… Sadece binalar ve yapılar değil, sadece mimari 
eserler değil; kentin hayatına yansıyan her şeyin okunması mümkündür. Bu bakım-
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dan kent okumasını sadece taş ve betonla sınırlamamak gerekir. Bu doğrultuda 
kentlilik, kent halleri, kent kültürü, bir kentte yaşamanın grameri, gereği, zorluğu, 
imkânları, kent ve insan ilişkileri, kenti var eden onca hayat, okumaya konu olur. 

Kentin genel yapısı, iklimi, ruhu, değerleri ve kimliği okunur. Nasıl bir kent, nasıl bir 
ilişki ağı oluşturmaktadır, hangi değerlere yaslanmaktadır ve nasıl bir pratik ortaya 
koymaktadır? Kentin imajını belirleyen unsurlar nelerdir? Kentin değerler haritası-
nın ana ve ara çizgileri nelerdir; hal ve davranışlar, adab-ı muaşeret, yaşantı düzle-
mi… Kentin toplumsal ve kültürel görünümü ne şekilde oluşmaktadır? Bu görünü-
mün temel kaynakları nelerdir?

Kentin tarihi, geçmişten bugüne geçirdiği aşamalar, yaşadıkları okumaya konu 
olur. Kent büyük bir tanıktır; değişimin tanığı ve abidesidir, bir değişim imgesidir 
bilindiği gibi. Keşif, kentin kendine ait hikâyesini ve serüvenini gözlemler, kentin 
bedeninde ve ruhundaki kayıpları, yıkımları, inşaları, sancıları, hastalıkları, kederleri 
bulup çıkarır. Nasıl hafızasının saklı köşelerine tanık oluyorsa, aynı şekilde tarihin, 
geçmişin örttüğü perdeleri teker teker indirir ve bugün ile bağını yahut kopukluğu-
nu meydana çıkartır.

Kent hafızadır. Eserlerle geçmişten günümüze yaşamın kaydını tutar, onu belgeler; 
kurumları, mekânları, ruhu ve simgeleriyle hayatı terennüm eder, gösterir. An be an 
olan biteni kaydeder ve kendi yüzünde hayatın çizgilerini aksettirir. Keşif ve oku-
ma, kentin hafızasının kilidini açar; kent harmana yayar kendini, bütün maharetini 
gösterir. Sadece mekânlar değil, insan ve hayatın tüm yönleri bu harmanda göz-
lemlenir. İnsan halleri ile mekânlar birlikte bu iklimi var eder. Keşif, her iki unsurun 
ayrıntılı, derinlemesine gözlemini bekler.

Kentin ruhu ve psikolojisi… Tarihin ve zamanın o kente ekledikleri, yaralar, sancılar, 
mutluluklar, yıkımlar, inşalar, işgaller ve fetihler. Her durumda başka bir yüze bürü-
nen kent, her yeni olayda hikâyesini derinleştiren kent. Kentin hikâyesi. Tıpkı insan 
gibi kentlerin de hikâyelerinin olması. Acaba bu yüzden mi insanlara benzer kent-
ler, sırf bu yüzden mi insanı okumak kadar ciddiyet ve merhamet gerektirir kenti 
okumak! Her kentin hikâyesi farklıdır. Kuruluşu, başından geçenler, yaşadıkları. Za-
man kente sürekli yeni hikâyeler ekler. İstanbul’un tarihinde fetih yeni bir hikâyedir. 
Göç ve sürgün Kırım’ın, katliamlar Srebrenitsa ve Hama’nın, depremler Adapazarı ile 
Van’ın, fetih İstanbul’un, bombardıman Hiroşima’nın hikâyesine yeni bir halka ekler. 
Kentler bunlar konuşulmadan anlatılabilir, okunabilir, keşfedilebilinir mi?

Mekânların hangi ilişkileri temsil ettiği okunur. Mekânın anlamı, ruhu, toplumsal iliş-
kiler içindeki rolü ayırt edilir. Bir değerler ve inançlar diyarı; hafıza ve düşünce; sem-
bolik ve şiirsel bir dünya olan kent (Haydar, 1991: 87), çok yönlü analizi ve okumayı 
gerektirir. Kentin karmaşası, karmaşık bir yapı oluşu, büyük çelişkileri barındırması.. 
Fakat aynı şekilde bir büyük uyumu, uzlaşıyı, insicamı da şekillendirmesi. Çelişkile-
rin içindeki uyumu, uyumun koynundaki çelişkileri fark etmek.. Farklılık, değişken-
lik, aykırılık, kopukluk, uçurumlar ve köprüler. Kenti bütün yönleri, bütün renkleri ve 
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yüzleri.. Geçmişi ve geleceği arasında salınan kentin bugünkü halleri.. Kentin yeni 
yüzleri, eski yüzleri.. Bir yanı harabe ve yıkık-dökük; bir yanı taze ve boyalı-cilalı.. 
Harabede saklı olan ölümlülük, fanilik, geçicilik halleri. Yenilikte saklı olan kalıcılık, 
hayata tutunma çabası. Hayat ve ölümün iç içe oluşu gibi, ölümün hayatlara çarpa 
çarpa gelişi, hayatların ölümlere dolana dolana yaşayışı. Kentin her yanında bütün 
bunlar. Sanki mekânlar da bu müthiş çelişkiyi ve uyumu sembolize etmeleri için 
oradadır: camiler, bankalar, yardım dernekleri, aşevleri, genelevler, lüks lokantalar, 
semt pazarları, avmler, gökdelenler, kerpiç evler, rezidanslar, girdaplar, meydanlar, 
kuytular, bulvarlar ve dar-çıkmaz sokaklar. Kentin çağrışımları.. çağrışımlıdır kent.. 
Şehir, pek çok şey çağrıştıran ve farklı imajlar kuşağını meydana getiren bir alandır 
(Haydar, 1991: 61). Hepsinde bir mana, hepsinde bir bağ ve ilişki biçimi... Hepsini 
var eden kentin anlamı ve ruhu. Kent “elbette karmaşık bir desen olacaktır, süreklilik 
ve bütünlük gösterecektir. Aynı zamanda da muğlâk ve devingen olacaktır. Binlerce 
kentlinin algısal alışkanlıklarını karşılamak için esnek, işlevi ve anlamı değiştirmek 
için açık uçlu ve yeni betimlemelerin oluşturmasını kabul eder olmalıdır. Seyircileri-
ni, dünyasını keşfetmeye çağırmalıdır.” (Lynch, 2010: 132). 

Kent bir varlık alanıdır. Karakterdir. Aktördür. Kimlik, ruh, hafıza, iklim kente bir ka-
rakter verir ve onu kendi başına bir varlık haline getirir. Göz, kente bakarken bir 
karaktere; belli davranışları, hayatı, bakışı, hissiyatı, arzusu, hırsı, coşkusu olan bir 
varlığa bakar. 

Konya’yı Okumak

Bir kenti keşfetmek ve okumak üzerine söylenenleri bir kente uygulamak ve so-
nuçlarını almak adına Konya örneğinden hareket etmek istiyorum. Konya’yı keşfe 
çıkarken ve keşif sırasında kimi okumalar yaparken özellikle belli bir güzergâh seç-
medim. Kendimi kentin damarlarına saldım; sokaklar, caddeler, bulvarlar, çarşılar, 
meydanlar, mahalleler, heykeller, pazarlar, kenar semtler, seyir alanları, parklar an 
be an, tek tek bana kentin kapılarını araladılar. Bu kapılardan girip çıktım. Konya’yı 
keşfe çıkarken yararlandığım kaynaklar az değildi. Kitaplar, haritalar, broşürler, lev-
halar, hatıralar, tanıklıklar, sohbetler, ziyaretler, araştırmalar, soruşturmalar. Her bir 
kaynağı mümkün olduğunca değerlendirmeye çalıştım. Kâh kendi başıma haritayı 
rehber edinerek kenti arşınladım, kâh özellikle Konya üzeri, Konya hayatı ve kültü-
rünü sohbetle açacağım kişileri buldum. Hem eski Konya hem de yaşayan Konya’yı 
gözlemlemek istedim; bunun için de farklı kaynaklara müracaat ettim.

Bir kenti keşfetmenin ve okumanın çok değişik yolları ve yöntemleri vardır. Bunun 
yanında ise bir kenti keşfetmenin sonuçları farklıdır. Konya’ya ilişkin gözlemlerimi 
notlar halinde sunmayı tercih ettim. Buna listeleme yöntemi diyelim. Liste, bizzat 
benim gördüğüm, gözlemlediğim, dokunduğum, baktığım, konuştuğum, duydu-
ğum yahut başka bir şekilde izine rastladığım güzergâhlar, aktörler, resimler, olgu-
lar, mekânlar ve ayrıntılardan oluşmaktadır.
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Konya’nın bugünü.. Mekânlar, insanlar ve hayatlar.. Bugüne dair gözlemler. Bugün 
ile dün arasında köprü kurmak, geçişler yapmak. Yok olanlar ve var olanları listele-
mek. Gidenlerle gelenler arasındaki ilgiyi yahut ilgisizliği, kopuşu saptamak..

Konya tarihi. İkonya’dan Konya’ya. Uygarlıklar, devletler, kültürler. Hitit, Roma, Bi-
zans, Selçuklu, Karamanoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri. Her bir dönemin 
Konya’ya getirdikleri-götürdükleri.. Konya tarihinin ilmekleri..

Konya coğrafyası. Ova, plato ve dağlar. Dağlı ve ovalı ayrımı… Yaylalar, göller, ova-
lar, çaylar. Konya havası. Konya iklimi.

Konya’ya bakmak. Alaaddin Tepesi, Akyokuş, Aydınçavuş, Takkeli ve Gevele dağları, 
Beşyüzevler ve Yazır sırtları ve bir de Kule Site’nin kırk ikinci katı. Kentin tamamını 
görmek.. Genel bir kanaat sahibi olmak, fotoğrafı bütün görmek. Kentin biçimine, 
şekline bakmak… Biçimi yorumlamak.

Konya’nın damarlarına inmek, seyretmek, gözlemek, okumak… Sokaklar, caddeler, 
semtler. Kentin içinde akmak… Bu defa küçük resimler ve o resimlerin ince ayrıntı-
ları. Bir duvar, çeşme, kaldırım, dükkân levhası, yüzler, sesler, süsler. Kente yapışan 
her şey.. Damarlar. Kentin kanı ve sıcaklığı.. O damlarda ilerlemek.

Semtler. Semtlerde dolaşmak. Bir semtten bir başkasına geçmek.. Yahya Kemal, 
İstanbul semtlerini yıldızlara benzetir; birinden diğerine geçiş bir yıldızdan başka 
bir yıldıza geçiş gibidir der. Öylesine kendine özgü, öylesine kendiyle mukayyet... 
Konya da öyle mi? Semtlere bakmak gerek. Meram, Dere, Nalçacı, Türbeönü, Sedir-
ler, Araplar, Bosna-Hersek, Binkonutlar, Aydınlıkevler, Beşyüzevler, Mengene, Uluır-
mak, Beşyol, Fatih-Işıklar, Şeker-Tekke, Parsana, Binkonut, Özalkent. Semtlerin ayrı 
ayrı dünyaları… Semt pazarları. Semt sakinleri. Bir de mezarlıklar. Her semtin farklı 
bakan çocukları.. Her semte değişik tad ve ruh aşılayan muamma. Sır. Kentin sırrı 
semtlerde…

Mahalleler. Adları. Adı gibi çağrışımları da önemlidir. Değişen mahalle hayatı… De-
ğişen mahalle isimleri.. Küçük mahallelerin büyüklere dâhil edilişi ve bir hafızanın 
yok oluşu. Şükran, Abdülaziz, Çifte Merdiven, Kalenderhane, Kürkçü, Havzan, Hacı 
Şaban, Alavardı, Armağan, İhsaniye, Aşkan, Mamuriye, Pirebi, Şeyh Ulema, Orta 
Mescit, Hasan Dede Mescit, Hacı Yusuf Mescit, Köprübaşı, Aziziye, Aksinne, Akçeş-
me, Sahibata, Şeker Füruş, Gazi Alemşah, Ferhuniye, Devri Cedit, Cedidiye, Şeyh 
Sadreddin, Hacı Kaymak, Hacı Fettah, Kerim Dede, Sarı Yakup, Bordobaşı, Çaybaşı, 
Yazır, Bosna-Hersek, Sancak, Molla Gürani, Medrese, Gurbi Cedid, Ubeyit, Uzun Har-
manlar, Büyük Kumköprü, Araplar, Keçeciler, Mengene, Dolap, Hasan Dede Mescit, 
Hacı Yusuf Mescit, Bulgur İmam, Doğanlar… Her mahalleye kimliğini veren mekân-
lar, sesler, insanlar.. Mahalle mescitleri. Çeşmeler. Bakkallar. Çayevleri. İhtiyarlar. Ço-
cuklar. İmamlar. Muhtarlar.

Sokaklar. Adları. Tıpkı mahalle adları gibi sokak adlarındaki sır keşfedilmeyi bekler. 
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Bey, Bahane, Akçeşme, Murassa, Topraklık Cami, Koyunoğlu, Mecidiye, İbni Bibi, Eş-
refoğlu, Rehberi Hürriyet, Karahafızlar, Gevraki, Yıkık Mescit, Arap Sarnıç, Mahmut 
Dede, Dolap Pare, Eseri Mehmet, Başarabey, Köyceğiz, Turut, Ateşbaz, Başarabey, 
Tacülvezir, İnce Minare, Hattat Yakut, Attarcicimolla, Attar Ziya Baba, Tuzcular, Kaşık-
çılar, Demirciler… Çıkmazlar. Eğri sokaklar. Izgara biçimli sokaklar. Dönem dönem 
değişen sokak biçimleri.. Sokak biçimleri ve hayat tarzları.

Evler. Evlerin biçimleri. Evlerin içleri. Eşyalar. Lüks evler ve yoksul evler. Bir statü sem-
bolü evler. Evler ve semtler. Evlere göre kıymeti olan semtler ve mahalleler. Çatalhö-
yük evlerinin bir benzeri olan kerpiç evler. Artık devri kapanan kerpiç evler; yıkılan 
ve yerine apartmanlar, siteler kondurulan kerpiç evler.. Hayatlı evler. Hemen yanı 
başında apartmanlar, rezidanslar ve siteler. Bütün kentleri ‘bir örnek’ haline getiren 
TOKİ evleri. Eski mahalleleri vahşi bir şekilde yok eden kentsel dönüşüm fenomeni. 
Kentin ruhunu pazara çıkaran kentsel dönüşüm ve TOKİ heyulası. Lojmanlar bir de: 
Modernleşen Türkiye’nin tanıkları olan ilk apartmanlar. Hayat, Kibrit. Kübik yapılar.

Caddeler. Nalçacı, Mimar Muzaffer, Başaralı, Larende, Sahibata, Mevlana, Amber 
Reis, Şerafettin, Sedirler, İstanbul, Karaman, Maraş, Aslanlı Kışla, Furkan Dede, Tür-
be, Tevfikiye, Sarı Hasan, Abdülezel Paşa, Şeyh Ulema Recep Ağa, Aslan Ali, Hatıp, 
Eski Meram, Yeni Meram, İki Çay Arası, Lalebahçe, Kovanağzı, Küçük Kovanağzı, 
Köyceğiz, Yaka, Aşkan, Saçlı Kasap, Mengene, Hoca Cihan Tekke, Eski Sille, Araplar, 
Keçeciler, Kırbaşı, İsmail Kaya, Mehmet Akif, Ahmet Yesevi, Veysel Karani, Hadimi... 
Caddenin dünyası, dükkânları, gürültüsü, kalabalığı... Bir rant alanı olarak cadde. Bir 
vitrin, kentin keşmekeşi..
Merkezler. Alaaddin Tepesi, Zafer, Şato Form. Çarşılar. Kayalı Park. Teksas Durağı. 
Araboğlu Makası. Anıt. Fuar yani Kültür Park.. Merkezin canhıraş kalabalığı. Sürekli 
doluluk. Akan trafik. Bir hengâme, bir hız ve acelecilik… Zamanın hızla akışı. Mer-
kezin vakitleri.  

Kenarlar. Sessizlik, sakinlik, yoksulluk. Uzaklık. Hocacihan, Kozağaç, Lalebahçe, Bos-
na, Beşyüz Evler. Başka bir iklim, başka bir yaşantı… Kendi halinde mi, merkezle içli 
dışlı mı? Merkeze hevesli kenarlar, merkeze öfkeli kenarlar. Yahut bir merkez olma 
yönünde adım atanlar. Bosna ve Real gibi…

Camiler: Selçuklu ve Osmanlı estetiğinin incileri. Büyük camiler. Alaaddin, İplikçi, 
Şerafeddin, Aziziye, Kapu, Selimiye, Sahibata. Küçük ve nadide camiler/mescitler. 
Nakiboğlu, Sırçalı, Piri Mehmet Paşa, Konevi, Şekerfüruş, Kışla Saray, Cıvıloğlu, Bey-
hekim, Dursun Fakih-Tahir Paşa, Amber Reis, Kadı Mürsel, Bulgur Dede, Hoca Hasan, 
Hoca Fakıh, Hatuniye, Asri, Hacı Fettah, Namık Paşa, Şems, Tavus Baba. 

Mahalle mescitlerinin asudeliği, sükuneti. Hacı İvaz, Sarnıç, Yanık, Topraklık, Piriesat 
Kabasakal, Araplar Ak Cami, Dedemoğlu Kuşkondu, Tahtatepen, Sephavan, Bağev-
liya, Şeyh Ulema Yusuf Ağa, Şeyh Ulema Ovalı, Toraman, Kadı İzzettin, Tahirle Züh-
re, Zenburi, Ayanbey. Cami ve mescitlerin müştemilatları, hazîreleri, mezar taşları, 
kitabeleri, yapı malzemeleri, sanat üslupları, çağları. Elbette yeni camiler. Mahalle 
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yerleşimi ile cami yapımı arasındaki müthiş uyum. Cami’nin kentin ana mekânla-
rından biri oluşu.

Konya medreseleri. Yıkılan niceleri. Nizamiye, Tacü’l-Vezir, Celaliyye, Atabekiyye, 
Gühertaş, İplikçi, Ziyaiye, Kazanlı. Müzeleştirilenlerden kimileri: Karatay, İnce Mina-
re, Sırçalı… Ali Gav bir kurs merkezi. Ali Efendi Muallimhanesi, Paşa Dairesi, Islah-ı 
Medaris. Medrese bakımından en zengin şehirlerden biri olan Konya, en fazla yıkım 
gören şehirdir aynı zamanda. 

Cami ve medreselerin yanında bir de dar’ul-huffazlar. Ayakta kalanlar arasında ge-
lişkin bir mimari üslubuyla Hasbey, Nasuhbey ve Meram dar’ul-huffazları. Kimi sus-
kun, kimi mescit.. Hafızları yok. Diğerleri ise zaten bina olarak yok. 

Mezarlıklar. Üçler. Musalla, Musallada Cennet Çukuru. Semt ve mahalle mezarlıkla-
rı.. Tekke, Uluırmak, Hacı Fettah, Yediler, Aliyenler, Aslan Ali, Beybes, Hatıp, Gödene, 
Sakyatan, Hoca Cihan, Araplar, Kağnıcılar, Yediler, İşgalaman, Yorgancı, Köyceğiz, 
Aksinne, Sille, Tavus Baba, Yazır, Bosna-Hersek. Şehitlikler. Mezar taşları. Taşlardaki 
hüzün, acı, keder, pişmanlık, dua. İki yurdun sakinleri...

Türbeler ve kümbetler: Mevlana ve yarenleri, Alaaddin Camii haziresindeki sultan 
türbeleri, Şems, Konevi, Hadimi, Seyyid Harun, Sahip Ata, Tacül Vezir, Tavusbaba, 
Ateşbaz-ı Veli, Hoca Cihan, Hoca Fakıh, İshak Paşa, Karaaslan, Karasungur, Şeyh Ha-
san Rumi, Şeyh Osman Rumi, Fakıh Dede, Mahmut Dede, Cemel Dede, Arap Dede, 
Söylemez, Turgutoğlu, Şekerfüruş, Gömeç Hatun, Fatma Hatun, Zelve Sultan, Ka-
lender Baba, Ulaş Baba, Siyavuş, Eflaki Dede, Afakan… Ve makamlar. Dünyada me-
zarı olmayan Şair Nefi’nin dünyadaki tek makamı ile Muhammed İkbal’in makamı 
yan yana, Mevlana’nın yanı başında.

Tekke ve zaviyeler: Ali Gav, Kazeruni, Sahibata, Söylemez, Ateşbaz, Ayabakan, Mis-
kinler, Şemsi Tebrizi. Yıktırılan onlarca tekke ve zaviye:  Konya’nın kayıp hafızası.

Kiliseler, manastırlar. Yakın zamana kadar Konya’da yaşayan Gayrimüslîmler. Konyalı 
Gökbudak ailesinin reisinin tehciri eleştiren bir sözü: Gavursuz memleket mi olur? 
Daha düne kadar Gayrimüslîm nüfusu. Konya şehir hayatında izleri.. Onların evleri, 
hayatları. Kiliseler. Çok önemli Aya Elana kilisesi. Sille’deki diğerleri. Hızır İlyaslık, Pa-
naya. Konya merkezde Saint Paul..

Çeşmeler. Eski mahalle çeşmeleri. Semt çeşmeleri. Havzan, Akçeşme, Buğday Pa-
zarı, Gevraki, Gazhane, Dolap, Dolappare, Devri Cedid, Sedirler, Sarnıç, Feritpaşa, 
Ferhuniye, Ali Paşa, Şerefşirin, Akbaş, Ayanbey, Hamidiye, İhtiyarettin, Köprübaşı, 
Küçük Sinan, Balıklı, Güldan Dede, Hacı Fettah, Süt Tekkesi, Şirinhanım. Çeşmelerin 
kitabeleri. Akmayan çeşmeler. Ve belediyenin her mahalle ve semte itinayla yerleş-
tirdiği yeni tek tip tatlı su çeşmeleri.. Kente bir iyiliğin adı olan çeşmeler.

Konya su kültürün diğer abideleri: Hamamlar. Mahkeme, Sultan, Ahmet Efendi, 
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Meram. Yıkılan hamamlar. Sungur, Fenari, Şahne, Şadbey. Havzan’a adını veren ha-
vuzlar. Buzhaneler. Sahibata’nın çifte buzhanesi. Sarnıçlar. Ana Sultan, Devler, Hoca 
Fakıh, Hoca Cihan sarnıçları, Ak Sarnıç, Şerafettin, Buzlukbaşı, Yorgancı. Köprüler. 
Çarşamba, Gömse, Meram... Onlarca değirmen.

Çarşılar. Eski çarşılar. Kapu Camii ve Aziziye civarı. Bedesten. Çıkrıkçılar içi. Konya’nın 
kalbi. Eski çarşıların gölgesinde yeniler. Zafer, Saray, Fatih, Ahmet Efendi, Rampa-
lı… Bir de bütün kentlerin yeni çekim merkezi olmaya aday AVM’ler. Kule Site, Real, 
Kipa, Konya Park, Oval Çarşı, Kent Plaza. Yeni çarşılar ve yeni ritüeller. Eski çarşılar ve 
bildik nağmeler.

Pazarlar. Semt pazarları, mahalle pazarları.. Muhacir Pazarı, Kadınlar Pazarı, Tellal Pa-
zarı. Tabi artık olmayan eski pazarlar. At Pazarı, Buğday Pazarı, Saman Pazarı, Amele 
Pazarı.

Hanlar ve kervansaraylar: Mecidiye, Nakip Hacı İbrahim, Tüfekçi, Zazadin, Horozlu, 
Hoca Cihan, Dokuzun, Kızılören, Kuruçeşme, Kandemir, Kulak Murat, Obruk, Pa-
mukçu, Sulutas, Derbent, Zıvarık, Bağrıkurt, Dedeler, Kadınhanı, baraj suları altında 
kalan Altunapa. Modern zamanların otelleri.. Bağdat, Augustos, İstanbul, Osmanlı 
Palas, Selçuklu Palas. Şimdilerde Rixos, Hilton, Dedeman, Bera, Selçuk ve diğerleri.

Çarşının abidesi esnaf. Ustalar, kalfalar, çıraklar. Kentin emeği, bereketi.. Esnaf mu-
habbeti. Meslekler. Kaybolmaya yüz tutan meslekler, yeni meslekler. Berberler, ha-
lıcılar, kilimciler, bıçakçılar, kalaycılar, keçeciler, tenekeciler, lokumcular, şekerciler, 
saatçiler, yorgancılar, tespihçiler, semerciler, kunduracılar, debbağlar.

Sanayi ve ticaret.. İpek yolu ve Konya. İpek yolu boyunca kervansaraylar. Konya sa-
nayisi. Büyük sanayiler, orta ölçekliler. Aile şirketleri. Bozkırın ortasında bir atılım 
mucizesi. Mobilya, gıda, ayakkabı, makine, otomotiv yedek parça sanayileri.. Dünya 
çapında bir üretim ve markalaşma.

Konya’da eğitim. Yaygın medrese ağı, mahalle mektepleri.. Liseler. Muallim Mektebi 
(Konya Lisesi), Kız Öğretmen Okulu, Hâkimiyet-i Milliye, İsmet Paşa, Gazi Mustafa 
Kemal İlköğretim okulları, Kız ortaokulu, Sanayi Mektebi. Üniversiteler. Selçuk, Kon-
ya, Mevlana, Karatay..

Çayevleri: Çarşının ve şehrin demi.. Muhabbetin ocağı. Közde çay. Ateş Çayevi, 
Esnaf Çayevi, Nasip Çayevi, Kardeşler Çayevi, Arabın Kahvesi. Başka çay ocakları: 
Camlı Köşk, Meram Tolluoğlu, eskilerde kalan Kayıklı Kahve.. İş hanlarında daha nice 
lezzet ocakları.. Çayevlerinin simaları. İhtiyarlar, edebiyatçılar, deliler. Çayevlerinin 
yıllanmış halleri. Yeni cafeler. Bir de nargile mekânları. Osmanlı, Emirgan, Tophane, 
Büyülü Fener, Ortaköy, Sille Taşev. 

Yollar ve yolculuklar. Otogar, Eski Garaj, Gar. Otobüs, Tren, Hızlı Tren, Atlı Tramvay, 
Tramvay, Faytonlar, Dolmuşlar ve Bisiklet. Konya’nın bisikletleri (velesbit) ve bisiklet 
tutkunu ihtiyarlar. Efsane üç tekerlekli Arçelikler.
Kütüphaneler. Yusuf Ağa, Beyhekim, Koyunoğlu, İl Halk, Yazma Eserler, Üniversite. 
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Hemen her semte dağılan Okuma Salonları; hemen her semte birer kütüphane ku-
rulması gerektiğini söyleyen okuma salonları. 

Müzeler: Arkeoloji, Etnografya, Koyunoğlu, Karatay, Sırçalı, İnce Minare, Hümayun, 
Ereğli, Akşehir.

Konya mimarisi: Selçuklu, Osmanlı, erken Cumhuriyet ve sonrası.. Taş işçiliği. Çiniler. 
Ahşap sanatı. Taç kapılar. İnce işçilik. Şah eserler. İnce Minare, Karatay, Sahib Ata 
Külliyesi, Eşrefoğlu Camisi.

Konya imgesi ve Konya imajı.. Konya kültürünün ilmekleri... Konyalılık. Tasavvuf, 
dindarlık, muhafazakârlık… Dini hayat ve dini düşüncenin harmanı.. Anadolu ruhu. 
Selçuklu. Mevlevilik. Nakşibendiliğin kolları. Sağlam bir temel.. Gelenek ve göre-
neklerin hayatı çevirmesi.

Konya’nın manevi haritası: Peygamberler.. Değişik mezarlarda. Ardı sıra pek çok ma-
nevi önder: Bahaeddin Veled, Mevlana, Konevi, Hadimi, Sultan Veled, Hoca Cihan, 
Sadır Sultan, Pirebi Sultan, Zelve Sultan, Eflaki Dede, Sarı Yakup, İmam Bagavi, Nas-
reddin Hoca, Yunus Emre, Beyhekim, Seyyid Mahmud Hayrani, Seyyid Harun Veli, 
Şeyh Selahaddin Zerkubi, Arif Çelebi, Mehmed Kutsi Efendi, Mehmed Bahaeddin 
Nakşibendi.. Yeni zamanların mümtaz isimleri: Fahri Kulu Efendi, Ahmet Ziyaüddin 
Efendi, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, Müftü Abdülkadir Gevraki, Bozkırlı Mustafa 
Efendi, Derbentli Mustafa Efendi, Ali Ulvi Kurucu, Tahir Büyükkörükçü, Abdullah Bü-
yük, Mehmet Bakırcı, Saffet Bakırcı, İsmail Kaya..

Sohbetler, dersler, irşad faaliyetleri, mesnevi dersleri. Mesnevihanlar. Sıdkı Dede, 
Şefik Can, Selahaddin Hidayetoğlu, Ali Osman Koçkuzu, Adnan Karaismailoğlu, Ya-
kup Şafak.

Konya ve Sema.. Semahane. Sema ayinleri. Şeb-i Arus törenleri. İhtifaller. Semazen-
ler. Sami Küçük, Fahri Özçakıl.

Kitabevleri: Çizgi, Enes, Hüner, Mısra. Rampalı. Zafer Kitapçılar Çarşısı, Bedesten. Ki-
tabevleri ve entelektüel, edebi iklimler. Entelektüel ve edebiyat muhitleri.. Bilkad, 
TYB, Aydınlar Ocağı, Çınar, Muhit, İlham. Yeni zamanların yeni mekânları; kitap-ka-
feler. Endülüs, Nun, Üsküdar, Kalem.

Konya sanatı. El sanatları. Hat ve hattatlar. Hüseyin Öksüz, Hüseyin Kutlu, Fevzi Gü-
nüç, Fatih Özkafa. Sanat merkezleri. Güldeste, Müsemma.

Konya mizahı: Nasreddin Hoca, Tayib Ağa, Canbaz Deli Osman, Akviranlı Halil’in Ah-
met, Vahdi Hoca, Faik Ağa, Başaralılar.

Konya folklorü: Türküler, Maniler, Atasözleri, Deyimler, Masallar, efsaneler. Mazhar 
Sakman, Kör Ahmet, Bedia Akartürk. Aşıklar Bayramı. Feyzi Halıcı.
Müzisyenler, bestekarlar, neyzenler, sazende ve hanendeler. Tekke musikisi. Ney ve 
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Konya... Sadrettin Özçimi, Fevzi Özçimi, Tahir Karagöz, Ahmet Kirdiş, Ali Kemal Bel-
viranlı, Ahmet Çalışır, Kemal Pekçağlar, Hasan İhsan Çopur, Zekai Kaplan, Süleyman 
Yıldırım, Hasan Genç, Suat Orhan.

Konya eğlencesi. Çetnevir. Oturak. Barana. Oyunlar. Sokak oyunları, ev oyunları.. 
Sinemalar, yazlık sinemalar. Artık sadece AVM’lere sıkışan sinemalar. Düğünler, saz-
lı-sözlü âlemler.

Dergiler: Düşünce ve edebiyatın harmanı.. Oku, Varide, Jurnal, Mahalle Mektebi, 
Ücra, Çalı, Ribat, Güldeste, Özlem, Çağrı, Lonca ve elbette fanzinler, bir çıkıp bir ba-
tan onlarca deri. Şairler, edebiyatçılar. Geçmiş çağlardan bugüne akıp duran bere-
ketli iklim. Şair Şemi, İbrahim Demirci, Zemçi Çetinkaya, Mehmet Uğurlu, Mehmet 
Harmancı, Abdullah Harmancı, Vural Kaya, Murat Güzel, Mehmet Kahraman, Murat 
Çelik.

Gazeteler: Yerelin sesi, kendiliği, sıradanlığı, değişimi.. Memleket, Merhaba, Hâkimi-
yet. Gazete köşelerinde farklı dillerle konuşan yazarlar. 

Konya kültürünün tutanakları: İbrahim Hakkı Konyalı, Şahabettin Uzluk, İzzet Ko-
yunoğlu, Celaleddin Kişmir, Veli Sabri Uyar, Mehmet Önder, Sefa Odabaşı, M. Ali Uz, 
Hasan Özönder, Hasan Çopur, Zeki Oğuz, Seyit Küçükbezirci, Saim Sakaoğlu, Haşim 
Karpuz, Yusuf Küçükdağ, M. Tahir Sakman, Caner Arabacı, Bekir Şahin, Ahmet Köse-
oğlu, İsmail Desteli, Ahmet Sorgun, Hasan Arslan, Mustafa Aydın, Adem Seleş.

Konya civarı: İlçeler, kasabalar ve köyler. Sille, Kilistra, Çatalhöyük, Taşkent, Hadim, 
Cihanbeyli, Kulu, Bozkır, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Ereğli. Her birinde farklı bir 
hayat, değişik kültür kalıpları.. Konya civarının anıt eserleri. Mekânlar, simalar, isim-
ler. Camiler, çeşmeler, türbeler, sarnıçlar, kaleler, hanlar, çarşılar, hamamlar, höyük-
ler, külliyeler, evler, sokaklar. 

Sonsöz

Bir kenti okumak ve keşfetmek bitmez bir eylemdir. Hiçbir kent bitmez, tüketile-
mez. Konya da öyle, çünkü keşif bitmez. Konya’yı okuma ve keşfetme adına burada 
anılanlar benim gözüme ilişenler, gözümün görebildikleri, elimin dokunabildikleri. 
Bunun dışında nice Konya, nice dünya var; Konya’yı var eden nice hayat var; do-
kunulamayan, bilinemeyen, gidilemeyen. Herkesin kendi kenti var, herkesin kendi 
köşeleri. Bir kişinin bir kenti bütünüyle keşfetmesi dolayısıyla okuması mümkün 
değildir. Ayrıca sadece binaların, mekânların okunması ile sınırlamamak gerek kent 
okumasını. Kent hayatı okunacak bütün imgeleri, göstergeleri, işaretleri, anıtları 
barındırmaktadır. İnsan yüzleri, ilişkileri, halleri, üretimleri, kentin toplumsal ve kül-
türel inşasını gerçekleştiren tüm hususlar okumaya konu olacak denli zengin kay-
naklardır. Okuma kentin bütününe dönük olmalıdır; her ne kadar okuma dar, sınırlı, 
parçalı gerçekleşecek bir eylem olsa dahi. Kenti okumayı amaçlayan kişi de yönünü 
böyle çizmelidir; kentin bütün yüzlerine yüzünü dönmelidir. 
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Tanpınar ve Konya1*

Hanifi Aslan2

Bir başkent daima başkenttir. 
Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur. 
Tanpınar 

Giriş

Konu üç bölüm halinde ele alınabilir; şehir- medeniyet bağlantısı, Tanpınar’da şehir 
algısı ve dolayısıyla mazi ve şehir bağlantısı ve ağırlıklı olarak Tanpınar ve Konya.

Şehir ve medine farklı köklerden aynı anlama gelen iki kelime. Medine, Arapça de-
yene-borç vermek kelimesinden türemiş bir kavram. Borçlaşmanın sağlandığı or-
tama medine deniyor yani hukukun üstün olduğu yer. Kanun ve nizamın hâkim 
olduğu ve kendi hakkına razı olmayanlara haddini bildirecek bir mercinin bulun-
duğu; daha geniş anlamda insanların ve toplumların birbirine muhtaçlık durumları 
dolayısıyla bir anlamda borçlu olması halinin tezahür ettiği ortama verilen isimdir.

Bu kelimelerin kavramlaşması ve ilişkileri konusunda 1. Milletlerarası Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresi’nde sunulan aydınlatıcı ve ufuk açıcı bir yazıya3 gönderme ya-
parak “şehir”in simgesel değeri yahut temsil ettiği anlam ve değer konusuna bir 
iki paragrafçık da olsa değinmek Tanpınar’ın şehirlere yüklediği anlam, değer ve 
misyonun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

1 * Bu metin, TYB Konya Şubesinin “Ölümünün 50. Yılında Tanpınar Paneli” etkinliğinde yapılan konuşma-
nın gözden geçirilmiş halidir.
2  Dr., Necmettin Erbakan Ü., SBBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
3  Mehmet Mahfuz Söylemez, “Şehir ve Medeniyet Kavramlarının İlişkisi Üzerine”, 1. Milletlerarası Şehir 
Tarihi Yazarları Kongresi, TYB Yay., Ankara, 2011, s. 218–227.
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“Şehrin meydanı ticaretin, sanatın, inancın; şehri şehir yapan değerlerin meydanıdır. 
Şehir meydanından medeniyete bir yol bulunur. Merkezinde o şehri simgeleyen ne ise 
o medeniyeti bu simgeden okumak mümkündür.”4 Hatta o simgeden şehri okumak, 
şehrin geçmişini görmek, geleceğine dair kehanette bulunmak mümkündür desek 
bir hakikat ifade edilmiş olur. 
Gülzar Haydar, şehri öğretmene benzetir ve şehrin nasıl öğrettiğine dair ip uçları ve-
rir. “Şehir binasız bir okul, kitapsız bir kütüphane ve tebeşirsiz, tahtasız bir sınıf gibidir.
(…) Şehir uygulamalı bir okul, kültürel bir laboratuar, bir sanatçı stüdyosu, bir filozof 
mabedi, bir şairler kahvesi, yetenekli isyankârlar ve çılgınlar galerisidir.”5 Aynı yazar 
şehri toplumsal bir manifesto olarak görürken6 ileride değineceğimiz gibi Meh-
met Çavuşoğlu ile aynı görüştedirler.

Tanpınar ve Şehir

Bu kısa ve genel girişten sonra Tanpınar’da ‘şehir algısı’nı daha iyi kavramanın ve 
daha mesaj yüklü olduğunu görmenin mümkün olacağını sanıyorum.

Eşikte olmak Tanpınar hakkında sıkça ve genel olarak kullanılan bir deyimdir. Bel-
ki doğrudur ama kanaatimce mazi karşısındaki, konuyla bağlantılı olarak şehir 
karşısındaki, Tanpınar’ı tam olarak ifade etmez. Tanpınar’da iki çocuğundan birini 
seçmek zorunda bırakılan annenin iç acıtıcı hali vardır. Belki Muhammed Esed’in 
“Mekke’ye Giden Yol” adlı anı-seyahat eserinin girişinde Arabistan için yazıklanarak 
söylediği cümleler7* Tanpınar’ı anlamımıza katkıda bulunabilir.

Bu iki çocuktan biri “hayatımızda kaybolan şeyler” ise diğeri de “yeniye karşı besle-
nen iştiyak”tır. Bu iki vakıa ruhlarımızda ve medeniyetimizde bir macera yaşanma-
sına sebep/vesile olmuştur.  “Tenkidin, bir yığın inkarın, tekrar kabul ve reddin, ümit 
ve hülyanın ve zaman  zaman da gerçek hesabın ikliminde yaşadığımız bu macera, 
daha uzun zaman yani her manasında verimli bir çalışmanın hayatımızı şekillendire-
ceği güne kadar Türk cemiyetinin hakiki dramı olacaktır.” 8

Bu dramı, biz Tanpınar’da trajedi olarak görüyoruz. Mazi onda nostaljik bir heves 
değildir. Varlığında sürekli olarak hissettiği onulmaz bir sızıdır sanki. Bursa üzerine 
yazdığı bir yazıdan kendi ifadesiyle aktarırsak; “Ne Bursa, ne de eski zevkimiz ve sa-

4  Hakan Poyraz, “Şehir ve Felsefe”, 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, TYB Yay., Ankara, 2011, 
s. 210–217.
5  Haydar,  Gülizar ; Şehirlerin Ruhu, İnsan Yay., İstanbul, 1991, s. 59. 
6  Haydar, age, s. 21.
7 * “İlerdeki sayfalarda tasvir edilen Arabistan bugün yok artık. Issızlığı ve bütünlüğü, kuvvetle fışkıran 
petrol ve petrolün getirdiği altın sayesinde dağılıp gitti. O sınırsız yalınlığı, insanlık için eşsiz ve değerli 
pek çok şeyle birlikte yitip gitti. Değerli bir şeyini ebediyen kaybetmiş birinin duyduğu acıyla hatırlı-
yorum şimdi o son, uzun çöl yolculuğunu; hecin develeri üzerinde iki adam, bir ışık seli içinde gidiyor, 
gidiyorduk…” İnsan Yay., İstanbul, 1984, s. 17.
8  Tanpınar , A. H.; Beş Şehir, MEGSB Yay., İstanbul, 1985, s. III. Bundan sonraki atıflarda kitabın sayfa nu-
maraları verilecektir. 
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natlarımız bizim için bu cinsten bir ‘afyon hokkası’ değildir. (…) Eskiyi zorla, sanatkârca 
bir rüya temini için sevenlerden değiliz.”9 

Tanpınar tarafından “vicdan azabı” olarak adlandırılan mazi karşısındaki bu trajik 
durumu yine onun ifadeleriyle aktaralım. “Muhakkak olan bir taraf varsa, eskinin he-
men yanı başımızda, bazen bir mazlum, bazen kaybedilmiş bir cennet, ruh bütünlüğü-
müzü saklayan bir hazine gibi durması, en ufak sarsıntıda serab parıltılarıyla önümüz-
de açılması, bizi kendine çağırması, bunu yapmadığı zamanlarda da, hayatımızdan 
bizi şüphe ettirmesidir. Tereddüt ve bir nevi vicdan azabı…”10 

Mâzi, başka alanlarla birlikte daha çok kendisini mimaride görünür kılar, müzikte 
görünür kılar. Mimari ve müzik şehir demektir. Tanpınar maziye buradan ulaşır ya-
hut geçmişten günümüze ‘şehir’ler vasıtasıyla gelir. Şehirle ilgili başkaca yazıları 
olmakla birlikte “Beş Şehir”11* adlı eseri bu mülahazayla kaleme alınmış bir eserdir.

Mehmet Çavuşoğlu, Beş Şehir’i bir çağrı-eser olarak adlandırır. Hocası Yahya Ke-
mal’in kendine dönüş için söz konusu ettiği “Ezansız Semtler”deki sembolik ezan 
sesi, Tanpınar’da “Beş Şehir” olmuştur; bir hesaplaşma, bir muhasebe, bir medeni-
yetini anlamaya çağrıdır.12

Tanpınar şehri, her hangi bir yerleşim yeri; insanların sadece günübirlik kaygılar 
içinde yaşadıkları, eğleştikleri, yarını ve dünü olmayan bir yer olarak görmez. Şehir; 
hisseden, terbiye eden, ağlayan, gülen, sevinen, üzülen hâsılı bir insanın yaşabile-
ceği duyguları yaşayan bir canlı varlıktır. Bu yüzden şehri, kabul edemeyeceği bir 
uzviyete zorlarsanız ya reddeder ya da kendisi olmaktan çıkar. İnsanlarda zaman 
zaman bulunabilen geçmişini, mazisini inkâr etme psikopatik durumu, şehirler için 
söz konusu değildir. “Şehir en büyük zenginliğini mazisinden alır. Onu nesiller önünde 
yaşattıkça zengindir”.13

Nesilleri terbiye eden, onların yetişmesini sağlayan şehrin görünür kıldığı medeni-
yet anlayışıdır. Az önce de söylediğimiz gibi şehir ve medeniyet Tanpınar’da birlikte 
vardır. Yine onun ifadesi ve vurgusuyla;  “Bir medeniyet her şeyden evvel derin mazi-
den gelen bir kültür yığılması, bir kültür toplanmasıdır. Bu yığılmanın başında şehir ve 
mimari eserler gelir. Çünkü nesilleri terbiye eden onlardır. Her mimarlık eseri bulunduğu 
şehrin hayatını bir ev tanrısı gibi farkına vardırmadan idare eder.” 14

9  Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Haz: Birol Emil, Dergah Yay., İstanbul, 1196, s. 215.
10  Tanpınar, age, s. 39.
11 * “Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u anlatan yazıları olmasaydı, şehri yazmak noktasında seslerden, 
musikiden, tarihten, kültür ve medeniyetin her türlü unsurundan iç içe bir kanaviçe teşkil eden ‘şehri 
algılama yöntemi’nin verimli uygulamaları bulunmasaydı, Tanpınar Beş Şehir’i yazmaya kalkışmayacaktı. 
(…) Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi Hisar ve Tanpınar üçlüsü, bugünkü şehir ve İstanbul algılamamızın 
asıl mimarları olarak karşımızda durmaktadırlar.” Necmettin Türinay, “Abdülhak Şinasi Hisar Olmasaydı 
Tanpınar ‘Beş Şehir’i Yazamazdı”, Türk Edebiyatı, Mart 2012, S. 461, s. 4 – 11.
12  Çavuşoğlu, Mehmet;  “Beş Şehir’i Okurken”, Bir Gül Bu Karanlıklarda –Tanpınar Üzerine Yazılar, Haz: A. 
Uçman - Handan İnci, 3F Yay., İstanbul, 2008, s. 170–173.
13  Tanpınar, age, s. 197.
14  Tanpınar, age, s. 198.



521

Terbiye ve zevkin şehirle bağlantısı inkâr olunamaz bir vakıa, bir hakikattir. Bunları 
mimarlar vasıtasıyla gerçekleştirir. “Şehir, bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül 
eden müşterek bir hayattır. Mimarî bu hayatın asıl büyük üslubunu yapar.”15

Tanpınar’ın asıl yakındığı mefhumun, kavramın kaybedilmesidir. Bir nesnenin veya 
düşüncenin zihindeki varlığı demek olan kavramın kaybedilişi, ne kadar önemli 
olsa da o nesnenin somut varlığının kaybından duyulan yokluktan daha tehlikeli 
ve yıkıcıdır. “Biz şehir mefhumunu kaybettik. İçimizde fıkaralağın nizamı kuruldu” di-
yor Tanpınar. Asıl fakirlik; yokluk/yoksunluk anlayışının insanın içine yerleşip onu 
ve düşüncelerini idare etmeye başlamasıdır. “Biz çoktan beri şehir fikrini kaybettik. 
Bu nizamın [yokluk fikrinin HA] emrinde yaşıyoruz.”16 Burada dikkatinizi şu hususa 
çekmek istiyorum: Tanpınar bunu söyleyeli yaklaşık 70 yıl olmuş. Acaba şehirlerin 
bugünkü halini görse ne derdi?

Nesilleri, insanları yapan, onların kendisini gerçekleştirmesine imkan sağlayan şe-
hirdir. Şehri ise hatıralar, yaşayan hatıralar oluşturur. Tanpınar, hatıraların şehir aha-
lisi için önemini şu cümlelerle ifade eder: “Bir şehirde hatıralar ve tarih yalnız kitap-
larda yaşarsa, o şehir kendi zamanlarını kaybetmiş demektir. Çünkü asıl canlı hatıralar, 
zamanla kutsilik kazanmış, tılsımın usta eli dokunduğu için canlanmış, ruh sahibi ol-
muş maddenin taşıdığı hatıralardır.”17

Tanpınar’ın bu iddiasını tecrübeye çevirmiş birisi olarak diyebilirim ki “el Hak doğ-
rudur”. Şöyle ki: Bulunduğum dar veya geniş mekânlar eski Konya’yı daha doğrusu 
bundan yirmi beş yıl önce yaşadığım Konya’yı, o sevimli şehri duyurmaya kâfi gel-
miyorsa kendi kendime “Ben Konya’dayım, artık Konya’da yaşıyorum” misilli telkin 
ve tembihe başlıyorum.

Tanpınar ve Konya

“Konya, insanı ya bir sıtma gibi yakalar, kendi alemine taşır; yahut da ona sonuna ka-
dar yabancı kalırsınız.”(s. 72). diyor Tanpınar bir seyyah gözüyle…

Şehri tanımak için, Meram Bağları’nın tadını alabilmek için şehri benimseyen, şeh-
ri içselleştirmiş biri olmak gerekir. Daha doğrusu şehrin benimsediği, kabul ettiği 
bir insan olunmalıdır. Bu hemhal olma durumunu yaşayabilmek için bir tören ister 
Konya. Tanpınar “Mevlevilik gibi bir nevi initiation ister” diyor. Yani bir dine, bir mez-
hebe giriş töreni. Tanpınar’ın bu şansla karşılaşmış cins bir “kafa” olduğunu düşü-
nüyorum.

Tanpınar, Konya’yı bir kadına benzetir “Beş Şehir” adlı eserinde (s. 72). Benzetmenin 
böyle olmasına sebep nedir bilemiyorum. Acaba, bozkır gibi kendini ilk başta ele 

15  Tanpınar, age, s. 206.
16  Tanpınar, age, s. 205.
17  Tanpınar, age, s. 197.
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vermemesinden midir? Çünkü “bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşla-
nır. (s. 71) Yoksa iç gıcıklayıcı türküleriyle bekâr odasındaki Tanpınar’ın hafızasında 
yer eden mahpus kadını unutamamasından mıdır? Tabiri caizse mahpuse ile şehri 
özdeşleştirmesinden midir? Tarihçilerin alanına müdahil olmadan konuyla ilgili tar-
tışmaları hatırlayarak söylersek, Moğolların Konya daha doğrusu Konyalı ile olan 
bağlantısından mıdır? Bir Konyalı olarak söylemeye pek dilim varmıyor ama… Kon-
ya halkında kadınsı bir taraf gördü de böyle bir benzetmeyle bunu mu ima ediyor? 
Bilemiyorum… Belki de sadece bir benzetmedir.

Tanpınar’ın bakışıyla “Konya bozkırın tam çocuğudur.” (s. 71) Tıpkı onun gibi kendi-
sini bir serabın arkasına saklayan dolayısıyla ilk bakışta görülemeyen bir güzelliği 
vardır. Güzelliğini, aşina olmayan gözlerden sakınan, gizleyen Konya bir o kadar da 
kıskançtır. Tıpkı dışardan bakılınca yapısı anlaşılamayan; sağlam ruhlu, kendi başına 
yaşamayı seven, gösterişsiz, içi zengin Anadolu insanı gibi… (s. 71)

Konya’yı tanıdıkça yani şehir kendini yazara açtıkça geçmişini merak eder, mazisi-
ni, tarihini araştırmaya başlar. Tanpınar Konya’nın Selçuklu dönemi tarihine değinir 
(onun sevdiği kelimelerden biriyle söylersek); bir masal çeşnisiyle anlatır: Selçuklu-
ların kuruluşu, I. Kılıç Arslan, Konya’nın başkent oluşu, II. Kılıç Arslan, Haçlı seferleri, 
anlaşmalar, savaşlar, ölümler, ihanetler… “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, 
tanı” diyen sese cevap verircesine şehrin sokaklarında, caddelerinde bütün bir tari-
hi yaşayarak dolaşır Tanpınar.

“Bitmez tükenmez entrikaları, isyanları, ihanetleri, zehir, hançer ve yay kirişleriyle ölüm-
leri (…) biri sönünce öbürü kurulan aristokrat ve çoğu büyük alim, vezir ailelerinin hu-
susi politikalarıyla Anadolu tam bir ortaçağ sonu yaşar.” (s. 80) diyerek kabulüne na-
zaran; II. Kılıç Arslan gibi ileri görüşlü, bahadır, ferasetli bir iki hükümdarı hariç tuttu-
ğu Selçukluların kısa tarihini özetleyiverir, kızarak, üzülerek, belki biraz içlenerek… 

Bütün bu olup bitenleri bir başkent olarak, “bağ-ı dehrin hem hazanına hem baha-
rına” şahitlik etmiş bir payitaht olarak Konya nasıl değerlendirmektedir? Üzülmekte 
midir bir ana gibi yahut toprak gibi ketum ve seyirci midir? Tanpınar şöyle cevap 
veriyor: “Evet Konya her şark payitahtı gibi bazen mukadderatının sadece uzak seyircisi 
sıfatı ile bütün bu hadiseleri, daha sonra gelen çok fecilerini görmüş ve bir trajedi ko-
rosu gibi onlara ağlamış veya sevinmiş, zaman zaman da iş kendisine düşünce silaha 
sarılmıştı.” (s. 87) 

Tabii burada hocası Yahya Kemal ile İstanbul’da zaman zaman yaptıkları keşif ge-
zilerini hatırlamadan edemiyoruz. Ancak her keşif gezisinden de bir “Beş Şehir”in 
beşte biri çıkmıyor. Böyle olabilmesi için Tanpınar ve onun gibi örneklerin müktese-
batına, bakış açısı ve derinliğine sahip olmak gerekiyor.

Mevlana ve Konya bağlantısı konusunda erbabının malumu olan bir efsane anlatı-
lır. Mevlana ve ailesi yaşadıkları yerden ayrılıp bu yana müteveccihen yola çıkarlar. 
Kervan epey bir süre yol alır. Diğerleri yürüyerek gelirken çocuk Mevlana uçarak 
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gelmektedir. Bir müddet sonra yorulur. Ne de olsa kanatları tazedir. Annesine sorar: 
Konayım mı? Annesi cevap verir: Kon ya kon kon. Şehrin adı ondan sonra Konya 
kalır. Bu bir efsane olmakla birlikte Konya/Konyalı ve Mevlana bağlantısını hakkıyla 
ve kalıcı bir şekilde anlattığını düşünüyorum.18*

Her şehre hüviyetini katan büyük ‘şehirliler’ vardır diyor Tanpınar.19 Mevlana onlar-
dan biridir, Şems, Konevi ve diğerleri…

Konyalı Mevlana’yı o kadar benimsemiştir ki şehrin adı her zaman onunla yan ya-
nadır. Konyalı olmayanlar için de bu böyledir. Bir tanışma esnasında Konyalıyım 
deyince ikinci cümlenin için Mevlana ismi bir şekilde zikredilir. Bunun istisnası yok 
gibidir. Tanpınar da bu genellemenin dışında değildir elbette. Konya dediği zaman 
Mevlana da diyecek hatta Mevlana’yı vesile ederek Konya’yı anlatacaktır.  Selçuklu 
eseri olarak beğenilen mimarî ve tarihî eserler ile Divan-ı Kebir ve Mesnevi birlik-
te doğar diyor Tanpınar ve bu durumu Selçuk rönesansı olarak adlandırıyor. (s. 92) 
Bu yeniden doğuş çabaları Konya’nın, mimarî ve ruh olarak kendisini aramasıdır ve 
ansızın bastıran kar fırtınaları altında yeşeren baharlarla benzer. (s. 92) Malazgirt’le 
İstanbul’un fethi arasındaki zaman içinde Türk iç dünyasının üç büyük merkezi var-
dır Tanpınar’a göre: Konya, Bursa, Ankara. Büyük manasında ilk hareket Konya’da 
Mevlana ile başlar. Fakat Selçuklu İmparatorluğunun sonu ile bu rol bitmiş gibidir. 
Selçuk sarayı dağılınca “Mevlevilik sadece bir zevk ve şiir kaynağı gibi kalır. Bu ocak, 
bütün tarih boyunca hayatı besler; fakat doğrudan doğruya tesiri görülmez.”20

Tanpınar, bir Mevlana muhibbi ve Divan-ı Kebir hayranıdır. Ona göre Divan, bütün 
bir varlık felsefesidir ve Mevlana şiiri inkâr eden ve küçük gören biridir. Buna rağ-
men Doğunun en büyük şairlerinden birisi olarak kabul eder. Müslüman Şarktaki 
bütün varlık hikmeti Divan-ı Kebir’dedir. “Divan-ı Kebir insan talihinin şartlarını bir 
türlü kabul edemeyen ihtiyar Asya’nın ebedilik iştiyakıdır.” (s. 95)

Tanpınar’a göre Vahdet-i Vücut Felsefesi onda hayattan bir kaçış değildir. “Beş Şe-
hir” yazarının benzetmesiyle Divan, İbrahim’in atıldığı ocağa benzer, dışardan kavu-
rucu gibi görünen ateş içeride bir gül bahçesi olur. (s. 96)

Mesnevi’ye gelince uzun, öğretici bir hikâyeler manzumesidir. Burada Tanpınar’ın 
Mevlana için benzetmesi ilginçtir: Bu hikmetli hikâyeler, “dünyanın en tatlı hikâye 
anlatıcılarından biri” marifetiyle anlatılır. Kendisi de bir şair olan Tanpınar, Mesne-
vi’nin ilk on sekiz beyti için şu mealde bir hüküm verir: Mesnevi öz olarak ilk on sekiz 
beyittedir ve Mevlana’nın hasret, vahdet ve sevgi felsefesini, bütün bir Mevleviliği 
bu beyitlerde bulmak mümkündür. (s. 99)

Mevlanasız Konya anılmaz da, Şems olmadan Mevlana anılabilir mi? Mevlana 40 

18 * Son dönemlerde kutsal değerlerin bile ticarete alet edilmeye başlanmasıyla birlikte Mevlana’nın da 
ticari bir meta ve bir meşruiyet kelimesi olarak kullanılması cidden üzüntücü verici bir durum.
19  Tanpınar, age, s. 178. 
20  Tanpınar, age, s. 217
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yaşlarında Şems ile tanışır ve bütün hayatı değişir. 40 yaşında yeniden doğmuştur 
sanki. O zamana kadar devrine göre bir âlim, bir müderris hatta bir mutasavvıf olan 
Mevlana onunla tanışınca sadece bir cezbe adamı olur. Şiir söyler, sema eder, şekil-
lerin ve kalıpların dışında yaşar. “Konya’yı yalnız devrinin coşkunlukları ile doldur-
maz. Onu içten değiştirir” (s. 93) diyerek iddialı; hele devrini göz önüne alırsak biraz 
tartışmalı bir hüküm bildir.

Kimdir bu Şems? Nasıl adamdır? Hangi hikmetlerle konuşur? Bu soruları defalarca 
ve Konya’da gezdiği değişik mekânlarda sorar kendisine ve tatmin edici bir cevap 
alamaz Tanpınar. Tebrizli Şems, Konya ve Mevlana bağlantısı hususunda, paranteze 
alarak şöyle bir cümle kursak acaba iddialı mı olur? Acaba bu iddianın gerçekle ak-
rabalığı olur mu? Konyalı Mevlana’sını elinden alan Şemsi hala affetmemiştir. Hala 
kendisini, ‘dağdan gelenin bağdakini kovduğu’ ruh hali içinde hissetmektedir. Yoksa 
bir rivayete göre kuyuya atarak öldürdükleri Şemsin hatırasını, Konya nisyan kuyu-
suna mı atmak istemektedir?

11. asır başından 14. asra kadar, Anadolu’da özellikle Konya’da yapılan cami, türbe, 
medrese, hastane, imaret, han, kervansaray gibi eserler; mimarî ve sanat ocakları, 
devrin, bölgenin, şehrin, yerel unsurların, kavmin, kabilenin, malzeme özelliğinin, 
“bazen ustanın veya hayır sahibinin fantezisinin etkisiyle” yeni özellikler kazanır 
diyerek bunların ayrıntısı için kendi nitelemesiyle “Anadolu abidelerinin yorulmaz 
araştırıcısı.” (s. 88) Albert Gabriel’e (Diyarbakır surlarının bugün ayakta olmasını ken-
disine borçlu olduğumuz şahsiyet) yönlendirir.21* 

Tanpınar, Selçuklu mimarîsinin hem Konya hem civarı bölgeler için en parlak dev-
rini, kendisi de bir mimar olan Alaeddin Keykubad döneminde idrak ettiğini söyler. 
Bugün Alaaddin Tepesi diye bildiğimiz tepeyi de Konya iç kalesi olarak yeniden yap-
tıran Alaeddin Keykubaddır (s. 88).

O dönemin mimarî eser ve üslubunun, gelişimini bütünüyle tamamlamamış, biraz 
kararsız, biraz acemice olduğunu; bu mimarî üslubun çadır ile benzerliklerini ve on-
dan mülhem oluştuğunu Tanpınar’ın tespitleri ve değerlendirmeleri olarak görüyo-
ruz (s. 89). “Sahip Ata’nın yaptırdığı İnce Minarelinin cephesi tiftikten dokunmuş büyük 
bir sultan çadırına benzer” (s. 90).

Tanpınar Orta Anadolu folklorunu Konya’da bulunduğu sırada tanıdığını söyler. 
Konya’da üçüncü bir varlık alanı olarak (diğerleri Mevlana ve Selçuklu) kabul ettiği 
halkiyatın bu şehirde künhüne varmış ve sevmiştir. “Ben Orta Anadolu türkülerini; 

21 * Gabriel, Albert;  (1883-1972): Collège de France’ta hocalık yapan, aynı zamanda Güzel Sanatlar Aka-
demisi üyesi olan Gabriel, genelde İslam arkeolojisi üzerine olan uzmanlığıyla biliniyor. Çalışma hayatı-
nın önemli bir kısmını ülkemize ayıran Gabriel, 1926-1930 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sanat Ta-
rihi kürsüsünün başına geçmekle kalmadı, adı daha sonra Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü olacak 
İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nü kurdu. 1930-40 arasında Anadolu ve İstanbul’daki önemli tarihi 
yapılar hakkında monografiler hazırladı. 1908-1959 yılları arasında ülkemize kırkın üzerinde seyahat dü-
zenleyen Gabriel, Türk hükümetinin isteği üzerine 1925’ten 1960’lara dek tarihi yapıların araştırılması, 
korunması ve restorasyonu üzerine pek çok çalışma yapıp raporlar hazırladı.
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o gurbet, keder, türlü ten yorgunluğu ve iç darlığı dolu; acı, dert kervanlarını bu şe-
hirde tanıdım.” (s.  103) İki türkü adı zikrederek kendi üzerinden sanki insanın iki ayrı 
yönünü anlatmaya çalışır. Gerçi bu türküler Konya yöresine ait değildir ama özel-
likle ikinci türküyü, şehirdeki eğlence kültürünü ve mecraını yansıtması açısından 
önemli bulduğumu ifade etmeliyim. Bunlar hapishanedeki bir kadından işittiği tür-
külerdir: Biri “Gesi bağlarında bir top gülüm var” adıyla bilinen türkü ki Tanpınar, “hiç 
fark edilmeden yutulan bir avuç zehir”e benzetir. Diğeri “havası ve ritmi kadar ten 
hazlarını zalimce yorumlayan başka eser tanımadım” (s. 103) dediği ve “çok hayâsız” 
diye nitelediği “Odasına varılmıyor köpekten” mısraıyla başlayan oyun havasıdır. 

Tanpınar ve Konya konusunu toparlayacak olursak; 

– Konya’nın bulunduğu coğrafya,
– Konya ile bağlantılı olarak, başkentleri olması dolayısıyla Selçukluların sancılı kısa 
tarihi,
– Konya’da, birçoğu bugünde varlığını sürdüren abide eserler ve bu eserlerin mi-
marî üslûbu yani Selçuklu mimarîsi,
– Konya, Mevlana, Şems bağlantısı
– Mevlana’nın eserleri, özellikle Divan-ı Kebir 
– Konya’nın oyun-eğlence anlayışı ve müziği. 

Bu sayılanlar, Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinde, Konya’yı anlattığı bölümde oku-
yucuyla paylaşmak istediği; dolayısıyla benim burada aktarmaya çalıştığım husus-
lardır. 

Son söz olarak şunu söyleyebiliriz: Şehir konusu Tanpınar’da “kuru bir sevda” değil-
dir. 



526

Konya Sahrasında 
Zümrüt Bir Vaha: Ereğli
Salih Yılmaz1

Giriş

Tarihin zaman koşusunda her çeşit kulvara sahip olan şehirleri, tarih seyrini de et-
kileyebilmişlerdir. Bu zaman çarkında nice devrâna şahitlik eden şehirler, farklı ik-
limlerden farklı esintileri hissetmişlerdir. Zamanın tanığı olarak geçmişten bugüne 
ağırladığı konuklarını uğurlarken, onların bıraktığı maddi ve manevi hediyelerin 
varlığını korumakta ve nişâne olarak sergilemektedir.  Şehre verilen değeri anlat-
mak için kullanılan : “Her nesil, inşa ettiği binalara biyografisini yazar.” ifadesi bu-
nun en güzel temsilidir.2 Şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalar, bir şehrin sosyal 
ve siyasî yönünü kademeli olarak ortaya koyarak, tarihî süreçte istatistiksel olarak 
verilerin tasnif edilmesini, böylelikle tümevarıma (induction) gidilmesini sağlarlar. 
Disiplinli ve koordine yapılan bu tür çalışmalar tarih sahasında hatırı sayılır araştır-
malar olarak şehri keşfetmeye yöneliktir.3 Bizim bu makalede konu edindiğimiz 
Konya iline bağlı Ereğli ilçesi; Anadolu’nun ortasında bulunması, tarıma uygun 
arazileri, su kaynaklarının bolluğu vb. nedenlerle tarihte birçok uygarlığa belli bir 
süre de olsa ev sahipliği yapmıştır. Her uygarlık şehirde kendisine ait bir iz bırak-
mış ve bu izler günümüze kadar korunarak medeniyetlerin birleştiği bir şehir un-
vanını almasında etkili olmuştur. Bu izler Faruk Sükan’ın İçişleri Bakanı olmasıyla 
Belediye Başkanlığı da yaptığı Ereğli’nin tarihine dair araştırmalar yapmak gayesiyle 
İbrahim Hakkı Konyalı’yı görevlendirmesi sayesinde başta Ereğli tarihi ve yapıları 
olmak üzere birçok şehrin tarihine dair önemli bir eserler dizisi ortaya çıkmıştır. Bu 
eserler şehir tarihinin önemli örnekleri olduğu gibi incelenen şehirlerin günümüz 

1  Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
2  Donald L. Miller, “Lewis Mumford: Urban Historian, Urban Visionary”, Journal of Urban History, c. XVIII, 
sayı: 3, 1992,  s. 281.
3  Anthony R. Sutchliffe, “Urban History in the Eighties”, Journal of Urban History,  c. X, sayı: 2, 1984, s. 125.   
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tarihinin araştırılmasına da kaynak teşkil etmektedir. Bu kaynaklık tek başına yeterli 
olmasa da bizim Ereğli tarihine dair kaynakları toplamamızda ve Ereğli tarihinin ya-
zımı hikâyesini ortaya koymamızda yardımcı olmuştur. Bu makalede Ereğli isminin 
ortaya çıkış süreci, yolu Ereğli’den geçmiş seyyâhların şehre dair kayıtları, şehirde 
bulunan yapıların tarihine dair bilgiler, Faruk Sükan ve İbrahim Hakkı Konyalı’nın 
çalışmaları, Ereğli’ye dair yapılmış tezler incelenecektir.

A-Ereğli Adı 

Günümüzde Konya’ya bağlı bir ilçe olan Ereğli ismi tarih serüveninde değişik şekil-
lerde algılama ve yaklaşımlarla devinime uğramıştır. Evliya Çelebi, Ereğli’nin ismi 
üzerine tevatürle karışık şunları söylemektedir: “Kayser Harkil benzersiz bir kale ya-
pınca ismi Harkiliyye oldu. Daha sonra 484 [1091] tarihinde Sultan Alâeddin, Sulta-
nu’l-ulema ile bu kaleyi büyük ceng ve sıkıntılı savaş ile feth etti. Bütün yaralılara ve 
hastalara Peygamber Pınarı’nın başındaki çamurdan Sultanu’l-ulema sürünce bütün 
dertlilere o mübarek kil merhem olduğundan “Er-kili” yani “Er-çamuru” demekten bo-
zulma Eregli adıyla isimlenmiş, evliyaların nazargahı seçkin bir şehirdir.”4  

Zekeriya ibn Muhammed ibn Mahmudu’l Kazvini Asaru’l Bilad adlı eserinde: “Herak-
le, Rum’da kayserler hükümdarının başkenti olan büyük bir şehirdir. Kayserlerden birisi 
olan Herakl yapmıştır…”5  
    
Yakut-i Hemevi’nin Mücemü’l Büldan adlı eserinde: “Hirakle bu Rum beldelerinden bir 
şehirdir. Nuh oğlu Sam oğlu Yafes oğlu Rum’un kızı Hirakle’nin adıyla adlandırılmıştır.6  

Müsameretü’l Ahbar’da ise Ereğli’nin adı Erakliyye olarak geçmektedir.7 

Ahbaru’d Düvel ve Asaru’l Üvel adlı eserde Ereğli’den “Herakle, Rum’da büyük bir şehir. 
Kayser hükümdarlarının baş kürsüsü” olarak bahsetmektedir.8  

İbrahim Hamdi Efendi’nin Atlas Kitabı’nda adı Hirakle olarak geçen Ereğli’nin coğrafî 
özelliklerinden ve tarihî eserlerinden bahsedilmektedir.9 
Şarl Teksiye isimli seyyah Küçük Asya eserinde Cedrenus’un bahsettiği Herculis Vicus 
şehrinin kurulu olduğu yerin Ereğli olduğunu iddia etmektedir.10  
Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye’de Ereğli hakkında Yunanlıların Herkül’den esinlene-
rek bazı şehirlere “Herakliyüs” ismini verdiklerini Ereğli’nin de bu şehirlerden biri 

4  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (haz. Seyit Ali Kahraman Yücel Dağlı), YK Yayınları,  İstanbul, 2006, s. 39. 
5  İbrahim Hakkı Konyalı, Abide ve Kitabeleriyle Konya Ereğli’si Tarihi, İstanbul, 1970, s. 15.  Ayrıca müellif 
bu şehrin Bizans imparatoru Heraklius tarafından kurulduğunu (H. 610 M. 1213) ve onun hükmünde 
olduğunu da söyler. bkz. s. 122.
6  İ.H. Konyalı,a.g.e., s.17.
7  İ. H. Konyalı, a.g.e, s.14. 
8  İ.H. Konyalı,a.g.e., s.23.  
9  İ.H. Konyalı,a.g.e., s.44. 
10  Şarl Teksiye, Küçük Asya, (çev. Ali Suat), Matbaa-yı Amire, 3. Cilt, 1339-1340, s. 91.  
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olduğunu söyler.11  

Bunlardan başka Ereğli ismi üzerine farklı görüşler de ileri sürülmüştür. Naci Fikret 
Baştak, Ereğli isminin Archelaus isminden bozularak bu hale geldiğine ihtimal ver-
mekte ise de İbrahim Hakkı Konyalı bu görüşü reddetmektedir.12  

İbrahim Hakkı Konyalı, Ebu’l Ferec Tarihi’nde Ereğli hakkında kıymetli bilgilere 
ulaşmıştır. Buna göre Harun Reşid’in karısı Heraklie hanedanındandır, bu sebeple 
fethettiği bu şehre karısının ismini vermiştir. Mücemü’l Büldan’ın verdiği bilgi de 
bunu desteklemektedir. Heraklius hanedanı, saltanatının bitmesi sonucu şehirden 
sürülmüş, bu sürülenler arasında Heraklius hanedanından olmasına ihtimal verilen 
patriğin kızı Harun Reşid’in veziri tarafından satın alınıp halifeye hediye edilmiştir. 
Fırat üzerinde Rafka ile Balis arasında bir bölgeye kale yaptırılmış bu kalenin isminin 
Rum beldelerinde rastlanan Hirakle adıyla anıldığını zikretmiştir.13 Ereğli’nin tarih 
süzgecinde geçmiş günü elediğimizde medeniyetlerin seremonisini tahayyül ede-
biliriz.    

B-Ereğli Tarihine Dair Kayıtlar

Hitit kralı I. Hattuşili hükümdarlığını zamanında krallığının topraklarını genişletmek 
maksadıyla birçok memleketler fethetmiştir. Hupisna (Konya–Ereğli) de fethettiği 
bu memleketler arasındadır.14 Ereğli çevresine tekabül eden coğrafyaya (özellik-
le İvriz bölgesi) daha sonra Tyana adıyla rastlanmaktadır. Strabon’a göre Tyan(a) 
Kastabala ve Mezri şehirlerinden oluşan Sibistraa (Kybistra) bölgesi Ereğli’ye denk 
gelmektedir. Asur Krallığının zayıfladığı dönemde güçlenen Hitit Devleti tüm böl-
geyi hâkimiyetine almışken Asur Devleti III. Tiglatpilasar zamanında yeniden eski 
gücüne kavuşarak bölgedeki eski otoritesini sağladı. Hititler Asur yönetimini kabul 
etmek zorunda kaldı. Böylece MÖ 742 -710 yıllarında bölgede Asur Devleti hüküm 
sürdü. İskender, Asya seferine çıkarken zamanın güçlü devleti konumunda bulunan 
Pers İmparatorluğu, İskender’in Anadolu’dan İran’a geçilen güzergâhta birçok yeri 
tahrip etmişti, harap olan bu yerlerin içinde Tyana’nın adı bilinmeyen şehirleri ve Ki-
bistra da bulunmaktaydı.15 Bu sırada Ereğli’yi yöneten Satrap, İskender’e bir şeyler 
bırakmamak için bütün Ereğli’yi yakıp yakarak kenti terk etmiş ve böylece Ereğli’de 
Makedonya egemenliğine girmiştir.  M.Ö. 323 yılında ölen Büyük İskender’in ye-
rine geçecek bir oğlu yoktu. Bu nedenle de, İmparatorluğu üç generali arasında 
bölünmüştü. General Selevkius; Suriye, Anadolu, Irak, İran ve Orta Asya’ya egemen 
olarak Selevkiler Devleti’ni kurdu. Selevki Kralı Antious, Roma’ya karşıt bir güç teş-
kil etmeye başlayınca Roma’nın müttefiki Bergama Krallığı Selevkilere savaş açmış 
11  Ahmet Rıfat Efendi, Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye, 1. Cilt, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 1299, 
s.132.;  İ.H. Konyalı kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlanmadığı için bu görüşe ihtimal vermez.  Bkz. İ.H. 
Konyalı, ayn. esr., s. 77.
12  İ.H. Konyalı,a.g.e., s.77.  
13   Konyalı,a.g.e., s.122-123.
14   Memiş, Ekrem;  Eski Çağ Türkiye Tarihi, Konya, 2002, s. 80–81.
15   Konyalı,a.g.e., s. 94.
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böylece Anadolu’nun bir bölümü ile Kybistra Bölgesi de Bergama Krallığı’nın eline 
geçmiştir. Bergama krallarından Attal’ın oğlu Aristoric elindeki bölgeleri korumak 
için Roma’ya karşı savaş ilan etmişse de (m.132-129) öldürülmüş ve Roma İmpara-
torluğu bir proconcil göndererek Kybstra Bölgesi’ni teslim almıştır.16  

Karadeniz’in kuzeyinde güçlenen Pontus Devleti, Roma’ya tehdit teşkil edince 
Roma, Pontus Kralı Mihridat üzerine bir ordu sevk etmiştir. Fakat Mihridat bu or-
duyu alt ederek Kibistra’yı ve Asya eyaletlerini almıştır. Roma komutanlarından Lu-
kollus, Mihridat ile çetin mücadeleler yapmış, bunun sonucunda Ereğli’nin kurulu 
olduğu köy kasaba ve Kybistra’yı da yağmalamıştır.17 

Bizans İmparatoru zamanında ülke tem adı verilen yönetim birimlerine ayrılmıştır. 
Her tem çeşitli kavimlerden meydana gelmiştir. Bu temlerden biri de Ereğli’nin için-
de olduğu Anatolique temidir. İmparator Valens zamanında Aryanizm mezhebinin 
etkisi sonucu Kapadokya Bölgesi ikiye ayrılmıştır. Tyana Kybistra’yı da içine alarak 
Hristiyanlığın önemli bir merkezi olmuştur.18 Ayrıca Ereğli şehri  “Kuyudaki Yahya” 
adlı bir azizin yurdu olarak da isimlendirilmiştir.19 İ.H. Konyalı’nın tabiriyle Hristiyan-
lık Kudüs’te doğmuş bu topraklarda kundaklanmıştır. Kayseri’den başlayarak kuze-
ye uzanan batıda Kızılırmak ve doğuda Malatya ile sınırlı olan bu araziler Türklerin 
ilerleyişini durdurmak isteyen Bizanslıların savaşlarına sahne olmuştur. İmparator 
IV. Romenos tarafından Haçlılar Anadolu’ya davet edilmiştir. 20 

Ereğli birçok kez Haçlı birliklerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Kont do Navai ko-
mutasındaki 20 bin kişilik II. Haçlı birliklerine ait bir kolu, Sultan Kılıç Arslan ve Da-
nişment Gazi Ereğli’de gafil avlayarak ağır bir darbe vurmuş, bu birliğin akıbetinden 
haberdar olmayan Kont Giyon’un 25 bin kişilik ordusu da Kılıç Arslan ve Melik Ga-
zi’nin pusularına düşerek Ereğli’de perişan bir akıbete uğramıştır.21 

XII yüzyılın sonlarında II. Rükneddin Süleyman Şah’ın zamanındaki kargaşalıktan 
faydalanan Ermeni Prensi II. Leon, Toros Dağlarını geçerek Ereğli’ye saldırdı.22 1199 
yılında bu saldırı püskürtüldü. Ermenilerle Selçuklular arasındaki savaşa sahne 
olan şehir Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra 1276’da Karamanoğulları’nın 
hâkimiyetine girdi. 1291 yılında Geyhatu Şehri alarak tahrip etti.23 Anonim Sel-
çukname’de:”…Karaman vilayeti üzerine yürüdü. Herakliye’yi yağmaladı, köylerini 
yakıp yıktı, hiç kimseye aman vermedi, ahalinin kalplerine bir korku düştü.” ifadeleriy-
le Geyhatu’nun felaketinden bahsedilir. Şehir, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt 
(1389-1402) zamanında ilk defa Osmanlı hâkimiyetine girdiyse de bu durum uzun 
sürmemiş ve şehir yeniden Karamanoğulları’nın yönetimine geçmiştir. Fatih Sultan 

16   Konyalı,a.g.e., s. 98-99.
17   Konyalı,a.g.e., s. 101-103.
18   Konyalı,a.g.e., s. 108.
19   Tuncel, Metin ; “ Ereğli”, DİA, XI, İstanbul, 1995, s. 291.
20   Konyalı,a.g.e., s. 113-117. 
21   Konyalı,a.g.e., s. 119-120.
22   Merçil, Erdoğan ; Müslüman Türk Devletleri Tarihi, 4. Baskı, TTK, Ankara, 2000, s. 137.
23  Tuncel, a.g..m. s.291.  
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Mehmet’in Karamanoğulları Beyliği’ne son vermesine kadar kent Karaman-Mem-
luk ve Osmanlı arasındaki siyasi mücadelelere tanık oldu.24

Ereğli, Bizans döneminden kalma kaleleriyle korunaklı bir bölgededir. Bu sebepten 
Selçuklu Sultanı II. İzzettin Kılıç Arslan’ın on bir oğlundan biri olan Sencer Şah, bir 
melikin tahta giden yolda muhkem mevkideki Ereğli’de bulunmuş ve yedi sene bu-
rayı yönetmiştir.25    

Günümüzde Ereğli’nin mahallelerinden olan Cahi isminin de tarihî bir mahiyeti var-
dır. Selçuklu komutanlarında olduğu zannedilen Cahioğlu’nun devletin akıbetinin 
kötüye gittiği dönemlerde isyan edip, Niğde ile Aksaray arasında bulunan “Develi-
karahisar” kalesini zapt etmiştir. Fatih dönemindeki vakfiye metinlerinde vakfı ve 
köy ismine de rastlanan Cahioğlu’nun Ereğli havalisinden olduğu zannedilmekte-
dir.26 

Aşıkpaşazade,  Tevarih-i Ali Osman adlı eserinde, Fatih Sultan Mehmet’in veziri Rum 
Mehmet Paşa’nın Karamanoğlu üzerine yürürken Ereğli’yi harap ettiğinden tees-
sürle şöyle bahseder: “padişah veziri Rum Mehmed’i gönderdi. Kim Karamanoğlunu 
var ol vilayetten sür çıkar didi… Rum Mehmed yürüdü. Larende’ye vardı mescitlerini 
ve medreselerini yıktı, şehirlerin avretini ve oğlanını soydurdu, uryan ettirdi ve Laren-
de’den vardı. Ereğli’ye çıktı. Ereğli’nin vilayetini harab itti ol vilayetin halkı eyitti: Bu Al-
lah Resulü’nün vakfıdır imdi sen bunu böyle harabettin ya Medine-i Resul fakirlerine 
buradan nafaka varmazsa sen Allah Resulü’ne ne cevab virirsün? didiler.”27 

Şikari isimli müverrih Cem Sultan’ın Karaman sancakbeyi olduğu zaman Karama-
noğlu Kasım Bey’le bir sohbetlerinde Karamanoğlu’nun şehzadeye babasının bu 
illeri tahrip ettiğinden dert yanarak bahsetmektedir: “Bir gün Cem Sultan Kureyş 
dağlarına Karaman’ın doğusu Ereğli’nin güneybatısında yer alan dağlardır.  Ava çıktı 
yanında üç yüz adamı vardı. Av ederek yaylaya ermişti. Gördü ki büyük cemiyyet var. 
Bildiki Karamanoğlu’dur korktu. Meğer Kureyş Beğleri Karamanoğlu’nu ziyafete çağır-
mışlardı. Kasım Bey bildiki geçen Cem Sultan’dır. Kökezoğlu’nu gönderdi davet eyledi. 
Cem Sultan gördüki kaçmak dahi mümkün değil. Allah’a sığınıp davete icabet etti. 
Kasım cümle Karaman Beyleriyle karşılayub musafaha ettiler. Kasım Bey gördüki Cem 
Sultan mahbub bir yiğittir. Cem Sultan gördü ki Karamanoğlu mehib bir serverdir hal 
ve hatır soruştular birbirine muhkem sohbet eylediler… Cem Sultan eyledi. Eğer ben 
padişah olursam diyarını sana vereyim dünya ve ahiret karındaş oldular.28 

Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethedince burada çok iri camızlar görür ve Anadolu’da-
ki sulak arazilerden olan Ereğli’ye de bu camızlar getirilir. Miri maldan sayılan bu 

24   Nişancı Mehmed Paşa, Osmanlı Sultanları Tarihi, (Çev.: İ. H. Konyalı), İstanbul, 1949, s. 161.
25   Konyalı, a.g.e. s.161-164.  
26   Konyalı, a.g.e. s.198, 368. 
27   Tevarih-i Ali Osman, Aşıkpaşazade Tarihi,  Matbaayı Amire,  İstanbul, Hicri 1332, s. 173.  
28  Sikâri’nin Karamanogulları Tarihi, Konya Halkevi Tarihi ve Müze Komitesi Yayınları, Konya, 1946, s. 
198-199.
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camızların sultanın emrine göre hiçbir surette kesilmemesi, sağılmaması ve öldü-
rülmemesi buyurulur. Bu sığırlar savaş zamanında balyemez toplarını çekmekle gö-
revlidir.29 Evliya Çelebi’nin “Topçeken Camus” olarak tesmiye ettiği bu hayvanların 
Akdeniz havalisinde “Topçeken Camus Yaylağı” adlı bir arazide bulunduğunu belir-
tir. “Bu dağlarda Osmanoğlu padişahının 40.000 adet kanun üzere topçeken camuslan 
vardır ama bugün hesabını kitabını Tanrı bilir. Kendi biter kendi yiter damgalı ve dam-
gasız camsuları var ki her biri Dabbetü’l-arz’a ve Sevr-i hamele-i arza (dünyayı taşıyan 
öküz) benzer kara camuslardır. Bunların korunmaları ve güdülmeleri için yedi adet bel-
denin halkı muaf ve müsellemlerdir. Sefer sırasında nice binini kementlerle, tokatlarla 
(hayvan sürüleri için ağıl olarak etrafı çitle çevrilmiş arazi) ve kapanla da avlayıp sefere 
götürüp balyemez toplar çektirirler. Bu dağlarda kaplan gayet çok olup camus avına 
kaplan geldiğinde camusun boğaları kaplanı ortaya alıp ol an aman vermeyip öldürür-
ler. Bu dağlar içine başka insanlar dahi giremezler. Hatta Murtaza Paşa öyle büyük alay 
edip bu dağlar içinde küta küt mehterhane çalıp giderken yedi tane camus mehterhane 
sesini işitip “alay budur” deyip hücum edince derhal askeri darmarlığın olur. Davullar 
orman içinde kalıp asker pür-silah bu yedi camusa o kadar ok ve mızrak attılar, ok ile 
camusların vücutları kirpi gibi olup nice kurşun daha vurdular, asla ruhlarının haberleri 
olmayıp yine dağlara girip gittiler. Bu kadar camusa Osmanoğlu padişahından başka 
bir kral sahip olmamıştır.30 

C-Seyyahların Ereğli’ye Dair Kayıtları

Ereğli birçok seyyahın geçip konakladığı ve hayran olduğu güzide yerlerdendir. 
Bedrü’d din Ibn Raziyyi’d-din el-Gazzi şehri şöyle anlatmaktadır:“... Ayın 13. günü 
Perşembe öğle üzeri Ereğli’ye vardık. Ereğli küçük bir şehir olup içinde bağları ve pek 
bol bahçeleri vardır. Câminin tahtadan olsa gerek bir minberi vardır ki ... süslüdür. Tah-
tadan yüksek mahfilleri de vardır. Caminin dışında, şehirde göze çarpan bir minaresi 
vardır ki yarım berid uzaktan görülebilir. Şehrin dışında bulunan sulu ve çimenli, geniş 
bir çayıra konduk. Burası, insana ferahlık veren çok güzel bir yer olup bir yanında nehir 
akıyordu...”31 

Ereğli’yi ziyaret eden kimselerin belleğinde kalan hatıraların başında şehrin yeşile 
bürünmüş silueti ilk sırayı almıştır. Şehrin dış görünüşüne etki eden ikinci unsur, 
şehri donatan minarelerdir. Seyyahın bahsettiği cami ve minare, Ereğli Ulu Camiî 
ve minaresi olmalıdır. Çünkü Ereğli Ulu Camii’nin kuzey-doğu köşesinde yer alan 
yaklaşık kırk metre yükseklikteki taş minare, Ereğli’nin uzak noktalarından rahat bir 
biçimde görülebilecek özellikte bir yapıdır.32

Kudbüddin Mekkî’nin Ereğli ile ilgili gözlemleri:  “... Ayın 15. Pazar günü ikindi üzeri 

29   Konyalı,a.g.e.., s. 224.  
30   Evliya Çelebi,a.g.e., s. 59.
31  Kâmil, Ekrem ;“Gazzi-Mekki Seyahatnamesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Semineri 
Dergisi, ½, Istanbul, 1937, s. 27.
32   Konyalı,a.g.e., s. 494.
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Ereğli’ye vardık. Ereğli dört yüz kadar evli, mâmur bir şehirdir... Buranın kadısı on beş 
Osmanî alır. Bir minareli bir cami vardır. Bunu Selçuk hükümdarlarından Kılıç Arslan 
yaptırmıştır. Buranın cami imamı Sinan Halife ile görüştüm. Bu zat, Kadıasker Sinan 
Efendi’nin eski danişmendi idi. Bu şehri kuranın Hiraklinus olduğunu söyleyerek bir 
hikâye anlattı. Bu şehrin camiinde Lârendeli bir vaiz gördüm, adı Abdülkerim’dir. Bura-
da bir de yolcuların inmesine mahsus bir han vardır. Camiye ve çarşıya yakın olan bu 
handa iki gün istirahat ettikten sonra Salı günü sabahleyin yola çıktık.” ifadeleriyle yer 
almaktadır.33 

Kadrî mahlaslı Abdulkâdir Çelebi, XVII. asırda gerçekleştirdiği Hac yolculuğunda 
Ereğli için şu tasvirlerde bulunur: “Eregli nâm mahal bâg ve bâhçelu bir hoş vâdi-i 
dilguşâdır. Bir cami ve iki hamamı vardır. Ve hânları muhassal cümle çarşu ve bâzârı 
mükemmeldir... Eregli içinde bir nehr-i azîm akar... Şehr-i Eregli cümle Medine-i Münev-
vere vakfıdır.”34 

XVII. asrın müdekkik şahsiyetlerinden Kâtip Çelebi meşhur eseri Kitab-ı Cihannü-
ma’da Ereğli hakkında tarihi ve coğrafi bilgiler vermektedir:“Eregli ism-i kadimi He-
rakle-i Karaman, bir kasaba-i azîmedir ki yirmi iki mahallesi vardır ve her birinde mah-
sus mesâcit ve dört cami vardır ki birisi Karamanoğlu İbrahim Beg binâsıdır ve birisi Şi-
habeddin Maktûl’e mensubdur ve anda türbesi vardır ve iki hamâmı vardır. Kadimden 
şehri almasın deyu etrafina toprâk döküb gûya bir dıvar içinde olmuştur... Farza kasaba 
bazı tilâl (tepeler) ile muhât olmuş gibidir. Sonradan muhdes sûru vardır ki bir tarafı 
bârû(kale)nun vasatında çekilmiştir. Bu kasabanın çayırı ve suları bir hemvar (düz) sah-
rada vaki olub Erdost nâm kûh dâmeninde(etek) vâki olmuştur. Kadîmü’l-eyyâmda öşrî 
mahsulü Haremeyn-i Şerifeyn fukarasına vakıfdır…” 35 

D-Faruk Sükan ve Ereğli Tarihinin Yazımına Dair İbrahim Hakkı Konyalı’yı Gö-
revlendirmesi Hakkında  

Merhum İbrahim Hakkı Konyalı’nın Ereğli Tarihi’ni anlattığı sahasında aşılamayan 
“opus magnus” eseri Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Ereğli’si Tarihi’ni kaleme alırken 
Konya ve Ereğli için mücevher değerinde bilgiler içeren salnameleri (İ.H. Konyalı’nın 
tabiriyle il yıllıkları) atıl vaziyetten kurtarıp yeniden neşreden Merhum İçişleri Ba-
kanlarımızdan Faruk Sükan’ı da hem İ.H. Konyalı’nın böyle bir şaheseri meydana 
getirmesine vesile olduğu için, hem de Ereğli’nin mamur bir belde olması için sarf 
ettiği gayretlerinden dolayı anmakta yarar var. 

1916 yılında Karaman’da doğan Faruk Sükan’ın anne tarafından soyu Karamano-
ğullarına kadar uzanır. Faruk Sükan, Anadolu’nun ortasında filizlenen millet ve 
memleket sevdası ile milli, sosyal ve kültürel hareketleri daha genç yaşında büyük 
bir fedakârlık ve sorumlulukla desteklemenin şuuruna vakıf olabilmiştir. Genç yaş-

33   Kamil,a.g.m.., s. 27-28.
34   Menâzilü’t-Tarîk ilâ Beyti’llâhi’l-Atîk, Millet Kütüphanesi, A.Emir T., No. 892.v.11.
35   Katib Çelebi, Kitâb-ı Cihânnümâ li-Kâtib Çelebi,  TTK Yayınları, Ankara, 2009, s. 615.
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ta keşfedilen liderlik vasfı, güçlü hitabeti ve coşkulu üslubuyla birleşince kendisini 
dinleyenleri adeta büyülemiştir.36 1953 yılında ihtisası sonucu Paris’ten Ereğli’ye 
dönmüş burada serbest doktorluğa başlayarak sosyal ve kültürel hizmetlerin inki-
şafına vesile olmuştur. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Lise ve İlkokul aile dernek-
lerinin başkanlığını ve fahri doktorluğunu yapmıştır.37 

Faruk Sükan 1957 yılından 1960 yılına kadar olan belediye başkanlığı süresince, 
Avrupa görmüş bir belediye başkanı olarak, şehrin ve halkın gereksinimlerinin 
bilincinde bir hareketle, tarihi çok eskilere uzanan bu şehri mazisine layık şekilde 
kalkındırmaya çalışmıştır.38 Ereğli’yi az zamanda yepyeni bir çehreye kavuşturarak 
muhaliflerinin bile takdirini kazandı. Yeni yollar, cadde ve sokak düzenlemesi, yeni 
bir şehitlik hazırlanması, ecdat yadigârı eserlerin onarılması ile Ereğli mamur varlı-
ğının temellerini ona borçludur.39 

Faruk Sükan’ın İçişleri Bakanlığı döneminde İllerimizi Tanıtma ve Tanıttırma Birliği 
adı altında teşkilat kurulmuş, yeni tesisler yaptırarak bütün illerin temsil edilmesi 
sağlanmıştır. Bu tesislerde sergi salonları açılmış, her ile ait el sanatları sergilenmiş, 
folklor gösterileri yapılmış,  illerin tarihleri sanat sergileriyle anlatılmıştır. Çağdaş Sa-
natlar Müzesi’nin burada kurulmasıyla, her ilin sanat eserlerini sergileyebilmesine 
imkân sağlanmış, sergi dışı her çeşit eserin tanıtımı ve satılması için satış bürosu 
kurulmuştur.40 Faruk Sükan’ın il yıllıklarını (salnameler) yeniden neşretme projesi 
İ.H. Konyalı’ya göre yaptığı işlerin en büyüğüdür. Çünkü il yıllıkları bir ülkeyi kap-
samlı tanıtma bakımından çok önemlidir. 1846 yılında Sultan Abdülmecit zamanın-
da çıkarılmaya başlanan Salnameler daha sonra Devleti Aliyye-i Osmaniye Salnamesi 
adını alarak devlet yıllıkları olarak çıkarılmıştır. Neşrettiği il yıllıklarının öneminden 
Faruk Sükan kendi kaleminden çıkan önsözüyle: “Engin tarih, birçok medeniyetler, 
zengin tabii kaynaklar ülkesi ve büyük Türk milletinin son yurdu Türkiye’yi tanımak ve 
tanıtmak her Türk’ün ilk ve asli vazifesidir. Ecdadımızın miraslarını ve millet hadimleri-
nin hizmetlerini; dikkatli araştırmalarla değerlendirmek, yaşatmak ve onları eserler ha-
linde ortaya koymak, devletimizin bekâsı ve nesillerin hayatiyeti için lüzumludur. Keza 
bunların ortaya konması, milli tarih şuurunun uyanıklığı ve nesillerin yaratıcı güçlere 
sahip kılınabilmeleri için de zaruridir. Bu temel görüş büyük Türkiye’yi bütün varlıkla-
rıyla birlikte ve her yönü ile bilmek ve tanımak maksadıyla 67 ilimize ait (il yıllıkları) nı 
neşretmeyi bir hizmet vazifesi telakki ettik. Osmanlı İmparatorluğu idaresi zamanında 
neşredilen (Vilayet Salnameleri) ve birçok garp devletleri idarelerine ait benzeri kaynak-
lar bize bu konuda rehber olmuştur. İl yıllıklarının mühim bir ihtiyacı karşılayacağına 
inanıyoruz. İl yıllıklarının zamanla tetkik ve tenkide tabi tutularaktan bir tekâmüle ka-
vuşmasını temenni ederken, bu gelişmenin (Devlet Yıllığı) haline inkılâbı da en samimi 
arzumuz ve ümidimizdir. İl yıllılarının meydana gelmesine ciddi mesai ve emeği geçen 
idareci ve vazifeli arkadaşlarıma ve fikir adamlarımıza en kalbi tebriklerimle beraber 

36   Konyalı,a.g.e., s. 613.
37   Konyalı,a.g.e., s. 614.
38   Konyalı,a.g.e., s. 618.
39   Konyalı, a.g.e.., s. 619.
40   Konyalı,a.g.e., s. 625.  
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şükranlarımı sunmayı bir vazife bilirim.” ifade etmiştir.

Faruk Sükan’ın teşviki ve görevlendirmesiyle işe başlayan İ. H. Konyalı’nın öncelikli 
görevi aynı zamanda memleketi olan Konya ve çevresindeki illerin tarihini yazmak 
olmuştur. İbrahim Hakkı Konyalı, Faruk Sükan’ın bu faaliyetleri ve teşviki doğrultu-
sunda şu kitapları yayımlanmıştır;

- Nasreddin Hoca’nın Şehri Akşehir: Tarihi-turistik kılavuzu (İstanbul 1945), 
- Alanya: Alaiye (İstanbul 1946), 
- Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi (İstanbul 1960),
-  Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Ta rihi (Konya 1964), 
- Abideleri ve Kitabe leri ile Karaman Tarihi: Ermenak ve Mut abideleri (İstanbul 
1967), 
- Abideleri ve Kitabeleri ile Kilis Tarihi (İstanbul 1968), 
- Abideleri ve Kitabeleri ile Kon ya Ereğli’si Tarihi (İstanbul 1970), 
- Abideleri ve Kitabeleri ile Şereflikoçhisar Tarihi (İstanbul 1971), 
- Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi (İstanbul 1974-1975),
-  Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi (İstanbul, 1977).
- Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi (Erzurum 1991). 
- Topkapı Sarayı’nda Deri Üzerine Ya pılmış Eski Haritalar (1936). 
- İstanbul Abideleri (İstanbul 1940). 
- Afrodit Hak kında Tarihî Tetkikler (İstanbul 1940).
- Harun er-Reşid: tarihin en büyük aşkı, en büyük faciası (1941).
- İstanbul Abidelerinden İstanbul Sarayları: Atmeydanı Sarayı, Pertev Paşa Sarayı, 
Çinili Köşk (İstanbul 1942). 
- Karacabey Mamu resi, Vakfiyesi, Tarihi ve Diğer Eserleri (İstanbul 1943).
- Eski ve İslâmî Paralar: Kitāb al-nuqūd al-qadīmah wa-al-islāmiyah (İstanbul, 1946).
- Mimar Koca Sinan:  Mimar Koca Sinan: vakfiyeleri, hayır eserleri, hayatı, Padişaha 
vekâleti, azadlık kâğıdı, alım, satım hüccetleri (İs tanbul 1948). 
- Osmanlı Sultanları Tarihi: Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa’nın eserinden tercüme  
(İstanbul, 1949).
- Mimar Koca Sinan’ın Eserleri (İstanbul 1950). 
- Fa tih’in Mimarlarından Azadlı Sinan: Sinan-ı Atik Vakfiyeleri, Eserleri, Ha yatı, Me-
zarı (İstanbul 1953).
- Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi ve İhtifali (İstan bul 1959). 
- Aslı Türkçe Çeviri ve Açık lamalarıyla Mesnevi (İstanbul 1963). 
- Ankara Camileri (Ankara 1978). 

Konyalı’nın bunların dışında yayımlan mamış kitapları da şunlardır: Topun Ta rihi, Kı-
lıcın ve Başka Kabzalı Kesici Silâhların Tarihi, Askerî Müzede Şa heserler, Askerî Mü-
zedeki Yağlı Boya Tablolar, Ok ve Yayın Tarihi, Abideleri ve Kitabeleri ile Manavgat 
Tarihi, İs tanbul Kütüphanelerindeki Tarih Ki tapları Katalogu, Türk Tophaneleri, Ka-
raman Vilâyetinin İç İl Livasının Ermenek, Karataş, Gülnar ve Mut Va kıfları Defteri.. II. 
Dünya Savaşı yılların da üç cilt halinde hazırladığı Mimar Si nan adlı kitabıyla İstan-
bul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda kayıtlı İstanbul Anıtları araştırması ise kaybol-
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muştur.41

E- Ereğli’nin Önemli Tarihî Yapıtları 

Ereğli’nin tarihe tanıklık eden birkaç yapıtından da bahsetmekte yarar var: 

İvriz Kabartması, 8. yy’de Kral Warpalawas tarafından yaptırılmıştır. Kabartma İvriz 
Çayı kaynağının akışı yönünde yüz metre ilerideki kayalıklar üzerine yapılmıştır. Bu 
kabartma ve İvriz bölgesi hakkında Kâtip Çelebi, Kitab-ı Cihannüma adlı eserinde 
kıymetli bilgiler vererek tarihi mahiyetine değinmektedir: “... Hâlâ ol menba‘da vaki‘ 
Abriz nam karyenin emiri ve kebiri Ebrindos nam bir kâfir yiğidin şekli olmak üzere ol 
heykel bir elinde bir deste sünbüle ve bir elinde iki hûşe engür suret-i nakş ve tasvir olun-
muş... Kasaba hâlâ vakfıdır ve bu kasabada Kılıçaslan’ın bir camii atiki ve Rüstem Pa-
şa’nın bir hanı vardır. Ekmekçioğlu Ahmed Paşa dahi bir hân-ı cedide şuru‘edüb nâte-
mam kalmıştır...”42 

Ereğli Kalesi, Heraclius tarafından Yermük Savaşı’na müteakiben gelişen Arap akın-
larını önlemek amacıyla yapılmıştır. Antakya’nın İslam ordularınca 638’de fethinin 
ardından Heraclius, Torosların kapıları denilen derbentlerin önüne birçok kale tah-
kim ederken Ereğli Kalesi’ni de yaptırmıştır.43 Ereğli daha sonra Harun Reşid’in, 
Ermenilerin, Selçukluların, Karamanoğulları’nın ve nihayet Osmanlıların eline geç-
miştir. Selçuklu ve Karamanoğulları zamanında hala ayakta olan kale, Fatih Sultan 
Mehmet adına 1467’de diğer Karaman vilayeti kaleleriyle beraber Osmanlı sınırlar 
içine alınmış, Karaman ve Konya’da Takkeli Dağı’ndaki Kevele Kaleleri gibi yıktırıl-
mıştır. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Ermenâk ve Mennan kaleleri de yıktırıl-

41  İbrahim Hakkı Konyalı, 1896 yılında Konya’da doğmuş tarihçi, yazar ve kitabe uzmanıdır. Medrese 
eğitimi sırasında Er zurumlu İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinin etkisinde kalmış ve Hakkı ismini be-
nimsemiştir. Gerçek soyadı Atis’tir. 20 Ağustos 1984 tari hinde Konya Akşehir’de vefat etmiş, cena zesi 
İstanbul’a getirilerek 21 Ağustos’ta Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. Şimendifer Mektebi’ni bi-
tirerek Tür kiye’nin ilk demiryolcusu olan Konyalı’nın ilk devlet görevi Batum’da istasyon müdürlüğü dür. 
Ardından Konya Sanayi Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği, İstanbul Meşihat Dairesi’nde ders vekâleti ha-
lifeliği, Baş bakanlık Arşivi, Askerî Müze ve Vakıflar Va kıflar Genel Müdürlüğü’nün Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesi’nin kuruluşunda büyük payı olmuştur. Konyalı’nın en önemli hizmetlerinden biri, Bulgaristan’a 
satılan Osmanlı arşiv belgeleriyle ilgili ilk haberi Son Posta ga zetesinde yazarak (13 Mayıs 1931) durum-
dan kamuoyunu haberdar etmesi ve ardından bu evrakın bir kısmının geri alın masını sağlamasıdır. Bu 
konuda Açık Söz gazetesinde 1936 yılında bir seri yazı ka leme almıştır. Hayatı boyunca topladığı belge, 
fotoğraf ve yazılı basınla ilgili do kümanları, Üsküdar’da Vakıflar Genel Mü dürlüğü tarafından 1979’da 
kurulan İb rahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi ve Arşivi’ne bağışlamıştır. Bu kütüphane ha len Üskü-
dar Selimiye Camii Hünkâr Kasrı’nda hizmet vermektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, Kültür Bakanlığı Yüksek 
Hizmet ödülü (1979) ve Konya Selçuk Üniversite si fahrî doktorluk unvanı (1981) ile şereflendirilmiştir. 
İbrahim Hakkı Konyalı hakkında bkz. Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Cumhuriyet Dönemi Arşiv Çalışma-
ları, (haz. Mehmet Torun lar-Erol Çelik), Ankara 1993, s. 1-59; Mustafa Özdamar, İbrahim Hakkı Konyalı ve 
Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Katalogu, İstanbul, 1997; Erdem Yücel, “İbrahim Konyalı ile Bir Konuş ma”, 
Hayat Tarih Mecmuası, sayı:133, İstanbul 1976, s. 24-29; aynı müellif, “Bir İbrahim Konyalı Var dı”, Ortado-
ğu Gazetesi, 31 Ekim 1991. 
42   Katib Çelebi, Kitâb-ı Cihânnümâ li-Kâtib Çelebi, TTK Yayınları, Ankara, 2009, s. 618.  
43   Konyalı,a.g.e., s. 438. 
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mıştır.44 Evliya Çelebi kalelerin yıktırılmasına dair şöyle bahseder: “Halkı isyan etti-
ğinden Fatih Sultan Mehmed kaleyi ele geçirerek eşkıya gizlenmesin diye bazı yerlerini 
yıktırmıştır. Bir tepe üzerinde beşgen şeklinde güzel bir kaledir. İçinde dizdarı, askeri ve 
cephanesi yoktur.”45 Bugün Ereğli Kalesi’nden ayakta kalan ne bir sur ne de bir duvar 
vardır. Sadece sur önünde olduğu var sayılan ve şehir su ve düşman baskınlarından 
koruyan hendeğe rastlanır. Ereğli’nin çeşitli noktalarında rastlanan bu hendekler-
den yola çıkılarak surun yarıçapının bir kilometre civarında olabileceği tahmin edi-
lir. Kalenin kapılarından üçünün adı bugüne kadar gelmiştir. Bunlar da; Üçgöz, Cahı, 
Cinler kapılarıdır.46 Bu isimler günümüzde mahalle adıyla yaşatılmaktadır.

Tond Kalesi, Tond Köyü’nün iki kilometre kadar doğusunda Zanapa (Halkapınar) 
yolu üzerinde yer almaktadır. Deve başına benzetilen bir kale olması sebebiyle 
Develi Kalesi diyenler de vardır. Kalenin Hititlere kadar uzanan çok eski bir tarihi 
vardır. Nitekim Hititlerden sonraki kavimler mevcut kaleye eklemeler yaparak tah-
kim etmişlerdir.47 Mindos, Karasaray, Kale-i Mindos gibi isimlerle adlandırılan kale; 
Kayasaray Köyü’nün güneyindeki Aydos Dağı’nın sarp bir tepe noktası üzerindedir. 
Kalenin tarihi Hitit dönemi ile başlar. Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Ermeniler, 
Selçuklular, Karamanoğulları ve nihayet Osmanlılar kaleden istifade etmiştir. Kale-
den bugüne kalanlar harap durumda olan birkaç kale duvarı, su sarnıcı, yel ile çalış-
tığı anlaşılan bir değirmen taşı, darı kuyuları, Karamanoğulları döneminde buraya 
yaptırılan bir caminin kitâbesidir. 

Bayburtlu Köprüsü, İvriz Çayı üzerindedir. Anadolu’dan geçen ana güzergâhın bu 
köprü üzerinden geçtiği düşünülmektedir. Bu yola Ulu Yol da denilmektedir. Bu yol 
Kamer’üd-din Hanı harabelerinin önünden geçerek Maden, Ulukışla, Çiftehan ve 
Pozantı’ya uğrar, Gülek Boğazı’ndan sonra Çukurova’ya kadar uzanır. Köprünün Sel-
çuklular döneminde yapılmış olması muhtemeldir.48 

Hortu (Sazgeçit) Beldesi’nde yer alan Hortu Köprüsü de önemli kalıntılardandır. Köp-
rünün altından Akgöl’den Düden’e akan su geçmektedir. Köprü harpeşte tarzında 
yapılmış olup beş kemerlidir. Yapımında kullanılan taşlar yöresel siyah taşlar olup 
düzgün kesimlidir. Köprü Aksaray-Ereğli eski kervan yolu üzerindedir. Halen kullanı-
lan köprünün Karamanoğulları döneminde yapılmış olması muhtemeldir.49

Ereğli’nin önemli tarihi simgelerinden birisi Ulu Cami Minaresi’dir. Bu eser, Türki-
ye’nin en eski minarelerinden birisidir. Adını aldığı ve bitişik düzeyde bulunduğu 
Ulucami ile en küçük bir mimarî yakınlığı yoktur. Aralarındaki bağ sadece dini fonk-
siyon bakımındandır. Kitabesi üzerinde yazılı bulunan ayetin içinde bulunan “Sine-
tün” kelimesini ebcet hesabına vurarak 1116 yılında ve Konya Selçuklulardan Sultan 
I. Mesud Döneminde yapılmış olduğunu ileri sürenler olduğu gibi farklı bir döneme 

44   Konyalı,a.g.e., s.139.
45   Evliya Çelebi,a.g.e., c. 3, s. 17.
46   Konyalı,a.g.e., s. 446.
47   Konyalı,a.g.e., s. 449-450.  
48   .Konyalı, a.g.e.,s. 741.
49   Konyalı,a.g.e., s.743.  
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dayandıranlar da vardır.50 Kırmızımtırak muntazam kesme taşla yapılan minare 40 
m. uzunluğundadır. Sekiz köşeli mermerden yapılmış bir kaide üzerine oturtulmuş-
tur. Minarenin kapısına sağındaki 13 taş basamaklı açık bir merdivenle çıkılır. Bu 
basamakların sonradan yapıldığı, eskiden minareye Cami’nin içinden çıkıldığı an-
laşılmaktadır. Minarenin kaide ve küp bölümü arasına konan mermer bir kuşakta 
devrinin sülüsü ile Kürsî Ayeti yazılıdır.51 Minarenin dışında bulunana 13 basamak 
merdivenle giriş kapısına varılmaktadır. İçinde ise 101 basamak vardır. Merdiven 
dönüşlerinin sonuna konan çok küçük pencereler ile minarenin içine ışık ve hava 
sağlanmıştır. Külah altında da sekiz küçük pencere yer alır.52

Rüstem Paşa Kervansarayı, Rüstem Paşa’nın vasiyeti ile ölümünden sonra Mimar Si-
nan tarafından yapılmıştır. Üzerinde kitâbe yeri bulunmasına rağmen kitâbesi bu-
gün yoktur. Rüstem Paşa, muhtemelen Şehzade Mustafa’nın katlinde rol oynama-
sının verdiği bir vicdanî hisle bu hayır kurumunu onun öldürüldüğü beldeye yap-
tırmayı uygun görmüştür. Rüstem Paşa’nın 1565 tarihinde ölmesi, kervansarayın bu 
tarihten sonra yapıldığını göstermektedir. Kervansaray; Ulu Camii minaresinin yol 
aşırı kuzeyinde, eski Roma Hamamının güneyinde yer alır. Giriş kısmı güney yönün-
dedir. Sağına ve soluna birer büyük avlu kapısı açılır. Bu kapılardan doğu yönünde 
açılan kapıya Bağdad Kapısı, batı yönünde açılan kapıya da Konya Kapısı denilmek-
tedir. 53 Rüstem Paşa Kervansarayı oldukça büyük ve değerli bir tarihi eserdir. Boyu 
54, eni 29 metre olup, biri ortada diğerleri de yanlarda olmak üzere 5 bölümden 
meydana gelmektedir. Çatı biçimi Beşik Tonoz şeklindedir. Kütle mimarisine daya-
nan görkemli bir içyapısı vardır. 54 

Şifa (Eski) Hamam, Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan hamam, Ulu Cami ve Rüs-
tem Paşa Kervansarayı’nın yakınındadır. Hamamın kapısı batıya açılır. Hamamda on 
kurna, 4’ü kapalı ve 6’sı açık halvet vardır. Hamamı irili ufaklı 6 kubbe örter. Günü-
müzde büyük kubbelerden birisi yıkılmıştır.55

Ereğli’nin manevi mimarlarından olan Şeyh Şihabüddin, adını bu şehrin ölmez 
eserlerine de yazdırmıştır. Şeyh Şihabüddin Sühreverdi Külliyesi 1391 yılında Kara-
manoğulları beylerinden Seyfeddin Süleyman Bey’in kızı Nasiha Hatun tarafından 
yaptırılmıştır. Külliye’de mescit, imaret, türbe, tekke, cami ve çile odalarından olu-
şan oldukça büyük bir yapı grubu bulunmakta idi.56 Külliye bakımsızlık ve ilgisizlik 
nedeniyle yıkılmıştır. Fakat ne zaman yıkıldığı hakkında bir bilgiye ulaşılamamış-
tır. 1951 tarihinde Dr. Osman Başkol ve Ahmet Gözneli’nin önderliğinde restore 
edilmiş ve Münir Işık tarafından minare yaptırılarak bugün cami olarak kullanılır 

50   Gökbudak, Tevfik ; Zaman Sürecinde Ereğli, Etader Yayınları, Konya, 1993 s. 96.
51   Konyalı,a.g.e.., s. 485.  
52   Gökbudak, Tevfik; a.g.e., s. 97.
53   Konyalı,a.g.e.., s. 562. 
54   Gökbudak,a.g.e., s.100. 
55   Konyalı, a.g.e.,s. 575.    
56  Tuvana Senligi Kutlama Komitesi Yayınları, No: 3, (Haz. Celalettin Set, Osman Özbek, P. Mustafa Arı-
soy), Ivriz Matbaası, Ereğli, 1985, s. 27.
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duruma getirilmiştir.57 Restorasyon sırasında alçıdan yapılmış üzerinde bitkisel ve 
geometrik motiflerle bezeli olan panoların bir kısmı yine mevcut camiye monte 
edilmiştir. Bunlardan bir tanesi Ereğli Müzesi’nde teşhir edilmiştir.58 1986 yılında 
Prof. Dr. Beyhan Karamağralı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çilehanenin 
temel duvarları restore edilmiştir. Arkeolojik kazı sonucunda Selçuklu dönemine ait 
çini, sırlı seramik, mimarî süsleme elemanı olan alçı stukolar ve II. Mahmud dönemi-
ne ait altın sikkeler bulunmuştur.59 Buraya neden Şihab’ed-din adı verildiğine dair 
elde kesin bir delil yoktur. Bir ihtimalle 1234’te Bağdat’ta ölen Şeyh Şihab’ed-din 
Sühreverdi tarikat sahibi biriydi. Müritleri, Irak ve Suriye’den başka Anadolu’da da 
Sühreverdi tarikatının çeşitli şubelerini açmışlardı. Bu şubelerden birisinin Ereğli’de 
açıldığını, Selçuklular ve Karamanoğulları döneminde bu tarikata önem verildiğini, 
bunlardan biri olan Nasiha Hatun’un Şeyh Şihab’ed-din’in müritlerine burayı yaptı-
rarak bir iyilikte bulunduğunu kabul etmek gerekir.60 

F-Ereğli Tarihine Dair Yazılmış Tezler 

Ereğli’nin tarihi ehemmiyetini anlayan araştırmacılar Ereğli’nin sosyo-kültürel kim-
liği hakkında başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede sistematik 
çalışma ve tezler hazırlanmışlardır.61 Bu çalışmalar neticesinde Ereğli’nin sosyal ve 
ekonomik durumu, toprak düzeni, mimarîsi ve nüfusu ile ilgili bilgilere derli toplu 
ve en ince ayrıntısına kadar ulaşmak mümkündür. Belgesel kaynaklardan da yarar-
lanarak yapılan bu yerel tarih çalışmaları özellikle Ereğli’nin yeni ve yakınçağlarda 
idari olarak yönetimini de ön plana çıkarmaktadır. Osmanlının vergilendirme usû-
lü başta olmak üzere; bölgenin hangi eyaletlerle beraber isminin anıldığı, merkezi 
memur atamaları, taşradaki kazaî ve idari memurların çalışmaları, halk arasındaki 
ticari, mali, sosyal ilişkiler, her türlü tarım ve hayvancılık ürünleri, pazar faaliyetleri, 
kaza, nahiye, köy, mahalle adları, mimarî eser isimlerine ait veriler tarihi merhalede 

57   A.g.e., No:1, s. 31. 
58   A.g.e., No:3, s. 28.
59   Hilmi Erel, Eregli ve Yöresi, Herecleia Kybistra, Memleket Yayınevi, Konya, 2005. s.23.
60   Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları, No:1, s. 31.
61   Şenol Çelik, Ereğli Kazası (1500-1520), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanma-
mış YL Tezi, İstanbul, 1990; Zekeriya Yaman, XIX. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönüyle Ereğli Kazası, Mar-
mara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL Tezi, İstanbul, 2007.; İsmet Temel, Hurufat 
Defterleri’nde Karaman Ereğli’si, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL Tezi, 
Konya, 2008;Selçuk Peker, Bekdik (Ereğli/Konya) Köyleri Halk Edebiyatı Ürünleri Üzerine Bir İnceleme,  
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL Tezi, Konya, 1995; Ahmet Taşğın, Ereğ-
li ve Çevresindeki Alevilerde Sosyal ve Dini Hayat, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın-
lanmamış YL Tezi, Konya, 1997;Gülay Apa, Ereğli Türk Devri Yapıları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış YL Tezi, Konya, 2001; Süleyman Yassıbaş, Cumhuriyet Dönemi Ereğli (Konya) 
İlçesinin Siyasi Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Tarihi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın-
lanmamış YL Tezi, Ankara, 2001;Hasan Samurlu, Osmanlı Dönemi’nde Konya Ereğli’sinde Tasavvufi Hayat 
Tekke ve Zaviyeler, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL Tezi, Konya, 2004.; 
Doğan Yörük, XVI. Yüzyılda Ereğli Kazası, Konya, 2009; Ferruh Senan, Konya Ereğlisi, İstanbul, 1961; Tevfik 
Gökbudak, Zaman Sürecinde Ereğli, Konya-Ereğli, 1993; Ereğli ve Yöresi, (Haz.: Mehmet Arif Bilici), Konya, 
2005.
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tafsilatlı olarak bulunabilir.

Sonuç

Orta Torosların kuzey yamaçlarında, düz bir ova üzerinde bulunan Ereğli, tarih sü-
reci içinde gerek siyasi gerekse sosyo-ekonomik ve coğrafî konumdan dolayı her 
zaman önemini muhafaza etmiştir. Ereğli, tarihin ilk çağlarından itibaren birçok 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tarihin her döneminde bir cazibe merkezi 
olmuştur. Her kentin siyasal kaderinde, coğrafî konumunun büyük bir rolü vardır. 
Kısır topraklarda kurulanlar yüzyıllar boyu sükûnet içinde yaşarken; stratejik nok-
talarda ve bereketli topraklarda bulunanlar sürekli tarihi olaylara sahne olmaktadır. 
Ereğli, İç Anadolu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan bölgede kuruludur. Tarihte İç Ana-
dolu’dan Akdeniz’e geçmek için Gülek Boğazını kullanan ticari kervanlar ile sefere 
giden ordular için konaklamaya en uygun yer bu bölgedir. Çünkü hem Ereğli Kalesi 
muhkem bir mevkide olduğundan can ve mal yönünden büyük bir güvence sağ-
lamış hem de Ereğli Ovası her türlü yiyecek ve içecek için zengin bir kaynak teşkil 
etmiştir.

Yukarıda sayılan çok önemli bu iki özellikten dolayı Asya, Avrupa ve Afrika üzerinde 
büyük emeller besleyen liderler, Ereğli ile çok yakından ilgilenmiş ve bu kente sahip 
olabilmek için de her çareye başvurmuşlardır. Bu siyasal hırsların kaçınılmaz bir so-
nucu olarak ortaya çıkan savaşlar ve barışlar sonunda da birçok devletin egemen-
liği altına girmiştir. Sonuç olarak tarihi, sosyo-kültürel önemi ve ölmez eserleriyle 
izah etmeye çalıştığımız Ereğli’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de mümeyyiz 
varlığı yurdumuzu süslemeye devam edecektir.  
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Aksaray’ın Tarihi 
Serüveni 
Bekir Biçer1

Her şehrin insanı büyüleyen bir yanı vardır. Nice tarihi olaya tanıklık etmiş, asırların 
havasını koklamış bir şehrin kendine özgü bir ruhu olur. Bu ruh onu diğer şehirler-
den farklı kılar. Her şehrin bir ruhu vardır.  İnsanlarınkinden daha nârin, daha saf, 
daha temiz, daha derin bir ruhtur şehirlerin ruhu. Bu ruh asaleti, onu özgünleştirir. 
İnsanları kendine “mıknatıs” gibi çeker.  Onun içindir ki herkes yaşadığı şehri, diğer 
yerlere göre daha güzel görür ve daha çok sever. O şehre bağlanır, görünen ve gö-
rünmeyen güzelliklerine sevgi duyar.

Kuruluşundaki herhangi bir tarihi olay, başından geçen unutulmaz bir hadise veya 
tarihi bir şahsiyetin bir şehirde kurduğu bağ, o şehrin ruhunun oluşmasında önemli 
bir unsurdur. Diğer bir ifadeyle şehirlerin ruhu, bir milleti millet yapan kurucu de-
ğerlerin özetidir. Bu manada mimarî özellikler, sanat, kültür ve sosyal kurumlar şehri 
kendine has kılar ve diğer şehirlerden ayırır. Bu farklılık ve güzellik, içinde yaşadığı-
mız mekâna ve hayatımıza anlam katar. Bir şehrin büyüklüğü insanların hayallerine 
hitap etmede gösterdiği marifetle ölçülür. Bir şehrin ruhunu taşıyan aslında o şeh-
rin binalarından çok şehrin içinde var olan insanlarıdır. Bedende dolaşan kanla can-
lanan organizmalar gibi şehirler de insanlarıyla bir ruh kazanabilir ya da var olanları 
kaybeder. Şehirler de canlılar gibi nefes alıp verirler. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürel 
varlıklarıyla şehirler birer canlıdır.

Şehir kurma işi, dünyadaki bütün insan toplumları için önemli bir faaliyettir; bir mil-
letin kurduğu şehirler, o milletin düşünce ve kültür dünyasını da yansıtır.  Bir şehir, 
bütün görünümüyle geçmiş ve gelecek açısından, içinde yaşamış ve yaşamakta 
olan insanların ne olduğunun ve nasıl bir hayat tarzını seçtiklerinin en iyi göster-
gesidir.
Her şehrin kendine has gizemli halleri vardır. Tarih dediğimiz beşerî alan da zaten, 
mitolojilerin, efsanelerin, menkıbelerin ve hikâyelerin kucağında büyüyerek günü-
müze doğru yol almadı mı? Her şehrin başta ismi olmak üzere ne zaman ve nasıl 
1  Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi 
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kurulduğu, kimlerin egemen olduğu, tarihî eserlerin kimler tarafından yapıldığı kı-
sacası şehrin tarihçesi insanlar için hep merak konusu olmuştur.  Geçmişi olmak, 
geçmişe dayanmak çoğu şehir için övünç ve ilgi kaynağı olmuştur. Tarihi olan şehir-
ler, bu tarih dokusunu taşıdığı ölçüde varlık ve anlam kazanırlar. 

Ruhu olan, tarihe tanıklık eden, tarihin hala sıcaklığını yaşayan ve taşıyan şehirleri-
mizden birisi de Aksaray’dır. Aksaray şehir, Aksaray canlı bir tarihtir. Şimdi bu tarihî 
şehri yakından tanımaya çalışalım.

Aksaray’ın Coğrafî Konumu 

Aksaray, Kuzey ve Güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu 
bölümünün Orta Kızılırmak kesimine girer. Kuzey Yarım kürede 37-38 paralelleri, 
Doğu Yarım küre’de 33-35 meridyenleri arasında yer alır.  Doğu’da Nevşehir, Güney-
doğu’da Niğde, batısında Konya ve Kuzey’de Ankara ile Kuzeydoğu’da Kırşehir ile 
çevrilidir. 7997 km² yüzölçümünde geniş bir alana sahiptir. 

Aksaray, İç Anadolu bölgesinde yer almıştır. Deniz seviyesinden yüksekliği 980 met-
redir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Aksaray’da Doğu ve Güneydoğu’daki volkanik 
sahalardan kaynağını alan Uluırmak / Melendiz (Aksu) ırmakları Aksaray ovasını su-
lamaktadır. Bu sebeple Aksaray ovası tarıma ve yaşamaya elverişlidir. 

Aksaray mekân olarak Kapadokya bölgesinde yer almaktadır.  Kapadokya, Türki-
ye’nin tam ortasında, Nevşehir ili merkezde olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray 
ve Kayseri illerinin bazı bölümlerini de içine alan bölgededir. Bölgenin jeomorfo-
lojik yapısı, Erciyes,  Hasandağ ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluştur-
duğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından 
aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Coğrafî olaylar peribacalarını oluştururken, tarihi 
süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine evler yapmış, kiliseler oymuş, bun-
ları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. 
Tarih boyunca ticaret kolonilerini ve kervanları barındıran ve ülkeler arasında ticarî 
ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu’nun da önemli kavşaklarından biri-
dir. Bugün de kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına 
gelir. Kapadokya, antik çağlarda büyük bölümünü İç Anadolu’nun oluşturduğu bir 
bölgeye isim olarak kullanılmıştır.

“Kapadokya maden bakımından zengindi. Kırmızı aşı boyası, kuzeye taşınıp Kara-
deniz limanlarından dış ülkelere gönderilirdi. Orta Kızılırmak bölgesinde su merme-
ri ve çok sert saydam mermer çıkarılan ocaklar vardı. Pencere camı olarak kullanılan 
mika levhası ve pudra yöre ürünleri arasındadır. Kapadokya İlkçağ boyunca Helen, 
Roma ve Persler arasında sınır eyaleti olma özelliği taşıdı ve bu yüzden bölge sürekli 
askerî seferlere muhatap oldu. Çoğu defa kazanan taraflar lehine egemenlik ve ikti-
dar el değiştirdi.” (Lloyd, 2007: 239)



543

Aksaray Orta Anadolu’da yer alması münasebetiyle stratejik bir önem kazanmış ve 
birçok önemli şehri birbirine bağlamıştır. Aksaray, Anadolu’da doğudan batıya, ku-
zeyden güneye önemli ticaret yolları üzerinde bulunur. Bu durum Aksaray’ı tarihin 
her döneminde önemli kılmış Anadolu’da kurulan her devletin veya Anadolu’ya 
egemen olmak isteyen her krallığın ilgisini çekmiştir. Anadolu’ya siyasî ve ticarî ola-
rak tam manasıyla hâkim olmanın yolu, Orta Anadolu’ya hâkim olmaktan geçmiştir. 
Bu da ancak Aksaray’ı egemenlik altına almakla mümkün olmuştur. 

Bu sebepledir ki Aksaray tarih öncesinden başlamak üzere Anadolu’ya yönelen her 
devletin-milletin ilgi alanına girmiş, buraya sahip olmak için sürekli hâkimiyet kav-
gaları yapılmıştır.  Bu sebepledir ki şehir büyük küçük çok sayıda devlet arasında 
el değiştirmiştir. Bölge peş peşe gelen değişimlere baş eğerek men’şeleri meçhul 
muhtelif kavimlerin yerleşim alanına dönüşmüştür.  Bu durum ise şehri tarih bo-
yunca sürekli gündemde tutmuştur. Dünden bugüne her toplumdan çok sayıda 
arkeolojik buluntu, mimarî eser ve yazılı belge kalmıştır. İnsanlığın ortak mirası sayı-
labilecek bu eserlerin önemli bir kısmı bugün bile varlığını korumaktadır. Pers, Asur 
ve Helen tarihiyle bölge tarihi iç içe geçmiştir. Buna karşılık bu kadar farklı uygarlık-
lara beşiklik yapan şehrin tarihinin yazılması da zorlaşmıştır. 

Aksaray’da insan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı bilinmektedir. 
Tarih öncesine ait çok sayıda arkeolojik buluntu bunun en önemli kanıtıdır. Kapa-
dokya’nın yazılı tarihi ise Hititler’le başlar.  İlkçağ’da Aksaray’da Hititler (Eti), Asur-
lular, Persler, Helenler, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuşlardır. Ortaçağ’da ise 
bölge önce Araplar’ın ilgi alanına sonra Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir. 

Fotoğraflar Getrude Bell’in koleksiyonundan alınmıştır. Tarlada çalışan çiftciler 
(Temmuz 1907)
İlkçağda Aksaray

Hititler, (M.Ö.1750 -1200) M.Ö. II. binin başlarında Anadolu’ya egemen olmuş ve 
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Kapadokya bölgesine yerleşerek güçlü bir uygarlık oluşturmuş bir toplumdur. Ka-
padokya bölgesinde bulunan bütün höyüklerde Hititler’e ait kalıntılara rastlamak 
mümkündür. Kalıntılardan öte Acem Höyük’ün Hititler’in başkenti olduğu iddia 
edilmektedir. “Hitit hanedanının ilk başkenti Kussar’dır. Son yıllarda yapılan araş-
tırmalara göre Kussar kenti için en güçlü aday Aksaray’ın batısındaki Acem Hö-
yük’tür.  Diğer bazı verilerin yanında Acem Höyük’te koloni ya da Erken Hitit çağına 
ait sarayların bulunması görüşümüzü desteklemektedir. Bir Hitit kasabası üç yüz 
haneden oluşurdu. Hitit ailesi en az sekiz on kişiden oluşuyordu. Kayseri civarındaki 
Kültepe, Aksaray civarındaki Acem Höyük ve Konya’daki Karahöyük Hititler’in en 
büyük höyükleri arasındadır. Bu kentlerin nüfusunun on bin civarında olduğu tah-
min edilebilir.” (Alp, 2005: 49-52)

Nimet Özgüç’ün Aksaray yakınındaki Acem Höyük’te gün ışığına çıkardığı kalın-
tıların en önemlileri beylikler dönemine aittir. Burada, Anadolu’da bugüne değin 
ortaya çıkarılmış olan sarayların en büyüğü bulunmuş olup henüz ancak kırk odası 
meydana çıkarılmıştır. “Sarayın temelleri taştan, duvarları hatıllarla takviye edilmiş 
kerpiçtendi. Saray odalarında bulunan seramik, fildişi ve bronz eserlerle mühür 
baskıları Neşa, Hattuta ve Konya Karahöyük’te bulunmuş olan uygarlık eşyalarının 
benzerleridir. Bu buluntular Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilen-
mektedir.” (Akurgal, 2008: 44)
Hitit İmparatorluğu’nun son dönemlerine ait Kral Hartapuş’a ait Gücünkaya köyü 
yakınlarındaki Siyek Yazılı kayası, Hitit İmparatorluk dönemine ait mühürler ile ta-
rihin ilk baraj örneklerinden olan Böget yakınlarındaki Eşmekaya Barajı Aksaray’da 
Hitit İmparatorluk çağının kesintisiz olarak yaşadığını kanıtlamaktadır. 

Hitit kabartması Aramaean Hitit tarzı (Temmuz 2007)
Karaburna Köyü’nde Hitit hiyeroglifi ile yazılmış kaya anıtları bulunmaktadır.  Aksa-
ray merkezinde bulunan, bazalttan yapılmış Hitit hiyeroglifi ile yazılı stel Geç Hitit 
döneminin bölgede yaşandığını göstermektedir. Ayrıca Aksaray bölgesinin Şinuhtu 
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krallığı sınırları içerisinde olduğunu gösteren önemli yazılı vesikalar vardır.

Asurlular Döneminde Aksaray

M.Ö. 2000-1750 yılları arasında Kuzey Mezopotamya’da yaşayan Asurlu tacirler, 
Anadolu’da ticari koloniler kurarak ilk ticaret örgütünü oluşturmuşlardır. Asurlu 
tacirler sayesinde Anadolu’ya ilk defa yazı getirilmiştir. ‘Kapadokya Tabletleri’ ola-
rak adlandırılan eski Asurca yazılmış çivi yazılı metinlerden, tacirlerin geliş yolları 
üzerindeki beylere %10 yol parası verdikleri, borçlu olan halktan %30 oranında faiz 
aldıkları, Anadolu krallarına sattıkları mal üzerinden %5 vergi verdikleri anlaşılmak-
tadır. Asurlu tacirler yazıdan başka silindir mühürler, madencilik, tapınak ve tanrı 
fikirlerini de Anadolu’ya getirmişlerdir. 

Bu ticaretin merkezi ve yazılı belgelerin en fazla bulunduğu yer Kayseri’deki Kültepe, 
Pazar yeri anlamına gelen Kaniş-Karum’dur. Belgelerde adı geçen ve Karumlardan 
birisi de Puruşhanda olarak bilinen Yeşilova Kasabası’ndaki Acem Höyük’tür. Acem 
Höyük’te (Puruşhanda),  Nimet Özgüç başkanlığında bir heyet tarafından yapılan 
arkeolojik kazılarda, buranın Anadolu’nun M.Ö. II. bin başlarında Asurlu tüccarlar 
tarafından kurulan en önemli Karum’lardan birisi olduğu anlaşılmıştır. Acem Höyük 
yerleşmesinde ortaya çıkarılan abidevî saray yapıları, bu döneme ait, korunmuş, en 
önemli yapıtlardır.

Persler Döneminde Aksaray

Persler İran’da devlet kurmuş bir millettir. Persler Anadolu’da M.Ö. VI. yüzyılda varlık 
göstermişledir. Hâkimiyet alanlarını Hindistan’dan Ege Denizi’ne kadar genişletmiş 
ve Anadolu’nun tamamını ele geçirmişlerdir.  Persler, Kapadokya’dan geçerek baş-
kentlerini Ege’ye bağlayan, ‘Kral Yolu’nu geliştirmişlerdir. Makedonya Kralı İskender, 
Asya Seferi’ne çıktığında M.Ö. 334 ve 332’de Pers ordularını arka arkaya bozguna 
uğratarak bu büyük imparatorluğu yıkmıştır. Pers İmparatorluğunu yıkan İskender, 
Kapadokya’da büyük bir dirençle karşılaştı.  M.Ö. 332 yılında Büyük İskender, Pers-
leri yenilgiye uğrattı; arkasından bu bölgede Kapadokya Krallığı kuruldu. İskender, 
komutanlarından Sabiktas’ı bölgeyi denetim altına almakla görevlendirince, halk 
buna karşı çıktı ve eski Pers soylularından Ariarathes’i kral ilan etti. Pers İmparator-
luğu yıkıldıktan sonra İskender’le birlikte Aksaray civarında Helen medeniyetinin 
etkisi görülmeye başlandı.  Yani Anadolu’nun bu bölümü Grek medeniyetinin etkisi 
altına girdi.

Aksaray, Kapadokya’nın son krallarından Archalais tarafından inşa edilmiştir. Roma 
İmparatoru Claudius tarafından genişletilmiştir. “Arkhalaos, Kapodokya’nın Helen-
leşmesine katkıda bulunmuştur. Bu yolla çok önem kazanmış olan Garsaura (Aksa-
ray) kentin adını kendi adından hareketle “Arhalais” olarak değiştiriştir.  Hz. İsa’dan 
önce Garsaura diye anılan şehir Archalais adını almıştır. İmparator Claudius buraya 
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Roma kolonilerini yerleştirdi. M.S. 41-51’de Colonia Archalais diye anılmaya başlan-
dı. I. yüzyılın ortasında Nenezi (Nazianzus) şehir payesi elde ederek Diocaesareia 
adını almıştır.

Kapadokya’da Hristiyanlığın Yayılması

Bilindiği gibi Hristiyanlık din olarak Hz. İsa ile birlikte Kudüs yakınlarında Nasıra 
kasabasında doğdu. Hz. İsa’nın havarileri Miladî otuz yılından itibaren bölgeyi terk 
ederek inançlarını yaymaya başladı. Tarsus doğumlu olan Saint Paul davet amaçlı 
en uzun süreli gezisini Anadolu’da yaptı.  O dönemde Anadolu’da Roma İmpara-
torluğu egemendi. Roma İmparatorluğu yöneticileri putperestti. Anadolu halkı, 
Roma’nın asker, vergi ve köle kaynağı idi.  Halk hem özgürlüğünü kaybetmiş hem 
de aşırı derece yoksullaşmıştı. Hz. İsa’nın havarileri ise insanları tek tanrıya davet 
ediyor ve eşitlik vaat ediyordu. O dönemde henüz teslis inancı doğmamıştı ve Hıris-
tiyanlar tevhide inanıyordu. Bölgenin insanı haliyle Hıristiyan olmaya hazırdı. Roma 
İmparatorluğu yeni Hristiyan olan insanları putperest yapmak için şiddete başvu-
ruyordu. Ruhani meclisler basılıyor, malları müsadere ediliyor ve mabetlerini terke 
zorlanıyorlardı. Zulme uğrayan insanlar Romalıların ulaşamayacağı yerlere çekildi, 
kendilerine sığınaklar kurarak yaşamaya başladılar. Halktan kopuk bu mağara, ha-
yatı Hristiyanlar’ın inzivaya çekilip ibadet etmelerine de uygundu.

Coğrafyası ise yeni din mensuplarının yerleşmesine ve yaşamasına uygundu. Ak-
saray çevresinin toprak yapısı yumuşak olduğu için insanlar - Hıristiyanlar kısa sü-
rede kendilerine sığınaklar ve yerleşim alanları kurdular. Halkın çoğunluğundan ve 
Roma’nın baskısından uzaklaştı ve sade bir hayata başladılar.  Aksaray’ın Selime, 
Yaprak Hisar çevresi, Ihlara vadisi ve Hasan Dağı etekleri yeni din için güvenli bir 
barınak haline gelmişti. Kayalar kolayca oyuluyor içlerine barınaklar, sığınaklar, ta-
pınaklar, manastırlar ve mezarlar inşa ediliyordu. Henüz kilise teşkilatı ve rahiplik 
geleneği oluşmadığı için yeni mü’minler buralarda rahatça yaşıyor, ibadetlerini ya-
pabiliyorlar ve kendilerini nisbeten güvende hissediyorlardı. Zira arkalarında zorlu 
bir Roma takibi vardı. Bu durum Hıristiyanlığın, Roma İmparatorluğunun resmi dini 
olmasına kadar devam etti.

Bizans İmparatorluğu Devrinde Aksaray

Bizans İmparatoru Konstantin, M.S. 313 yılında Hristiyan olan annesi St. Elen (Ele-
na)’in de etkisiyle Hristiyanlığı kabul edince; Herkesin istediği dini kabul etmesini 
ve istediği biçimde dinî ayin yapmasını serbest bıraktı. Bizans İmparatorluğu kurul-
duğunda Hrıstiyanlık yaygınlaşmış ve devletin resmi dini olmuştu. Bu durum böl-
ge halkının din değiştirmesini kolaylaştırdı. Ürgüp, Göreme, Ihlara, Gelveri, Selime, 
Yaprak Hisar yöreleri adeta bu dinin merkezleri haline geldi. Halk buralardaki mağa-
ralara sığınarak, kendilerine barınaklar, mabedler, medfenler yaptı. Kayalara oyulan 
evler ve kiliseler bölgeyi putperestlerin zulmünden kaçan Hıristiyanlar için devasa 
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bir sığınak haline getirmişti.

Milan Fermanı ile birlikte mağaralardaki halk gün yüzüne çıktı.  Hasandağı ve çev-
resinde kiliseler yaptılar. St. Basilus, Nazianzaslu Gregorius, Nyssalı Gregorius o dö-
nemin ünlü din adamlarıdır. Bugün Aksaray sınırları içinde yer alan mağara, kilise, 
manastır ve mezarlar Bizans İmparatorluğunun mirasıdır. Günümüzde bu kiliseler 
turistik amaçlı kullanılmaktadır. Turistik amaçlı kullanılan kiliselerin bazıları şunlar-
dır:

Nora (Viranşehir) Antik Kenti: Hasan Dağı’nın eteğinde kurulmuş olan antik Nora 
kasabası, Roma ve Bizans dönemlerinde önemini koruyan önemli bir yerleşim bi-
rimidir. Bölgede bugün birçok kilise bulunmaktadır. Ayakta kalan yapılar Bizans 
dönemine aittir. Bu kiliseler kısmen tahrip olmuşsa da çeşitli freskler halen göze 
çarpmaktadır.

Ihlara Vadisi: Bugün görülebilir durumda on dört kilise mevcuttur. Bunlardan on ka-
darı canlılığını ve renk uyumunu korumaktadır ve halen gezilebilmektedir. Vadi, do-
ğal yapısı itibariyle IX. yüzyıldan itibaren keşişler ve rahipler tarafından çok uygun 
bir inziva ve ibadet yeri, savaş döneminde ise dinlenme, korunma yeri olarak kulla-
nılmıştır. Vadide yer alan kiliselerde “Hz. İsa’nın Doğumu”, “Müjde”, “Ziyaret”, “Mısır’a 
Kaçış”, “Son Akşam Yemeği” gibi İncil’de geçen konular fresko tekniğindeki resimler-
de tasvir edilmiştir.  Ihlara Vadisi’ndeki kayalara oyulmuş freskli kiliseler, korunarak 
yeryüzünde eşine rastlanmayan bir tarihsel ve dinsel miras olarak günümüze dek 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Yer Altı Şehirleri: İldeki yer altı şehirleri genellikle Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde 
yoğunluk kazanmakla birlikte, gerek merkez ilçe ve gerekse Ortaköy’de de yer altı 
şehrine rastlamak mümkündür. Güzelyurt ilçe merkezi ve Manastır Vadisi’nde üç 
adet açık yer altı şehri vardır. 

Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi) (Güzelyurt): Güzelyurt ilçe merkezindeki bu kilise 
Hıristiyanlık dönemi eserlerinden olup, Ortodoks âlemi için büyük önem taşımak-
tadır. M.S. 385 yılında kapalı haç planında inşa edilmiştir. Daha sonra çeşitli ilave ve 
tamiratlarla değişikliğe uğrayan kilisenin, çan kulesi minare haline getirilerek cami-
ye çevrilmiştir. 

Aziz Anargiros Kilisesi (Güzelyurt): Güzelyurt ilçe merkezindedir. Kapalı haç planında 
olan kilise, kubbeleri ve kolonları dâhil olmak üzere tümü kayaya oyularak yapılmış-
tır. Kilise, son olarak 1884 yılında tamir görmüştür. Günümüzde Vatikan’dan buraya 
gelip hacı olanlar vardır. 

Selime Katedrali: Kayalara oyulmuş yüksek bir yerde olan katedral içinde iki 
sıra halinde sütunlar mevcuttur. Bu sütunlar katedrali üç sahana ayırmıştır. 
Kale Manastırı Kilisesi (Selime): Kapadokya’daki dini kuruluşların en büyüklerinden-
dir. Manastır, VIII. ve XIV. yüzyıl veya X. yüzyıl; kilisedeki figürlü freskolar ise X. yüzyıl 
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sonu ile XI. yüzyıl başları arasına tarihlenmektedir. İsa’nın göğe çıkışı, müjde, Mer-
yem gibi tasvirleri vardır. 

Yüksek Kilise (Merkez): Kızlar Manastırı olarak bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş 
oymadır. İl merkezine yaklaşık 3 km mesafededir. Ihlara Vadisinde çok sayıda kilise 
mevcuttur. Pürenli Seki Kilisesi, Kokar Kilise, Eğritas Kilisesi, Sümbüllü Kilise, Yılanlı 
Kilise…  Belisırma’da ise Saint Georges Kilisesi (Kırkdamaltı), Direkli Kilise, Ala Kilise, 
Karagedik Kilisesi vardır.

Church St Gregory Nazianzos of  (Kilise 1907) 

İslamî Devirde Aksaray
Medeniyet tarihi incelendiğinde hemen hemen bütün medeniyetlerin öncelikle ak-
siyon planında ortaya çıktıkları ardından düşünce ve estetik çerçevesinde bir dünya 
ve hayat nizamı sundukları görülür. Bir ‘hareketin’ medeniyet hâlini alması, düşünce 
ve estetik etrafında bir dünya kurmasıyla mümkündür; çünkü bu evreleri tamam-
layabilmiş hareketler, insanlara bir hayat nizamı sunar ve medeniyet hâline gelirler. 
Anadolu’da, Hristiyanlıkla İslam tanışmaya başladığında, İslam medeniyeti oluşum 
sürecine girmişti. Anadolu’da Hıristiyan-Müslüman çatışması, Hz. Ömer devrinde 
başladı.  Anadolu’da Bizans İmparatorluğu egemen iken Halife Hz. Ömer’in komu-
tanı İyad b. Ganem Antakya’dan Van Gölü’nün kuzeyine kadar akınlarda bulunmuş 
ve bölge kısa bir dönem bile olsa Müslümanların hâkimiyeti altına girmişti. Bi-
zans-Müslüman çatışması Emeviler döneminde devam etti.  Müslüman Araplar-E-
meviler, İstanbul’u fethetmek için Anadolu’dan karayolunu kullandı ve İç Anado-
lu’ya akınlar yaptı. Muhtemelen Müslüman Araplar bu akınlar esnasında Aksaray 
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çevresine de saldırdılar ama kalıcı bir netice elde edemediler.
Abbasi halifeleri Harun Reşit ve el-Me’mun döneminde Aksaray Müslümanların sal-
dırısına maruz kaldı ama Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Sonraki dö-
nemlerde Müslümanlar bölgeye saldırdılar, ganimetler ve köleler elde ederek geri 
döndüler. Buna karşılık Bizans İmparatorluğu, Arap akınlarını engellemek için sınır 
boyunda yeni kaleler yaptırdı ve koruyucu önlemler aldı. Hıristiyanlar kendilerini 
Müslümanlara karşı güvene alınca özellikle Aksaray çevresinde dinlerini daha rahat 
yaşamak için birçok dini kurum inşa ettiler. 

Selçuklular Devrinde Aksaray
Büyük Selçuklular, Sultan Tuğrul Bey’den itibaren Anadolu’yu fethetmeye başladı. 
Selçuklu fetihleri Sultan Alparslan devrinde Malazgirt Meydan Savaşıyla daha sis-
temli hale geldi. Anadolu’nun iç ve doğu kesimleri Selçuklu Devletinin eline geç-
ti.  Büyük Selçuklu Devleti’nin devamı olarak Süleyman Şah tarafından İznik’te Ana-
dolu Selçuklu Devleti, (1077) kuruldu.

Süleyman Şah, Ebul Gazi’yi (Hasan Bey) Kapadokya’ ya vali tayin etti ve bölgeyi fetih 
görevi verdi. Aksaray ilk defa Süleyman Şah döneminde fethedildi ve Selçuklu hâki-
miyetine girdi. Ancak Süleyman Şah talihsiz bir şekilde Büyük Selçuklularla bağım-
sızlık mücadelesine girdi ve yaptığı savaşı kaybetti. Anadolu Selçuklu Devleti daha 
kuruluşunda ağır bir darbe yedi ve devlet dağılma sürecine girdi. Aksaray’ın fethi 
konusu Ahbar-üd-Devlet’is-Selçukiyye “Melik Şah devrinde Porsuk tarafından Kon-
ya, Aksaray ve Kayseri’nin fethedildiği ve 1000. 0000 kırmızı dinar vermeye mecbur 
edildiği” şeklinde yazmaktadır. Ahmed b. Mahmud,, Aksaray kesin olarak Süleyman 
Şah’ın oğlu Sultan I. Kılıçarslan zamanında Anadolu Selçukluları egemenliğine girdi 
demiştir.

Selçuklular döneminde Aksaray çevresi Müslüman Türklerle iskân edildi. Oğuz boy-
larından olan Yuvacık, Çapan, Danişmendli, Dudulu, Korkutlu, Beydil gibi aşiretler 
bölgede Müslüman Türk nüfusun temelini teşkil etti. (Yılmaz, 1999: 589-590.)  Sel-
çuklular döneminde Anadolu’da Danişmendliler önemli bir beylik haline gelmişti. 
Aksaray, Selçuklular ve Danişmendliler arasında zaman zaman el değiştirdi. Aksaray 
Selçuklular döneminde önemli bir siyaset, ticaret ve kültür merkezi haline geldi. 
Selçuklu Sultanı Mesud, Aksaray’ı askeri bir üs haline getirdi. Burada camii, mescit 
gibi dini ve hayrî kurumlar yaptırdı. 

Sultan II. Kılıçarslan’ın melikliği Aksaray’da geçmiştir. Sultan olduğu zaman Aksa-
ray’a daha çok değer verdi. Aksaray’ı adeta yeniden inşa etti. Bu sebepten Aksa-
ray’ın gerçek kurucusu Sultan II. Kılıçaslan sayılmaktadır. Aksaray’da kendisine muh-
teşem bir saray (Ak-saray) yaptırdı. Aksaray ismi bu saraydan gelir. Bu saray tarihin 
Arhelaas’ini Aksaray’a çevirdi.  Sultan II. Kılıçarslan zamanından itibaren Aksaray 
ismi kullanılmaya başlandı.

Aksaraylı tarihçi Kerimüddin; “Sultan Aksaray’ı yaptırdı ve orada oturdu.” diyor. 
Anonim Selçuk-nâme’de “Kılıçarslan saltanatı başında (M.1156) Aksaray’ı bina etti. 
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Kervansaraylar, pazarlar kurdu.” demektedir.  Kılıçarslan, Aksaray’ı kurarak burada 
saraylar, medreseler, zaviyeler ve kervansaraylar, köprüler, şifahâneler, kışlalar, ha-
mamlar, bedestenler ve kale yaptırdı. Azerbaycan’dan ve başka yerlerden Müslü-
man halkı, gazileri, mücahitleri, âlimleri, tacirleri getirerek Aksaray’a yerleştirdi. Bir 
ordugâh ve gaza üssü haline getirdiği bu şehirde, İslam ruhu ve gaza mefkûresinin 
bozulmaması için de kötü insanlar ile Rum ve Ermeniler’in Aksaray’a girmesine mü-
saade etmemiştir. Çok defa burada oturduğu ve seferlerine buradan başladığı için, 
diğer Ortaçağ Anadolu şehirlerinden her biri, hususiyetine göre bir unvan taşırken, 
Aksaray’a da bu hüviyeti dolayısıyla Dar üz-zafer, bazen Dar ül-cihad veya Dar ul-ri-
bat unvanları verilmişti. Sultan, ordusunda dini vazifeleri görmek ve gaza ruhunu 
canlı tutmak maksadıyla ilim ve din adamları bulundururdu. Böylece Hıristiyan halk 
için adaleti ve şefkati ile tanınan Kılıçarslan, Müslümanlar için de tarihe İslam gazisi 
ve din müceddidlerinden biri olarak geçmiştir. (Turan, 2004: 257, 258)

Sultan ayrıca Bizans’a ait eski Petra şehri yerine Eskil’i kurdu. Sultan Aksaray’da ken-
di adına Kılıçarslan Hamamı’nı da yaptırdı. Bu hamam günümüze ulaşan en eski 
hamam örneğidir.  Konya, Aksaray, Kayseri karayolunu yaptırdı. Sultanhanı Kasaba-
sında bulunan ve Selçuklu han örneklerinin en nadidesi olan Sultanhanı (Kervansa-
ray)’da II. Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş eserlerdendir. 

Aksaray çevresi geniş çayırlıklarla örtülü olduğu için at yetiştirmeye müsaitti. Bu 
yüzden Selçuklular zamanında Aksaray askeri üs ve süvari karargâhı yapıldı. Bütün 
bu yapılanlardan sonra Aksaray, Selçuklu Devleti’nin ikinci başkenti hüviyetini ka-
zandı.

Selçukluların kervansaray yapımına büyük önem verdiği bilinmektedir. Kervan-
saraylar, Selçuklu Devleti için sadece ticarî değil aynı zamanda önemli bir askerî 
karargâh niteliği taşırdı. Bölgenin güvenliğinin sağlamasında merkezi bir rol oynar-
dı. İslami dayanışmanın somut örneği olan kervansaraylar, zengin ticaret mallarını 
nakleden kervanları yağmacılar ve haydutlardan korur; kervanların konaklamasını 
sağlardı. Aynı zamanda tüccarlar her türlü ihtiyaçlarını buralarda sağlardı. Kervan-
sarayların içinde mutfak, yatakhane, erzak ambarı, ticari malları muhafaza edecek 
depo, hamam, mescit, revir bulunurdu. Hayvanlar için ahır, samanlık ve görevli me-
murlar da yer alırdı.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus’un daveti üzerine Şeyhî Ekber lakabıyla bi-
linen ünlü Sufî Muhiddin İbnî Arabî de Aksaray’a geldi. Arabî vaktinin bir kısmını 
medresede ders vererek geçirdi. Aksaray, Selçuklular zamanında o kadar gelişti ki 
başkent Konya’ya rakip oldu ve iki şehir arasında siyasi rekabet başladı. Sultan II. 
Kılıçarslan muhtemelen Aksaray’da vefat etti. Kerimüddin Aksarâyi, sultanın vefatı 
üzerine manzumesinde şunları kaydetti: “Halk gözyaşlarını içinde saklayan sedef 
gibi gizli gizli inledi. Cihanın gözü karardı. Ufuklar kan ağladı. Kaza çadırında ecel 
onun eteğine yapıştı. Bilmem ki, cihandan el çekmiş olanlar için ne diye ağlarlar.”

Sultan I. Alâaddin Keykubad yedi yıl süren melikliğinin bir bölümünü Aksaray’da 
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geçirdi. Sultan olduğu zaman Aksaray’a güzel hizmetler verdi. Örneğin;  sahra der-
bendine bir kervansaray ve yanına bir köşk yaptırdı. Buna Alâaddin ribatı, Ribat-ı 
Alai, Alâadin Kervansarayı denilmektedir. Şehrin içine Ebubekriye ve Seyfiye med-
reselerini yaptırdı.

Selçuklu Devleti kaynaklarında Aksaray önemli bir yer tutar. Çünkü Aksaray Kon-
ya’dan sonra Malatya, Tokat gibi zaman zaman Selçuklulara başkentlik yapmıştır. 
Âşık Çelebi, Menazir’ül Avâlim adlı kitabında Aksaray hakkında şunları yazar: “Ak-
saray’da ağaçlar ve meyveler boldur. Bir büyük nehri vardır ki şehrin ortasındadır. 
Diğer bir nehirden bu beldenin bazı evlerine su verilir. Aksaray şehrinin ortasında 
büyük bir korunaklı kalesi vardır. Aksaray’ın meyveleri arabalarla meralar ve vadiler 
üzerinden kara yoluyla Konya’ya nakledilir.” Bu tür bilgiler diğer Selçuklu eserlerin-
de de tekrar edilmiştir. 

Sultanhanı (KervansarayTemmuz 1907) 

Anadolu beyliklerinden olan Danişmendliler de değişik zamanlarda Aksaray’a hâ-
kim oldular ve şehre nadide eserler kazandırdılar. Muzafferiye Medresesi, Muzaf-
fer-üd-din Melik Mahmut Gazi Hangahı (Darphane), Zahir-üd-din Hangahı, İma-
diyye Hangahı, Bedriye (bugünkü adıyla Kadıoğlu) Medresesi ve Melikiyye Medre-
sesi bunlar arasındadır. Selçuklular ve Beylikler Aksaray’a çok nadide eserler kazan-
dırdılar. Bu şaheserlerin bir kısmı hala varlığını korumaktadır. Selçuklulardan kalan 
mimari eserler şunlardır:
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Hanlar: 

Alay Hanı, Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde Alayhan köyü sınırları içerisindedir. 
Hanın ön ve avlu kısmı yıkılmıştır. II. Kılıçarslan döneminde uç beyi olan Pervane 
Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.  

Öresin Han, Aksaray-Nevşehir karayolunun 22. Km’sinde, Selçuklulardan kalma bir 
handır. Orta kubbesi ve kapısı yıkılmıştır. Pencereleri mazgal şeklindedir. Altışar ke-
merli gözleri vardır. 

Sultan Hanı, 1228-1229 yıllarında Alâaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Sel-
çuklu devrinin mimari taş işçiliği ve süsleme sanatları bakımından şaheser bir ör-
nektir. Ticarî ve askerî açıdan önemli olan Konya-Aksaray yolunun emniyetini sağ-
lamak için kurulmuştur. Yazlık, kışlık, mescit ve ahır bölümlerinden oluşan Klasik 
Selçuklu hanları tipindedir. 

Ağzı Kara Han, Aksaray-Nevşehir karayolunun 15. km’sinde bulunmaktadır. Osman-
lı kaynaklarında Hoca Mesud Hanı olarak geçmektedir. Yapımına 1231 tarihinde 
Alâaddin Keykubat döneminde başlanmış, 1239 ‘da Gıyaseddin Keyhüsrev devrin-
de tamamlanmıştır. Hamamı, imareti, yazlık ve kışlık bölümleri ile tam teşekküllü-
dür. Hanın kapısı Selçuklu taş süsleme sanatının tüm özelliklerini gösterir. 

Camiler:  

Ulu Cami (Karamanoğlu Cami): Yığma bir tepe üzerinde bulunan caminin kitabe-
sinde, 1408-1409 yıllarında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Mimar Mehmet 
Firuz Bey’e yaptırıldığı yazılıdır. Tipik bir Karamanoğlu eseri olan caminin en önemli 
özelliği; abanozdan yapılmış, Selçuklu devri ahşap işçiliğinin şaheser bir örneği olan 
minberidir. 

Eğri Minare (Kızıl Minare): Selçuklu dönemine ait olup, 1221-1236 yılları arasında 
yapıldığı sanılmaktadır. Kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Minare olarak da anıl-
maktadır.

Kaya Cami (Güzelyurt): Güzelyurt ilçe merkezindedir. XIV. yüzyıldan kalmış olduğu 
sanılmaktadır.

Türbeler:  

Tapduk Emre Türbesi (Tapduk Emre Köyü): Aksaray ilinin kuzeyinde, ile 20 kilometre 
mesafede bulunan köy, Küçük Ekecik Dağı’nın eteğinde kurulmuş olup türbenin 
Taptuk Emre’ye ait olduğu söylenmektedir.

Yunus Emre Türbesi (Reşadiye Köyü-Ortaköy): Aksaray ilinin Ortaköy ilçe merkezine 
20 km mesafede Reşadiye köyündedir. Türbenin bulunduğu tepe, halk tarafından 
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ziyaret tepesi olarak da bilinmektedir. 

Selime Sultan Türbesi (Selime Köyü): Selime köyünde bulunan türbe, gerek mimarî, 
gerekse dekoratif yönden erken devir özelliklerini göstermektedir. Bunlardan başka 
Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Türbesi (Merkez), Kılıçarslan Türbesi (Merkez), 
Şeyh Cemâleddin-i Aksarayî İtikafhânesi gibi türbeler mevcuttur. 

Anadolu’da 1240 yılında Baba İshak (Babailer) isyanı çıktı. Selçuklu Devleti bu isyan-
la zayıfladı. 1243 yılında Moğol ordusu Selçuklu ordusunu Kösedağ Savaşı’nda ağır 
bir yenilgiye uğrattı. Bu tarihten itibaren Anadolu, Moğol hâkimiyeti altına girdi. 
Moğol İmparatorluğunun devamı olarak kurulan İlhanlılar Anadolu’da büyük bir 
katliam yaptı. Anadolu Selçuklu Devleti, Moğol egemenliğini kabul etti. Anadolu’da 
siyasal birlik bozuldu. Anadolu Selçuklu Beylikleri adıyla bilinen beylikler kuruldu. 
Anadolu’nun merkezî bir yerinde bulunan Aksaray, Moğollar döneminde ağır sal-
dırılara maruz kaldı. Selçuklu tarihçisi İbn-i Bibi Aksaray’da Moğol kıyımı hakkında 
şu bilgiyi kaydetmiştir: “Moğollar askerleriyle Aksaray’da Han-ı alaiyye’ye ulaştılar, 
o diyar kafilelerinden bir kısım halk onlara karşı direndi, onlar da hanın kapısına 
ateş koyarak hanı yaktılar ve içindeki halkı öldürdüler, bazılarının da yalnız mallarını 
alarak bıraktılar.” Aksaray halkı Moğollar’a karşı direnince “Moğollar, Türkmenleri ve 
bütün Türkleri helak ettiler. Ertesi gün tarafların askerleri karşılaştı. Oklar havada 
uçuşmaya ve kılıçlar oynamaya başladı, savaş şiddetlendi, şehitler çoğaldı, yaralı ve 
ölüler her tarafı doldurdu.” (İbni Bibi,  2007:  208, 213)

İlhanlı hükümdarlarından Baycu Noyan, Anadolu’yu Aksaray’a kadar hâkimiyeti al-
tına alarak, etrafı yakıp yıkmış, hatta bir kış mevsimini de Sultan Hanı civarında ge-
çirmiştir. Moğollar, Aksaraylılara, köylülere akıl ve hayal ölçüsünü taşıracak zulümler 
yapmış, halk çarşıya pazara, köylüler tarlasına çıkamaz olmuştu. Sürekli soygunlar 
ve kadınlara tecavüzler oluyordu. Aksarayî’nin dediğine göre; “Moğollar, Aksaray-
lıların derilerini yüzerek geçiniyorlardı.” Bütün bunlardan sonra şehir harap olmuş 
ve ekonomik yapı tamamıyla çökmüştü. Moğol şehzadelerinden Kongurtay tara-
fından şehir bir defa daha yıkılıp yakılmış ve yağmalanmıştır. Moğal işgaliyle birlikte 
Anadolu’da siyasi birlik bozulmuş ve beylikler devri başlamıştır.

Karamanoğulları Zamanında Aksaray

Anadolu Selçuklu Devleti, Moğol hâkimiyeti altına girince Anadolu’da uç beyleri, 
vezirler, valiler ve melikler bağımsızlıklarını ilan ederek kendi beyliklerini kurdular. 
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve Mut bölgesi Karaman merkezli Karamanoğul-
ları’nın hâkimiyeti altına girdi. Karamanoğulları Konya’yı ele geçirmek için sık sık 
Selçuklularla mücadele etti. Bu sebeple de siyaseten hâkim oldukları Aksaray’da 
çok fazla varlık gösteremediler. Şehir sık sık diğer beyliklerin mücadelesine sahne 
oldu. Eratnalılar, Dulkadiroğulları, Karamaoğulları vs… Karamaoğulları, Aksaray’da 
Selçuklular devrinde yapılan eserler için vakıflar kurdular ve onları muhafaza etme-
ye çalıştılar.  
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Bunca siyasi tartışmaya ve kardeş kavgalarına rağmen Beylikler döneminde Anado-
lu’yu gezen ve Aksaray’ı ziyaret eden İbni Battuta şehrin güzelliğine hayran kalıyor. 
Seyahatnâmesinde, “Anadolu’nun en güzel ve en sağlam şehirlerinden biridir. Her 
yandan akarsular ve bağlarla çevrilidir. Şehirden üç kanal geçer ve bunlar evlerin 
içinden akar. Şehrin içinde üzüm bahçeleri, bağlar ve bostanlar vardır. Aksaray’ın 
koyun yününden üretilen zarif halı ve kilimlerinin, dünyada bir benzeri daha yoktur. 
Bunlar Şam, Mısır, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç edilir.” demekte-
dir.  (İbni Battuta, 2005: 212, 213)

Selçuklu sultanları, Selçuklu uygarlığının oluşması için Aksaray’da özgür bir ortam 
oluşturdu. Siyasî otoriteyi kurarak halkın ve mal can güvenliğini sağladı. Ticarî faali-
yetleri teşvik ederek toplumun refah seviyesini yükseltti. Medreseleri destekleyerek 
ilim adamlarını himaye etti. Şehir Anadolu ölçeğinde yaşamaya uygun tercih edi-
lebilir bir mekân ve cazibe merkezi haline geldi. Bütün bunlardan sonra Aksaray’ın 
bilimsel ve kültürel seviyesi yükseldi. Tesirleri günümüze kadar devam eden çok 
sayıda âlim, kadı, mürşid, şair ve sanatçı yetişti. Müderris Kayserili Şerafeddin, Sera-
ceddin Ahmet ve Burhaneddin Aksaray medreselerinde ders verdiler. Evhâdeddin 
Hüseyin, Emineddin Tebrizi ve Mecdeddin Merendi Selçuklular devrinde Aksaray’da 
kadılık yaptılar. Divan sahibi şair Seyfeddin Muhammed el- Fergani ve Eminüddin 
İsa Aksarayî Aksaray’da yaşadı. (Topal, 2009: 136, 140) Ayrıca bu bölgede yaşayıp 
yaşamadıkları hakkında kesin olarak bilgi edinilemeyen ama bu bölgede yaşadı-
ğına inanılan insanların türbeleri ve makamları mevcuttur. Battal Gazi, Kudbeddin 
Haydar, İbni Arabî, Taptuk Emre ve Yunus Emre gibi insanları Aksaray halkı sinesinde 
barındırmıştır.

Osmanlılar Döneminde Aksaray

Konya’yı kendi merkezi yapan Karamanoğulları Beyliği, Anadolu’da kurulan beylik-
ler içerisinde en güçlü olanı idi. Aksaray da o dönemlerde bu güçlü beyliğin sınırları 
içinde bulunuyordu. Anadolu’da beylikler devri bir iç mücadeleye sahne olmuştur. 
Osmanlı Beyliği kendisini mümkün olduğu kadar bu mücadelenin dışında tutmuş-
tur. Hedef olarak Bizans’ı seçmiş ve fetih amacıyla batıya yönelmiştir. Bu tutumuyla 
kısa zamanda Anadolu halkının sevgi ve saygısını kazanmış, önemli bir siyasî güç 
olarak kendisini göstermiştir. Bu sayede Osmanlı Devleti Anadolu’da Türk birliğini 
sağlamaya çalışmış ve Aksaray’ı sınırlarına dâhil etmiştir.

Aksaray, Fatih devrinde, 1470 yılında Vezir-i Azam İshak Paşa komutasındaki Osman-
lı ordusu tarafından ele geçirilmiş ve Osmanlı topraklarına katılmıştır. İstanbul’un 
fethinden sonra Fatih’in emriyle binlerce Müslüman Türk ailesi din ve mezhep farkı 
gözetilmeden -özellikle sanat erbabı- Aksaray’dan ve Ortaköy’den İstanbul’a geti-
rilmiş ve bugün Aksaray ve Ortaköy denen semtlere iskân edilmişlerdir. Semtler, 
isimlerini buraya yerleştirilen Aksaraylılardan ve Ortaköylülerden almıştır. 

Fatih Sultan Mehmet, Aksaray vakıflarını, malikhânelerini ve emlâkını tespit ettirdi. 
Aksaray’da Selçuklulardan kalan eserleri korumak için vakıflar kurdurdu. Bu gelenek 
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diğer padişahlar tarafından da sürdürüldü. Osmanlı vakıflarının insanî boyutunu en 
güzel şekilde temsil eden vakıf örneklerinden birisi de Aksaray’da görüldü. Cüzzam 
hastaları için Cüzzamlılar Vakfı kurulmuştu. Bunların miskinler adı altında iki adet 
küçük yerleri vardı. Vakfın gelirleri cüzzam hastaları için harcanıyordu.

Bu dönemde Aksaray, henüz Anadolu Selçuklu dönemindeki parlaklığını kaybet-
memiş, sancak merkezi olarak mühim bir şehir özelliğini korumuştur. Bir Selçuklu 
ve Osmanlı şehri olan Aksaray taşıdığı tarihî misyona uygun olarak tarihî şahsiyet-
lere ev sahipliği yapmış ve kuşaktan kuşağa aktarılan köklü ailelere tanıklık etmiştir. 
Selçuklulardan başlamak üzere Osmanlılar döneminde etkili olan bazı aileler şun-
lardır:

“Aksaray bölgesinde geniş bir âlim, fakih ve şeyh çevresi olduğu, Anadolu Selçuk-
lularından beri bilinmektedir. Bu dönemde özellikle İmam Gazâli soyundan gelen 
kişilere tımar ve zeâmet verildiği, Tımar ve Ruznamçe defterleri kayıtlarından an-
laşılmaktadır.  XVI. yüzyılda Aksaray Sancağı’nda görev yapan ehl-i örften, hak-
kında bilgi edinebildiklerimiz daha çok Aksaray’ın köklü, siyasî ve dinî bakımdan 
nüfûzlu ailelelerine mensup kişilerdir. Bunlar İmam Gazâli soyundan gelen Sinan 
Bey ve Paşa Bey evlatları, Moğol bakiyesi olan Tatarân-ı Şeyullah kabîlesine mensup 
Şeyullahlar ve Bulargı Bey evlatları gibi mahallî nüfuzlu aileler ile Şeyh Turasan ve 
Şeyh Durmuş’un aile ve efratlarıdır. Bu aileler yaptıkları vakıf eserleri ile Aksaray’da 
silinmez izler bırakmışlardır.” (Yörük, 2005: 35)

1520 tarihinde Aksaray şehrinin nüfusu 4.778’dir. Bu tarihte Anadolu’da bulunan 
diğer şehirlere göre Aksaray, önemli bir konumda bulunmaktadır.  Aksaray, XVI. 
yüzyıl başlarında tamamen Müslüman-Türk nüfus tarafından iskân edilmiştir. Şe-
hirdeki mahalle sayısı 1501’de 36 iken 1520’de 37’ye ve 1584’de ise 41’e yükselmiş-
tir. Şehirdeki yerleşmenin önceleri kale içinde iken nüfusun çoğalması sebebiyle 
kale dışına doğru yayıldığı mahalle adlarından, anlaşılmaktadır. 1501 ve 1520 tarihli 
defterlerde kaydedilen Teşviş, Hacı Celal ve Hacı Rükneddin isimlerini taşıyan ma-
hallenin sakinleri arasında, buranın kurucuları veya çocuklarının bulunduğu anlaşıl-
maktadır. Türk-İslâm şehir yapısında görülen bütün unsurlara Aksaray şehrinde de 
rastlanmaktadır. Mahalle isimleri arasında Hacı ya da Hoca lakapları ile adlandırılan 
beş mahalle yer almaktadır. Meslek ismi taşıyan mahalle sayısı ise on bir tanedir. 
Burada dikkati çeken önemli isimlerden birisi de Şeyh Ali Gaznevî ismini taşıyan 
mahalledir.  Aksaray Kazâsı’nın 1520 yılı itibariyle Aksaray Nahiyesi 17, Bekir Nahi-
yesi 18, Eyyübili Nahiyesi 19 ve Hasan Dağı Nahiyesi 20 olmak üzere 4 nahiyesi, 114 
köyü, 154 mezraası, 48 Türkmen cemaati, 3 zemini, 5369 neferi, 3625 Müslüman 
hanesi, 65 Gayrimüslîm hanesi vardı. Buna göre kazanın 1520 tarihi itibariyle Müs-
lüman nüfusu tahmini olarak 19800 olup Gayrimüslîm nüfus ise, 330 civarındaydı. 
Dolayısıyla nüfusun % 99’u Müslîm % l’i ise Gayrimüslîm idi.

Aksaray, Osmanlı döneminde yapılan 1501 tarihli sayıma göre 5.000-5.500 civa-
rında Türk nüfusa sahiptir.  Şehrin nüfusu 1525’de 5.000 dolaylarında iken 1584’de 
9.500’e çıkmıştır.  XVII. ve XVIII. yüzyıl başlarında Aksaray bu üstün konumunu koru-
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muştur. Bu dönemde şehrin evleri kerpiç ve taş yapıdandı. XVII. Yüzyılda Karaman 
eyaleti içerisindeki Aksaray Sancağı’nda 13 zeamet (orta dereceli devlet memuru), 
288 tımar vardı. Aksaray sancak beyinin hası 350.000 akçadır.

Büyük seyyahımız Evliya Çelebi, XVI. yüzyılda bizzat gezip gördüğü Aksaray’ın va-
sıflarını şöyle sıralamıştır: “Aksaray yüz elli akça payeli bir kazadır. Geniş ve verimli 
bir kaza olup bağ, bahçe, camiî, mescit ile süslenmiş mamur bir kazadır. Bu köye 
bağlı otuz altı nahiye köyü vardır. Kanuni yazımına göre Karaman eyaleti sancak 
beyi merkezidir. Adalet üzere beyine senede yirmi kese verilir, beş yüz askere malik 
bir tuğlu mirlivadır. Aleybeyisi, çeribaşısı, yüzbaşısı vardır. Kanun üzere cebelüleri ile 
bin asker olur. Yüz elli akçalık şerefli bir kazadır. Müftüsü, nakibi, kethüda yeri, yeni-
çeri serdarı, kale muhafızı, muhtesibi, şehir subaşısı, ayan ve eşrafı kibar ve sülehası 
vardır. Ulu Irmak kenarında dört köşeli, taş yapılı kavi bir kalesi vardır. Ramazan ve 
başka şenliklerde atılacak Şahi topları vardır. Evlerinin çoğu kerpiç ve taş yapıdır. 
Otuz iki mahallesi vardır. Başlıca mahalleleri; Karhane, Cüllah, Sofular, Çömlekçiler, 
Şeyhli, Timarhane, Kızılca, Kalınlar, Vildan Gölü, Meydan, Birecik, Pamukçular, Şeyh 
Gaznevi, Tarhacı, Paşacık, Gergi, Büyük Camii, Küçük kapu, Hacı Fikreddin, Boru pa-
zarı, Ereğli kapu, Pandiyal, Zencirli, Kaval, Taşpazarı’dır. Çok sayıda camisi, medrese-
si, hamamı ve türbesi vardır. (Evliya Çelebi, 1983: 843-846)

Osmanlı Devleti’nin genelinde olduğu gibi, 18. yüzyıldan itibaren Aksaray da 
eski önemini ve itibarını kaybetmeye başladı. Çünkü Osmanlılarda taşra teşkilatı 
yönetimi bozulmaya başladı, başıbozuk isyanlar arttı ve asker kaçakları şehir için 
tehlikeli oldu. Osmanlı Devleti bu yüzyılda girdiği savaşlardan çoğu kez yenilerek 
çıktı. Savaşlar üretimin kaynağı olan insan potansiyelini azalttı. Devletin mali disip-
lini bozuldu, vergiler arttı ve halk düzgün üretim yapamadığı için vergi ödemekte 
zorlandı. Halkın can ve mal güvenliği kalmadı. Bu durum Aksaray şehir nüfusunun 
azalmasına sebep oldu. Aksaray’da nüfus ve üretim azalınca vakıfların gelirleri ve 
bağışları da azaldı. Artık vakıf sahipleri yeni eserler yapamadığı gibi eski eserlerin 
bakım ve onarımını da yapamadı. Bu olumsuz süreç 18. ve 19. yüzyıl boyunca de-
vam etti.

Osmanlı Devleti’nin dağılma devrinde Anadolu’yu gezen ve Aksaray’a uğrayan 
Charles Texier, 1835’de yazdığı Küçük Asya adlı kitabında şunları yazmıştır: “Aksaray 
kasabası eski Archelais’in mevkiini işgal etmiştir. On altıncı yüzyılda bu bölgenin 
nüfusu çok iken bu şehir de mamur idi. Halen Selçuklulara ait bazı bina harabeleri 
ile bir camiî, bir medrese ve bir hamamı vardır.  Ayrıca Bizans tarzı bir kilise ile ufak 
mabet ve mezarlardan oluşan ve büsbütün ilkel vasfını koruyan diğer Hıristiyan ha-
rabeleri görülür. Bu mevkilere Türkler, Viranşehir adını verir.” 

On altıncı yüzyılda sönmüş olan Aksaray kasabası, ilerleyen zamanlarda yeni yerle-
şimciler kazanmıştır. İçinde bugün Müslüman eseri birçok harabeleri görülmesine 
göre vaktiyle İslam, Kapadokya’nın küçük şehirlerinin en mühimlerindendi. Bura-
daki yapılar ile Selçuk’un harap camisi arasında tam bir benzerlik vardır. Mühim 
yapıların çoğu kasabaya hâkim yüksek bir tepededir. Arap mimari tarzına göre süs-



557

lenmiş camiler, medrese ve atıl kabirler, türbelerle hamamlar sanat meraklılarının 
dikkatlerini çekmeye layıktır. Buranın nüfusu senenin dörtte üçünü bahçelerinde 
geçirir ve ancak kış mevsiminin şiddeti başladığı vakit evlerine girerler. Bu kıtada 
göçebelik, tabî sevk ile daima hâkimdir. Yerleşmiş olduğu kasabayı bir müddet de 
olsa büsbütün terk ederek çadır altında yaşama âdeti şehirler için zararlı ve düzen 
bozucudur. Bundan dolayı şehre giriş ve sair belediye vergileri azalır.

Bu vilayetlerde dini müesseselerin benzer vakıfları vardır. Vakıf, emlak ve arazinin 
gelir miktarları kuruşla ölçülür. Eski zamanlarda ilim öğrenenlerin her birinin gün-
lüğü yüksekti. Akçenin değeri kaybolunca camilerin vakıfları kâfi derecede gelir 
getirmediği ve bunlara bakılmadığı için buradaki camilerin imam ve hatipleri pek 
fakirleşti. Bu bakımsızlığa da sebep, yine ahalinin yarıdan fazla ömrünü çadır altın-
da geçirmesidir.

Beyaz su isminde küçük bir çay, şehrin güney batısından geçerek otuz kilometre-
lik bir mesafeyi aynı Melehobi ovası gibi çıplak ve bir çeşit ovada kat ettikten son-
ra göle dökülür. Bu su, kışın hayvanlar için tehlikeli olacak derecede taşar. (Texıer, 
1998:  79, 84, 85)

Charles Texier’den iki yıl sonra Aksaray havalisinde dolaşan İngiliz seyyah William 
j. Hamilton, Küçük Asya’da Araştırmalar adlı kitabında Aksaray’la ilgili şu bilgileri 
kaydetmiştir: “On bir buçukta, bahçeler ve meyvelikler arasında dolaştıktan son-
ra harabe Aksaray şehrine girdik. Sıcak o kadar bunaltıcı idi ki, dengimizi taşıyan 
beygir, molozlar üzerine yıkıldı ve öldü. Şehrin ortasında alçak bir tepe var. Bunun 
üzerinde harabe halinde güzel bir cami, tekke, türbe, hamam gibi çeşitli Türk eser-
leri görülüyor. Bunlar tepenin etrafında bir zamanlar mamur olmuşlar; fakat şimdi 
çökmeye yüz tutmuşlar. Şehrin bir kısmında sadece çarşı bulunmaktadır. Zira şehir 
halkı bahçeli evlerinde oturuyor. Aksaray altı veya yedi yüz haneliktir. Bunlar daha 
ziyade Türk’tür ve on kadar Ermeni ailesi vardır.”

Aksaray’ın belli başlı ticaret eşyası güherçile ve kızıl boya (kök boya)’dır. Güherçile 
burada bir tekeldir. Tekeli üzerine alan müteahhit, güherçileyi kendi hesabına top-
lama emeği karşılığında bunlara sadece belli bir ücret ödüyor. Aksaray civarında 
birçok kök boya tarlaları ve bahçeleri var. ( Perek, 1837:  71, 73)

1868 Konya Salnâmesi’ne göre Aksaray, Konya vilayetine bağlı Niğde livası içinde 
yer almaktadır. Bu tarihte Aksaray kazasında doksan dokuz mahalle ve köy vardır. 
Bunlardan 41941’ i Müslüman ve Hıristiyan nüfus idi. 1869-1870 tarihli ikinci Konya 
Salnâmesi’nde Aksaray’ın yüz doksan dokuz mahalle ve köyü ile 6202 evi bulun-
maktadır. Senede 17.500 kuruşluk askeri bedel alındığı ve vergisinin toplamının da 
302.393 kuruş olduğu gösterilmiştir.

Aksaray kasabasında büyük küçük yirmi altı cami ve mescit, yedi medrese, bir ha-
mam, iki han, yüz elli dükkân, beş kahvehane vardır. Aksaray’da Şeyh Hamid Veli, 
Şeyh Cemaleddin Aksarayi, Kabakbaş Veli, Yusuf Hakiki ve Şeyh Gaznevi ve Merkub-
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lu, Bedir Muhtar, Şeyh Hamza, Çoban Veli, Kılıçaslan, Ahi Süleyman, Hırkalı Sultan, 
Hasan Dede, Muhsin Çelebi, Hacı Gaybi, Şeyh Ahmed, Şeyh Turasan, Hacı Enbiya, 
Şebi Sultan, Şeyh Şemmas Veli defnedilmiştir ve bunların türbeleri vardır.

1882-1883 tarihli on altıncı Konya Salnâmesi’nde Aksaray için geniş yer ayrılmıştır. 
Bu kazada Suüstü, Ekecik, Hacı Hamidli, Şerefli, Kurtlu ve Salari adlarıyla yedi nahiye 
vardır.  Nüfusun 123.141’i Müslüman, 1.259’u Rum, 158’i Ermeni, 22’si Protestan ve 
5’i Kıptiden ibarettir. Kaza içinde 9.313 ev, yedi han, iki hamam, 386 dükkân, 118 
değirmen, 28 bezirhane, bir bedesten, yedi mağaza, 54 ambar, 1 hükümet konağı, 
1 mekteb-i rüşdi, 121 sibyan mektebi, 1 cami-i kebir, 121 mescit, 5 medrese, 2 tek-
ke, 174 türbe, 1 kargir köprü, 114 çeşme, 1 nehir, 7 kilise, 7 güherçile ocağı, 1 ılıca, 
1 maden suyu vardır. Ekilen arazi 982.954 dönümdür. Bu kaza vilayet dâhilindeki 
kazaların en büyüğüdür. (Konyalı, 1975: 1)

1893 yılında Konya vilayeti sınırlarında bulunan Aksaray; bir nahiye, yüz altmış köy-
den ibaret olup, kaymakam olarak Halis Efendi tayin edilmiştir. Aksaray’daki tarihî 
eserlerin hemen hemen tamamı Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine aittir. Os-
manlı dönemine ait çok az sayıda cami, hamam ve türbe günümüze ulaşmıştır. Bir 
kısmı da zamanımıza kadar gelememiştir.

Anadolu Selçuklularından beri Aksaray bölgesi bilim ve kültür merkezidir.  Şehirde 
birçok âlim, fakih ve şeyhin yaşadığı bilinmektedir. Aksaray, tarih boyunca kültür 
merkezi olmasının yanısıra ticaret merkezi olması münasebetiyle de şehrin şanına 
paralel olarak -özellikle klasik Osmanlı çağında- çok değerli bilgin, şeyh, sanatçı, 
edebiyatçı ve devlet adamı yetiştirmiştir. Bu önemli şahsiyetlerden bazıları şunlar-
dır: Kerimüddin Mahmud Aksarayî, Mehmet Cemaleddin Aksarayî, Şeyh Hamidî Veli 
(Somuncu Baba), Yusuf Hakikî, Şerafeddin Ali Şir, Turasan Bey, Baba Ekmeleddin 
(Somuncu Baba’nın Oğlu), Hamidüddin Hamid, Cemal Halife, Cemali (şair), Cemâ-
leddin Aksarayî, Piri Mehmet Paşa, Nuri İsmail Maşukî, Hasan Rızaî…

Cumhuriyet Döneminde Aksaray

Millî Mücadele sırasında Kuvay-i Millîye Kuvvetleri’ni destekleyen Aksaray, 344 evla-
dını vatan uğruna şehit vermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1920) yapılan ilk teş-
kilatlanmada, daha önce sancaklara bağlı olan mutasarrıflıklar vilayete dönüştürül-
müştür. Aksaray Mutasarrıflığı da bu teşkilatlanma içerisinde müstakil vilayet yapıl-
mıştır. T.B.M.M. tarafından çıkartılan 20.05.1933 gün ve 2197 sayılı “Bazı Vilayetlerin 
İlgası ve Bazılarının Birleştirilmesi Hakkında Kanun“la Aksaray kaza yapılmıştır. Bu 
kanunun 3. maddesine istinaden Aksaray, daha önce kendisine bağlı olan Arapsun 
(Gülşehir) kazası ile birlikte Niğde’ye bağlanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin varisi olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kelimenin tam anla-
mıyla Osmanlı Devleti’nden enkaz devralmıştır.  Cumhuriyetin ilk yıllarında Aksa-
ray’la ilgili rakamlarda ve verilerde bu gerçek gayet net olarak görülebilmektedir:
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1920 lerde Aksaray’da iki ayrı eğitim kurumu vardı: 

Mahalle Mektepleri: Şehirde beş adet mahalle mektebi vardı. Mahalle mektepleri 
eski usûlde eğitim yaparlardı. Bu mekteplerde öğrencilere sadece Kur’an-ı Kerim 
öğretilir ve temel dinî bilgiler verilirdi. Medrese mevcut değildi. Medrese öğrenimi 
için öğrenciler Konya’ya veya İstanbul’a gidiyorlardı.

Modern mektepler: Bu mektep Numune Mektebi adıyla bilinirdi. Mektepte Türkçe, 
hesap, ziraat, tarih ve beden eğitimi gibi dersler vardı. (Perek, 1998: 10)

Aksaray’da 1921’de İdadi Mektep kuruldu sonra Orta Mektep adını aldı. 1925-1926 
yılında Orta Mektep’te otuz bir öğrenci öğrenim görmekteydi. 1930 yılında Aksa-
ray’a yirmi beş yataklı bir pansiyon açılmıştı. 1932 yılına kadar mektep otuz iki me-
zun vermiştir. (Sapancalı Hüsnü: XI, XII, 2009)

1927 yılı nüfus sayımına göre Aksaray’ın nüfusu, 37.423’ü kadın 34. 379’u erkek ol-
mak üzere toplam 71.082 kişidir. Kadın nüfusun erkek nüfusa oranın fazla oluşu 
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında verilen kayıplarla açıklamak mümkündür. 

Cumhuriyet döneminde Aksaray’daki gelişmelere ve inkılâbın sonuçlarına göz atı-
lırsa gelinen noktayı anlamak kolaylaşacaktır. Mithat Gürsoy Cumhuriyetin ilk yı-
larında Aksaray için şöyle diyor: “Türklerin üç önemli meziyeti vardır ve bunlar üç 
önemli mesleğe tekabül eder: Askerlik, memurluk ve rençberlik. Esnaf içinde bile 
Müslüman yoktur. Benim mesleğim mesela, benden evvel Müslüman terzi yoktu 
Aksaray’da. Bütün ticaret hayatı Gayrimüslîmlerin elindeydi.” (Mithat, 1999: 17)

Kurtuluş Savaşından sonra bölgede yaşayan ve ticarî faaliyetleri elinde tutan azın-
lıklar bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Buna karşılık ülkenin dört bir yanından 
Türkler Aksaray’a gelip yerleşmeye başladı. Böylece savaş nedeniyle azalan nüfus 
arttı ve boşalan evler dolmaya başladı. Ermeni ve Rum tüccarlar şehirden ayrılınca 
şehrin ekonomik potansiyeli Türklerin eline geçti. Çiftcilikle uğraşan Türkler ticareti 
öğrenip çarşıya egemen olmaya başladı. Artık dükkânların bir köşesine “elkasibu 
habibullah- Allah servet kazananları sever” levhası asılır olmuştu. İşte bu cümle Ak-
saray’daki değişimin en ciddi habercisiydi.

Ankara da başlayan inkılâpların etkisi Aksaray da hissedilmeye başlanmıştı. Devlet 
otoritesi yeniden kurulmuş, kamu düzeni daha etkin hale getirilmiş ve yenilikçi kad-
ro yönetimde köklü değişiklikler yapmıştı.

1927 yılı ziraî sayımlarına göre Aksaray’da üç traktör vardır. Tarım hala karasabanla 
yapılmaktadır. Aksaray’da ilk sinema Vali Ziya Bey’in gayretiyle 1927 yılı mart ayında 
açılmıştır. 1930’lu yıllara kadar Aksaray’da ulaşım at ve eşekle yapılmaktadır.
Aksaray, Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi hamlesine başlamış, ülkenin kalkınması-
na o günkü şartlar içerisinde katkıda bulunmuştur. Bunun ilk örneklerinden biri, o 
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günkü Aksaray mebusu Vehbi Çorakçılı’nın teşebbüs ve büyük gayretleri ile 250.000 
lira sermaye ile 1924 yılında Azm-i Milli Anonim şirketini kurulmasıdır. 1926 yılında 
şirket bünyesinde Azm-i Milli Un Fabrikası ve elektrik fabrikası kuruldu. 1926’ da he-
nüz ülkenin üç-beş şehri elektrik enerjisi ile aydınlatılırken Boğaz Mevkiinde Uluır-
mak üzerine inşa edilen hidroelektrik sayesinde Aksaray elektriğe kavuştu. Kurulan 
hidroelektrik santrali ile şehir aydınlatması sağlanmıştır.

1933’de kaza olan Aksaray, bu yıldan sonra hak ettiği hiçbir yatırımdan faydalana-
mamıştır. Etrafında bulunan köy hükmündeki kazalar gelişip, güzelleşirken Aksaray 
sürekli yerinde saymıştır. Türkiye’nin karayolları ağının en can alıcı noktasında ol-
masına, tarih boyunca kullanılan Kral Kolu ve İpek Yolunun tam üzerinde bulun-
masına rağmen, ne büyük bir sanayi tesisi kurulmuş ne de büyük yatırımlara sahne 
olmuştur.

Aksaray’ın ilk imar planı 1936 yılında tarım sahaları ürün deseni dikkate alınarak 
çizilmiştir. 1936 tarihli planda; Aksaray’da 10.000-30.000 kişinin yaşayacağı var-
sayılarak, konut alanlarının bahçeli olmasına dikkat edilmiştir. Tarım kenti olarak 
düşünülen Aksaray’da, hayvan ve buğday pazarları belirtilmiştir. 1936-1965 yılları 
arasında şehrin yatay gelişimi, sulamalı tarım dikkate alınarak, Uluırmak çevresinde 
gerçekleşmiş ve 1950-1955 yılları arasında Aksaray’ın doğusunda zafer mahallesi 
kurulmuştur. 1965 yılında Aksaray’ın yirmi mahallesi ve 20.414 nüfusu bulunuyor-
du. (Arıbaş, 2009: 11,12)

1970’li yılların sonunda temeli atılan motor fabrikası, Mercedes firmasına devredil-
miş ve Otomarsan adıyla 1980’li yılların ortasında faaliyete geçmiştir. Yine 1970’li 
yıllarda temeli atılan, binaları kurulan Et-Balık Kombinası öylece terk edilmiştir. Süt 
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından küçük ölçekli bir Süt ve Süt Mamül-
leri Fabrikası kurulmuştur.

Vilayet olduktan sonra süratle gelişen Aksaray nüfus ve sanayi açısından gelişimini 
sürdürmüştür. Özellikle 2004 yılında kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmıştır, 
Yakın bir zamanda havaalanına, şeker fabrikasına, organize sanayi bölgesine kavu-
şacaktır. Yine yıl lardır daracık bir binada hizmet veren Devlet Hastanesi yerine 200 
yataklı bir Devlet Hastanesi ve bunun yanında Sosyal Sigortalar Kurumu Dispan seri 
yapılmıştır.

1987 genel seçimleri sonunda meclise Niğde Milletvekili olarak giren Aksaray mil-
letvekilleri Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk de aynı konuda çalışmalar yapmışlardır. 
Verdikleri kanun teklifleri ile Aksaray’ın il yapılmasını istemişlerdir. Millet Meclisi’n-
de görüşülen ve kabul edilen tasarı 15.06.1989 gün ve 3.578 sayı ile kanunlaşmış ve 
Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski günlerine kavuşmuştur.

Şehir içi yollarıyla, bulvarlı ve dörder şeritli hale getirilen Aksaray; içme suyu, kana-
lizasyon hizmetleri ve yapılan yeni kamu ve özel binalarıyla da on binyıl öncesinde 
başlayan yerleşik yaşamın kesintisiz devamını sergilercesine, modern bir şehir hü-
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viyetine kavuşmuştur. 

Son yıllarda Aksaray için yapılan en önemli hizmet ve yatırım Aksaray Üniversite-
si’nin kurulmasıdır. Aksaray Üniversitesi Bakanlar Kurulu tarafından 2006 yılı içinde 
kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir. 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi’ne bağlı iken adı 
ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan 
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Aksaray Üniversitesi’nde 4 fakülte, 2 
yüksekokul, 5 meslek yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapıl-
maktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı Fen ve Sosyal Bilimler enstitüleri bün-
yesinde sürdürülmektedir. Üniversitede Fakülteler bazında 2.771, Yüksekokullarda 
742, Meslek Yüksek Okullarında 3.298 ve Enstitülerde 112 olmak üzere toplamda 
6.923 öğrencisi vardır. Akademik Kadrolar bakımından ise 6 Profesör, 8 Doçent, 134 
Yardımcı Doçent olmak üzere toplamda 393 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

Aksaray geçmişteki ihtişamını yakalamaya bugün daha yakın durmaktadır. Şimdi 
güçlü toplumsal yapısı, ekonomik potansiyeli ve doğal kaynakları; coğrafi rolü ve 
demokratik yapısı ile daha büyük bir şehir olmayı hak etmiştir.  
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Şehir Tarihçiliği 
Açısından Maliye Ahkâm 
Defterinin Önemi: 16. 
Yüzyıl’da Konya Örneği 
Rıfat Günalan1

Giriş

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, XVI. yüzyıla ait muhtelif türde ahkâm defterleri  
mevcut olup bunlardan bir gurubunu da maliye ahkâm defterleri teşkil etmek-
tedir2. Bu çalışmada izlenen metodolojide öncelikle maliye ahkâm defterlerinin 
kronolojik olarak ortaya çıkış süreçleri değerlendirilmiştir. Daha sonra Başbakanlık 
Osmanlı Arşivlerinin çeşitli tasniflerinde yer alan XVI. Yüzyıla ait maliye ahkâm def-
terleri tespit edilerek defterlerin fizikî ve diplomatik özellikleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Son olarak; bu konunun temel kısmını oluşturan maliye ahkâm defter-
lerinde bulunan Konya ile ilgili kayıtların belirlenebilmesi için, her bir maliye ahkâm 
defterindeki hükümler, belge türlerine göre ayrılıp, konularına göre tasnif edilerek, 
Konya’nın XVI. Yüzyıldaki ekonomik, idarî, sosyal ve askerî yapısına ait ipuçlarını ve-
ren kayıtlar, tarih araştırmacılarına kaynaklık etmesi için belirlenmeye çalışılmıştır.
Maliye ahkâm defterleri  baş defterdarlara verilen yetkiler neticesinde maliye ile il-
gili konularda, defterdarların, padişah adına verdikleri hükümleri içermektedir3. 

1   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
2   Aydın, Bilgin; - Günalan, Rıfat;  XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, İstanbul,Yedite-
pe Yayınevi, 2008, s. 225-232.
3  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı ; Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara, 1984, s.83.
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Ahkâm, hükmün çoğulu olup “padişah buyruğu” anlamına gelmektedir. Osmanlı-
larda hükümler bizzat padişah tarafından emir şeklinde verilmez; Padişahın yetki 
verdiği makam veya bu makama bağlı daireler, onun adına hüküm verebilirdi. Bu 
bakımdan hükümler sadrazam  veya defterdarlar  tarafından verilirdi. Defterdarlar  
tarafından yazılan hükümlerin toplandığı defterlere ise ahkâm-ı maliye denilirdi4. 

Maliye ahkâm defterlerinin hangi tarihten itibaren tutulmaya başlandığına dair eli-
mizde kesin bir bilgi yoktur. Ancak bulunan bazı belgeler bu defter türünün mev-
cudiyetini XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren var olduğunu göstermektedir5. 
Bu konuda ilk belge Fatih Kanunnamesi dir. Konuyla ilgili ikinci belge ise Darphane 
mukataaları na ait bir muamelat kaydı olup 15 Şevval 887/27 Kasım 1482 tarihlidir. 
Bu kayıtta “hüküm verildi ki teftiş oluna, ahkâmda mezkûrdur” derkenarı maliye ah-
kâm defterlerinin XV. yüzyıldaki varlığını göstermesi açısından önemli bir delildir6. 

Maliye ahkâm defterlerinin varlığına işaret eden diğer bir kayıt ise XVI. yüzyılın baş-
larına ait olup bu kayıtta defterin Anadolu ’ya ait olduğunun belirtilmesi bu döneme 
ait maliye ahkâm defterlerinin coğrafî bölge esasına göre tutulduğunu göstermek-
tedir. II. Bayezid  dönemine ait 916/1510 tarihli belgede Anadolu ahkâm defterine 
kaydolan pencik kanunnamesinden bahsedilmektedir7. 

Maliye ahkâm defterlerinin mevcudiyetini gösteren bu tür kayıtlara rağmen Fatih , 
II. Bayezid  ve Yavuz Sultan Selim  dönemlerinden günümüze herhangi bir maliye 
ahkâm defteri ulaşmamıştır. Elimizdeki ilk maliye ahkâm defteri Kanuni  dönemi 
başlarına ait olup 927/1521 tarihlidir8. 

Maliye ahkâm defterleri defterdarlar tarafından tutulduğu halde bu defterler Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi’nde yürütülen tasnif çalışmaları esnasında Divan-ı Hüma-
yun  tarafından tutulan diğer ahkâm ve mühimme defterleri arasında tasnif edilmiş 

4  Rumeli ve Anadolu defterdarlıkları, önceleri kendi dairelerinden çıkan ahkâmı coğrafi bölge esası-
na göre tutulan Rumeli ve Anadolu ahkâm defterlerine kaydederken, XVI. yüzyıl sonlarından itibaren 
maliye kalemlerinin artması üzerine, kalemler kendi dairelerinden çıkan ahkâmı ayrı defterlere kaydet-
meye başlamışlardır. XVII. Yüzyıldan itibaren maliyeyle ilgili ahkâm Evâmir-i Mâliye Kalemi tarafından 
tanzim edilmeye başlanmış ve maliye ahkâm defterleri de zamanla kendi içerisinde, mevkûfât, mukâtaa 
ve başmuhasebe ahkâmı şeklinde serilere bölünmüştür. Bunlar defterdarlığa bağlı baş muhasebe, baş-
mukâtaa, mevkûfât gibi kalemlerde hazırlanırdı. Başmuhasebe ve başmukataa dairelerinden çıkan emir 
ve tezkireler, muhâsebe-i evvel ahkâmı, mukâtaa-i evvel tezkire ve ahkâmı veya mevkûfât defterleri de-
nilen defterlere kaydedilirdi. Halil Sahillioğlu, Ahkâm Defteri, DİA, c. 6, s. 40-46; İdris Bostan, “Kuyûd-ı 
Mühimmât Defterlerinin  Osmanlı Teşkilat Tarihi Bakımından Önemi”, Osmanlı Türk-Diplomatiği Semineri 
(30-31 Mayıs 1994, İstanbul) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1995, s. 145.
5  Detaylı bilgi için bkz. Rıfat Günalan, Osmanlı İmparatorluğunda Defterdarlık Teşkilatı ve Bürokrasisi, 
İstanbul, Kayıhan,   2009, s. 102-105.
6  Emecen, Feridun - Şahin, İlhan;  II. Bayezid Dönemine Ait Bir Ahkâm Defteri, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yay., İstanbul 1994, s. XIII.
7  Akgündüz, Ahmet;  Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, II. Bayezid Devri Kanunnameleri, Fey 
Vakfı, İstanbul 1990, s. 131.
8  Kepeci 61 numaralı defter bir mâliye ahkâm defteri olup formaları tam ve ciltli olarak günümüze ulaş-
mıştır. Fakat tam bir yılı ihtiva etmemektedir. Defter Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk yıllarına 
aittir.
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ve dolayısıyla bu defterlerin müstakil bir defter serisi teşkil edip etmediği anlaşıla-
mamış ve bu konuda herhangi bir çalışma da yapılmamıştır. 

XVI. yüzyıl maliye ahkâm defterleri , dağılmış olduğu tasniflerde farklı bir seri adı al-
tında ve farklı bir isimle kaydedilmiştir. Defterdarlar tarafından tutulması ve maliye 
hükümlerinin sûretlerini içermesi sebebiyle maliye ahkâm defterleri ismi ile anıla-
cak olan bu defter serisi, ilk kez Kamil Kepeci tarafından tasnif edilmeye çalışılmıştır. 
Kepeci, içerisinde muhtelif türde hükümlerin kaydedildiği on iki defteri, defterle-
rin tutulduğu müesseseyi dikkate almaksızın “Ahkâm Defterleri” şeklinde genel bir 
başlık altında tasnif etmiştir. Bu tasnifteki 61, 62, 63 ve 67 numaralı defterler mâliye 
ahkâm defteridir. Kepeci tasnifinde yer alan bu serideki diğer sekiz ahkâm defteri 
ise tahvil ahkâm defteridir. 

Bir grup maliye ahkâm defteri de Maliyeden Müdevver Defterler tasnifi içerisinde 
dağılmış halde bulunmaktadır. Bu serideki 19322, 15367, 233, 2775 ve 7534 numa-
ralı defterler maliye ahkâm defteridir. 

Kepeci ve Maliyeden Müdevver Defter serilerinin dışında da bazı maliye ahkâm 
defterlerine tesadüf edilmektedir. Bunlardan biri Mühimme defterleri arasında tas-
nif edilen 41 numaralı defter olup Anadolu Defterdarlığı’ndan çıkan ahkâmı topla-
maktadır9. Diğer bir maliye ahkâmı yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 
Devâir-i Evâmir-i Mâliye tasnifi serisinde (D.EVM) 26278 numarada kayıtlı olup, bu 
defterde birbirinden farklı tarihlere ait üç defter parçası bir arada ciltlenmiştir. 

İbnü’l-Emin Dâhiliye evrakı içerisinde de bir adet maliye ahkâm defter parçasına 
rastlanmıştır. Bu defter MAD serisinde bulunan 19322 numarada kayıtlı maliye ah-
kâm defteriyle aynı özellikleri taşımaktadır. Bu iki defter parçası aynı defterden kop-
muş parçalar olmalıdır. 

Yukarıda zikredilen serilerdeki mâliye ahkâm defterlerinin birbirleriyle mukaye-
sesi XVI. yüzyılda bu defterlerin diğer divan defterlerinden bağımsız bir seri oluş-
turduğunu ortaya koymaktadır. Kamil Kepeci, Maliyeden Müdevver Defterler ve 
Mühimme Defterleri kataloglarında XVI. yüzyıla ait 12 adet maliye ahkâm defteri 
bulunmaktadır. Bu defterler sayfa sayısı bakımından Divan-ı Hümayun  tarafından 
tutulan diğer ahkâm defterlerinden çok daha hacimlidir. Her bir defterde bir yıllık 
mali hükümler kayıtlıdır. Ancak bu döneme ait bazı defterler tam bir yılın hükümle-
rini içermeyip parça defterler olarak günümüze ulaşmıştır.

XVI. Yüzyıl Maliye Ahkam Defterleri

9  Sahillioğlu, a.g.e.
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Seri No Tarih Sayfa 
Sayısı

Hüküm 
Sayısı

KK 61 927 436 1092

İE.DH 20 934 118 276

MAD 19322 934-954 28 62

MAD 15367 943-960 18 40

KK 62 951 915 1640

KK 63 960 938 1515

MAD 233 960 138 256

MAD 2775 973-974 1984 4314

D.EVM 26278 976-987 235 673

KK 67 980 1362 4604

MAD 7534 984 1848 4256

MM 41 987 504 1076

Maliye Ahkam Defterlerindeki Belge Türleri

XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde çeşitli belge türleri mevcuttur. XVI. Yüzyıl 
Konya’sı hakkında yapılan bu çalışmada defter analizleri belge türlerine göre ya-
pılmıştır. Böylece Konya’nın idarî, sosyal ve ekonomik açılardan durumu tam olarak 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Maliye Ahkâm Defterlerindeki Konya ile ilgili kayıt-
lara geçmeden kısaca maliye Ahkam defterlerinde yer alan belge türleri ve özellik-
lerinin açıklanmasında fayda görülmüştür. XVI. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde; 
hüküm, berat, sebeb-i tahrir beratı ve hükümleri, adet ve kanun hükümleri ile tez-
kireler bulunmaktadır.10 

Hüküm

XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde kaydedilen belge türlerinin başında hü-
kümler gelmektedir. Genel itibarı ile hükümlere ferman, emr-i şerif de denilmek-
tedir. Maliye Ahkâm Defterlerindeki hükümler, defterdarlıktan çıkan mâlî konulara 
ait hükümlerin suretleridir. Bu hüküm suretleri, fermanların sahip olduğu yapının 
aksine diplomatik bakımdan orijinal bir yapıya sahip değillerdir. Yani hükümlerin 
başında tuğra ve fermanlarda yer alan elkablar ile baş defterdarın mührü veya im-
zası bulunmamaktadır.  

10  Günalan, a.g.e. s. 121-195.
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Berat

Beratlar başlangıç formüllerinde yer alan “nişân-ı hümâyûn” ve “sebeb-i tahrîr” iba-
relerine göre iki kısma ayrılmakta olup bunlardan bir grubunu nişanlar diğer grubu-
nu ise sebeb-i tahrir beratları oluşturmaktadır. 

Nişan-ı Hümayun 

XVI. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerine kaydedilen belge türlerinden biri de berat 
olarak bilinen ve defterlerde “Nişân-ı hümâyûn, Nişân-ı âlîşan, Nişân-ı şerif”, isimle-
riyle de anılan belgelerdir. Bu belgelerin çoğu defterdarlığın nezareti altında olan 
çeşitli mukataalara, madenlere, darphanelere, gümrüklere, vakıf ve iskelelere emin, 
âmil, nâzır, kâtip, yasakçı, bekçi vs. tayini dolayısıyla yazılmıştır. Ayrıca bazı hizmetler 
karşılığında bazı kişi ya da kişilerin, köylerin, tekke ya da zaviyelerin çeşitli vergi-
lerden muafiyetlerini gösteren beratlar da bulunmaktadır. XVI. Yüzyılın ilk maliye 
ahkâm defteri olan 927/1520 tarihli defter diğer berat türlerinden farklı olarak borç-
larından dolayı İstanbul ve Edirne zindanlarında mahpus olan mukataa emin, âmil 
ve kefillerinin Kanûni Sultan Süleyman’ın cülusu üzerine affedilmeleri için düzen-
lenmiş beratları da içermektedir. 

XVI. Yüzyıl mâliye ahkâm defterlerine kaydedilen berat suretleri, sâdır oldukları 
makam açısından Dîvân-ı Hümâyûndakilerden farklı konularda görev tayinlerini ve 
çeşitli vergilerden hizmet karşılığı muafiyetleri kapsamaktadır. 

Merkezî idarenin saraya ait bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için görevlendirdiği kişi-
lere de berat verilmiştir11. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilen şahsın ne tür 
görev yapacağı, bu görevi yerine getirmede kimlerin yardımda bulunması gerekti-
ği, berat kaydında detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Sebeb-i Tahrir Beratları

Mâliye Ahkâm Defterlerinde görülen belge türlerinden biri de sebeb-i tahrir berat-
larıdır. Başlangıç formülleri bakımından nişanlardan ayrılan sebeb-i tahrir beratları 
kale gediklileri, mustahfız, azeb gibi askeri görevliler12 ile mukataalara emin, amil 
vs. görevlilerin tayinleri dolayısıyla yazılırdı. Bazı vakıf görevlilerine de sebeb-i tahrir 
beratı verildiği görülmektedir. Bu tür sebeb-i tahrir beratlarının nakil iblağ kısmında 
“berat” kelimesinin kullanılması bu tür belgelerin nişanlarla aynı konumda oldu-
ğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu tür belgelerde;  “...bu berât-ı hümâyûnı 
virdim ve buyurdum ki..”13 İbarelerinin sıkça kullanıldığı görülmektedir. 
11  “...Hassa tâcirim olan kıdvetü’l-milleti’l-mesîhiyye… tâifeti’l-İ‘seviyye tâcirim olan zîde ticâretehûya 
mîrî cânibden akçe virilüp Leh ve Moskov vilâyetlerine vesâir vilâyetlere hassa-i hümâyûn içün yarar sa-
mur kürkler ve Bulgâri ve harir ve kalay ve gayrı meta‘ olmak içün irsal idüp bu berât-ı hümâyûnı virdüm 
ve buyurdum ki ...”, Kamil Kepeci, nr. 67, s. 1230.
12  Kütükoğlu, Mübahat;  Osmanlı Belgelerinin Dili,  Kubbealtı Yayınevi, İstanbul, 1994, s. 127. 
13  KK nr. 62, s. 41; KK nr. 61, s. 188.
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XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerindeki sebeb-i tahrir beratlarının konuları genel 
itibarıyla; mukataalara, korulara, derbendlere, vakıflara, madenlere muafiyet veya 
belli bir ücret karşılığı yapılan tayinler ve vergi muafiyetleridir. 

Sebeb-i tahrir beratlarında görülen tayinler mukâtaalara; emin14, katib15, kethü-
da16, dalyancı, vezzan17, yasakçı18, dideban19 tayini, çeşitli mukâtaalara havâle 
tayini, çeltik nehirlerine reis tayinleri20, zaviyelere şeyh tayini21, camilere, köprüle-
re, kalelere, çeşmelere muafiyetle meremmetçi22 vs. tayinleri. Memlehalara; emin, 
katip23, bekçi24, nazır25 vs. tayinleri de sebeb-i tahrirler halinde düzenlenmiş bel-
geler arasında sayılabilir. Ayrıca daha önceden bu görevlere tayin edilip tekrar aynı 
göreve getirilenlerin tecdid-i beratları (beratlarının yenilenmesi) da sebeb-i tahrir 
beratlarının konusu içinde yer almaktadır.

Sebeb-i tahrirlerdeki görevlendirmeler belli bir ücret26 karşılığı olabildiği gibi ha-
raç, ispençe, öşür27, avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiye28 gibi vergilerden muafiyet-
le de yapılmakta idi.

Sebeb-i Tahrir Hükümleri 

Maliye Ahkâm Defterlerinde kayıtlı belge türlerinden bir grubu da sebeb-i tahrir 
hükümleri oluşturmaktadır. Sebeb-i tahrir hükümleri, aynı formülle başlayan se-
beb-i tahrir beratlarından konuları itibarıyla farklı olup, bunlar temessük yani senet 
yerine geçmek üzere verilmiş hükümlerdir. Sebeb-i tahrir hükümleri; cizye29, ispen-
çe30, adet-i ağnam ve resm-i ağıl rüsumları31, avarız32, haraç33, kürekçi bedeli34, vakıf 

14  KK nr. 61, s. 29.
15  KK nr. 67, s. 874.
16  MAD nr. 7534, s. 52.
17  KK nr. 61, s. 37.
18  KK nr. 61, s. 112.
19  KK nr. 61, s. 69.
20  MAD nr. 7534, s. 47.
21  KK nr. 67, s. 79, 684.
22  KK nr. 67, s. 698.
23  KK nr. 61, s. 34.
24  KK nr. 61, s. 99.
25  KK nr. 61, s. 82.
26  MAD nr. 19322, s. 7’de 4 Receb 934 tarihli sebeb-i tahrir beratı bir memlehaya yevmi dört akçe ulufe 
ile kâtib tayini hakkındadır. 
27  “..haraç ve ispençeden ve a‘şardan ve bi’l-cümle sunûf-ı şer‘iyye ve rusûm-ı örfiyyeden ve avârız-ı 
tekâlif kulluklarından muaf ve müsellem…” KK  nr. 67, s. 526.
28  KK nr. 67, s. 400.
29  KK nr. 67, s. 344, 365, 426, 1111.  
30  KK nr. 67, s. 723. 
31  KK nr. 67, s. 846. 
32  KK nr. 67, s. 440, 451, 493, 871, 903. 
33  KK nr. 67, s. 26, 255, 284, 348, 355, 358, 372, 387, 401, 475, 480. 
34  KK nr. 67, s. 21, 30, 33, 149, 153, 451, 493, 903. 
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zevayidi35 gibi devlet tarafından toplanan vergilerin veya mukâtaa taksit ve tahville-
rinin36 doğrudan doğruya hazineye girmesi ve çeşitli sebeplerle hazine-i amireden 
borçlanma yoluyla alınan akçelerin geri ödenmeleri37 halinde borcun ödendiğini 
belirten temessükün (senedin) verilmesi için düzenlenirdi38. Sayıları bakımından 
sebeb-i tahrir hükümleri Maliye Ahkâm Defterlerinde en küçük belge gruplarından 
birini oluşturmaktadır.

Sebeb-i tahrir hükümlerinin bir kısmı da bazı devlet görevlilerinin çeşitli sebepler-
le hazine-i amireden karz (borçlanma) yolu ile aldıkları akçelerin geri ödenmesi ile 
ilgilidir. Mâliye Ahkâm Defterlerinde görülen borçlanmalar genelde şu şekillerde 
olmaktadır: Ordunun her hangi bir yere sefere gidildiğinde sefer ihtiyaçlarının kar-
şılanması,39 görevlere tayin esnasında devlete verilmesi gereken pişkeşlerin hazi-
neden borçlanarak alınıp peşinen ödenmesi ve daha sonra bu borçların hazine-i 
amireye iadesi40  

Tezkireler

Mâliye ahkâm defterlerine kaydedilen bir diğer belge türü de tezkirelerdir. XVI. yüz-
yıl mâliye ahkâm defterleri incelendiğinde maliye tezkirelerinin genelde taşradaki 
eyaletlerden gelen mühimmat taleplerinin karşılanması için yazıldıkları görülmek-
tedir. 

XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerine kaydedilen tezkirelerin konuları tezkerenin 
yazıldığı muhataba göre değişiklik göstermektedir. Mesela, Küçük mirâhur ağaya 
hitaben yazılan tezkirelerin konuları; Hassa bahçeden41, Saray-ı amireden42 vs. çı-
kıp silahdarlar cemaatine ilhak olanlara nakil aracı olarak bargir verilmesi, Matbah-ı 
amire görevlilerine bargir verilmesi hakkındadır43. 

Âdet ve Kânûn Hükümleri 

XVI. yüzyılda Maliye Ahkâm Defterlerine kaydedilen belge türlerinden birini de 
âdet ve kanun hükümler oluşturmakta olup bu hükümler “Adet ve kanun üzere…” 
şeklinde bir ifadeyle başlamaktadır. Bu hükümler XVI. Yüzyılın ilk yarısına ait üç Ma-

35  KK nr. 63, s.195; KK nr. 67, s. 338.
36  KK nr. 67, s. 22, 36, 39, 86, 121, 149, 153, 155, 202, 220, 225, 261, 284.
37  KK nr. 63, s. 145; KK nr. 67, s. 675, 808.
38  Kütükoğlu, a.g.e., s. 192. 
39 Vezir Mustafa Paşa Yemen seferine serdar olduğu zamanda Yemen mühimmatı için hazine-i amire-i 
Haleb’den defterdar Mehmed tahvilinden 974’de aldığı akçeyi Mısır hazinesine teslim ederek temessük 
talep etmişti. MAD nr. 7534, s. 691.
40  KK nr. 67, s. 808.
41  D.EVM nr. 26278, s. 118; MAD nr. 7534, s. 571.
42  D.EVM nr. 26278, s. 128; MAD nr. 7534, s. 53, 64, 108, 525, 1178, 1251, 1277, 1289.
43  MAD nr. 7534, s. 336.
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liye Ahkâm Defterinde bulunmakta olup diğer belge türlerinden sayı olarak olduk-
ça azdır44. Adet ve kanun hükümleri genel olarak bazı mukataalara yasakçı tayini ve 
çeşitli mukataaların eski ve yeni emin ve amillerinin borçlarının tahsili için gönderi-
len havale kullarına havale hükmü yazılmasıyla ilgilidirler. 

Sonuç olarak XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde yaptığımız incelemelerde 
hüküm, berat, tezkire, sebeb-i tahrir hükmü, sebeb-i tahrir beratı, adet ve kanun 
hükümleri olmak üzere altı farklı belge türü tespit edilmiştir. Bunlardan sayıca en 
fazla olanları hüküm, tezkire ve sebeb-i tahrirlerdir. Bunları ise berat, âdet ve kânûn 
hükümleri ile hüccetler takip etmektedir.

XVI. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Konya

Selçuklulardan Karamanoğulları’na geçen Konya, Yıldırım Bayezid tarafından 
1397’de Karaman Beyliği’nin ilhakıyla Osmanlı topraklarına katıldı. Ankara Savaşı’n-
dan sonra Timur tarafından ihyâ edilen ve Karamanoğulları Beyliği’ne verilen Kon-
ya, Fatih Sultan Mehmed’in Karaman seferi sırasında 1467 yılında yeniden fethedildi 
ve kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Konya, Karaman Eyâleti’nin kurulduğu 
tarihten itibaren, paşa-sancağının Kayseri olduğu 1523-1560’lı yıllar dışında anılan 
eyâletin paşa-sancağı oldu. 

Konya XV ve XVI. Yüzyıl Osmanlı idarî teşkilatında Karaman eyaletine bağlıydı. 
Karaman Eyaleti, 1476’da yapılan tahrîri göre; Konya, Lârende (Karaman), Seydi-
şehir-Bozkır, Akşehir, Ilgun, Beyşehri, Ereğli, Niğde-Şücaaddin (Ulukışla) ve Andığı 
(Ortaköy), Ürgüp, Aksaray ve Koçhisar olmak üzere 11 vilayet ile Develi ve Karahi-
sar nâhiyelerinden oluşuyordu. XVI. Yüzyılın hemen başında (1501) yapılan tahrire 
göre Karaman eyaletine; Konya, Lârende, Akşehir, İshaklı, Belvîrân, Beyşehir, Ilgun, 
Seydişehir, Ermenek, Ereğli, Kayseri, Karahisar, Niğde, Aksaray, Koçhisar, Mut, Gül-
nar, Çimen-ili, Andığı, Ürgüp, Karataş, Eski-il, Turgut-ili, Aladağ ve Zengicek olmak 
üzere 25 kaza bağlıydı. Kanunî Sultan Süleyman devri başlarında 1523 yılında ya-
pılan tahrire göre ise; Konya, Lârende, Beyşehir, Akşehir, İçil, Kayseri, Kırşehir, Niğde 
ve Aksaray olmak üzere sekiz sancak ve bunlara bağlı 26 kaza ve 18 nefs (şehir), iki 
kasaba, 2.129 köy ve 1831 mezra bağlıydı45. 

XVI. yüzyıl idari teşkilatına bağlı olarak Konya ile ilgili mali hükümler “Karaman bey-
lerbeyine ve Konya kadısına hüküm ki” veya “Konya kadısına hüküm ki” şeklinde bir 
başlıkla kaydedilmekteydi. İlk Maliye Ahkâm Defteri Kamil Kepeci tasnifindeki 61 
numaralı defterdir. 927/1520 tarihli olan defterin ilk beş sayfası boş olup toplam 
426 sayfadır. 1 Muharrem-29 Zilhicce 927/12Aralık1520 – 30 Kasım1521 tarihleri 
arası hükümleri içeren 12 x 35 cm ebadındaki defter, Rumeli bölgesine ait bir Maliye 

44  KK nr. 61, 62, İbnü’l-Emin Dâhiliye, nr. 20.
45  Bilge, Sadık Müfit; (2011), ‘Karaman Eyâleti’nin Tarihî Coğrafyası ve İdarî Taksimatı (XV.-XVIII. Yüzyıllar) 
[‘Historical Geography and Administrative Division of the Karaman Province (XVth-XVIIIth Centuries)’]’, 
in: International Review of Turkish Studies, Spring 2011, Volume: 1, Issue: 1, pp. 50-66.
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Ahkâm Defteri olması nedeniyle Konya ile ilgili hüküm içermemektedir. 

Maliye Ahkâm Defterlerinden ikincisi İbnü’l-Emin Dâhiliye serisinde 20 numaralı ve 
Gurre-i Muharrem 934-9 Rebiulahir 934/27 Eylül 1527-2 Ocak 1528 tarihleri arasın-
daki malî hükümleri ihtiva edip 11 x 25 cm. ebatlarındadır.  Defter 118 sayfa olup 
Anadolu ve Rumeli Maliye Ahkâmını ihtiva etmektedir. Defterde Konya’ya ait bir 
hüküm bulunmaktadır. Hüküm Gördos kadısına hitaben yazılmış olup Konya hasla-
rı mukataasındaki hassın öşründen elde edilen terekenin reaya tarafından Gördos 
iskelesine indirilmesi hakkındadır46. 

Bu yüzyılın üçüncü defteri Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) serisinde 19322 
numarada kayıtlı olup farklı tarihlere ait iki parça defterin bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Defterin, dış cildinin ebadı 11.8 x 35.3 cm, ilk yirmi beş sayfanın 
ebadı 10.5 x 30.5 cm, son üç sayfanın ebadı ise 10.5 x 34.1 cm olup Konya şehrine 
ait hüküm bulunmamaktadır. 

Dördüncü defter yine MAD serisine ait 15367 numaralı ve 943-960/1536-1552 ta-
rihleri arasındaki hükümleri kapsamaktadır. 18 sayfalık parça defterde Konya ile il-
gili kayıt bulunmamaktadır. 

Beşinci defter Kamil Kepeci (KK) tasnifi 62 numarada yer alıp 1 Muharrem 951 - 29 
Zilhicce 951/25 Mart 1544 - 13 Mart 1545 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva et-
mektedir. 13 x 34,3 cm ebadındaki defter 915 sayfadan müteşekkildir. Rumeli böl-
gesine ait mali hükümleri ihtiva eden defter, KK, 61 numaralı defterle aynı diploma-
tik özellikleri göstermektedir. Defterde Konya ile ilgili bir adet hüküm bulunmakta-
dır.  Konya, Larende, Yenişehir, Aksaray, Ürgüb, Develü, Karahisar , …, Ereğli, Akşehir, 
Ermenek ve Kırşehir kadılarına hitaben yazılan hükmün konusunu Gayrimüslimlere 
medropolit tayin olunan rahibin mîrî (devlet) için vergi toplanılmasında yardımcı 
olunması oluşturmaktadır47. 

Maliye Ahkâm defterlerinin altıncısı KK, tasnifi 63 numarada kayıtlı olup 960/1552 
tarihlidir. Defter 938 sayfadan müteşekkil defterdeki maliye hükümleri Anadolu 
bölgesine aittir. Hükümler Ramazan ayında sona ermektedir. 13 x 35,5 cm ebadın-
daki defter aynı serideki 61 ve 62 numaralı defterlerle aynı diplomatik özelliklere 
sahiptir. Bu defter diğer Maliye Ahkâm Defterleri içerisinde Konya ile ilgili kayıt açı-
sından 45 kayıtla ilk sırada yer almaktadır. Kayıtların 42’si hüküm, 2 tanesi sebeb-i 
tahrir hükmü, bir tanesini de nişân-ı hümâyûn yani berat oluşturmaktadır. 

Kamil Kepeci Tasnifi 63 numaralı defterde yer alan Konya hakkındaki hükümlerin 
önemli bir grubunu çeşitli vergiler ile çeşitli mukataaların emin, âmil, mültezim, 
kâtip olanların ve kadıların hesaplarının incelenip devlete olan borçlarının tahsiline 
dairdir. Tahsil edilecek vergilerin başında Konya’ya tabi bazı kazalardaki ganem res-

46  İbnü’l-Emin Dahiliye, nr. 20, s. 48.
47  KK nr. 62, s. 272.
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mi gelmektedir48. Bunu çeşitli hasların Karaman beylerbeyine tımara verilmesi ve 
verilinceye kadar geçen sürenin mahsulünün teftiş edilip gelirlerin tahsil edilmesi49, 
İçel sancağına tabi Gülnar, Silifke, Karataş, Selendi ve Mut kadılıklarındaki bogası, 
fintan, kirpas ve ham abası mukâtaatı50, Bozdoğan cemaati yörükleri mukâtaatı51, 
yüzdeciyan mukataatı52, suğlalar mukataatı53, sipahi timarı54 ile mevkufat ve hassa 
beytülmâle55 emin, amil ve mültezim olanların bakilerinin tahsili izlemektedir. Ay-
rıca üzerinde devlete ait borçla ölen sipahi ve kadı zimmetlerindeki bakilerin mu-
hallefâtlarından tahsil edilmesi56 ve nevruz sebebiyle mukâtaat hasıllarının satılıp 
bedellerinin hazine-i amireye gönderilmesine ait hükümler de bu grupta değer-
lendirilmiştir57. 

Vakıf kayıtlarına ait hükümlerde Konya’daki Şeyh Sadreddin Zaviyesi Vakfı ihtiyaçla-
rına harcanmak üzere Alaiye iskelesinden58 ve Sultan Selim Han’ın Konya mukâta-
atından59 onar akçe sadaka tayin olmasına dair iki hüküm ile Merhûm Hasan Pa-
şa’nın Akşehir’deki imâret-i evkâfı mütevellisinin muhasebesinin teftişine60 ait bir 
hüküm olmak üzere toplam üç hüküm bulunmaktadır.

Defterde hassa-i hümayûn ihtiyaçlarının bir kısmının Konya’dan tedarik edildiğine 
dair hükümler de bulunmaktadır. Konya kadısına hitaben yazılanlarda yüz kantar 
bal mumu ile iki yüz bin adet elma kurusu ve on kantar armuda ihtiyaç bulunduğu, 
bunların Konya’dan tedarikine dair iki hüküm bulunmaktadır61. Bu hükümlerden 
bal mumu, elma ve armudun kalitelisinin burada üretildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 
mîrî için bir hükümde otuz katar, diğer hükümde de elli ve otuz yedi katar deveye 
ihtiyaç bulunduğu bunların Konya ve havalisinden satın alınması emredilmekte-
dir62. Bu hükümlerden nakil vasıtası ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün Karaman 
bölgesinden özellikle Konya’dan karşılandığını söylemek mümkündür. 

Konya şehrinin imarına dair Maliye Ahkâm Defterlerinde pek belge bulunmamakla 
beraber Konya kalesi ve kapılarının tamiri63 ile iç kalede satılan evlerin teftişine ait 
belgeler bulunmaktadır64.

48  KK nr. 63, s. 468, 732.
49 KK nr. 63, s. 713.
50  KK nr. 63, s. 752.
51  KK nr. 63, s. 758, 771,743, 835, 914.
52  KK nr. 63, s.770.
53  KK nr. 63, s.818.
54  KK nr. 63, s. 786, 820.
55  KK nr. 63, s. 918.
56  KK nr. 63, s. 148, 831.
57  KK nr. 63, s. 76.
58  KK nr. 63, s. 69.
59  KK nr. 63, s. 75.
60  KK nr. 63, s. 593.
61  KK nr. 63, s. 161, 633.
62  KK nr. 63, s. 284, 338.
63  KK nr. 63, s. 80, 398.
64  KK nr. 63, s. 735.
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Karaman vilayetinde tarım ürünlerinin dışında daha çok askerî amaçlarla üretilen 
güherçile önemli bir yer tutmaktadır. Konya kadısına hitaben yazılan; güherçile iş-
lenmesi için Karaman çavuşları kethüdâsı Recep Çavuş’un mübaşir tayin edildiğine 
dair hüküm bunun bir teyidi olarak görülebilir65. Bu tür tayinler genelde beratlarla 
yapılmakta olup bu belgede bir hüküm içerisinde geçmesi diplomatik açıdan da 
farklı bir uygulamayı göstermektedir. 

Defterde Konya ile ilgili müteferrik konular da hükümler de yer almaktadır. Bunla-
rı; Konya’ya tabi Seydişehir haslarının ortakçılarının hasıl ettikleri ürünlerin öşrünü 
beyliğe vermeleri sebebiyle avarızdan muaf oldukları ve muafiyete dışarından ka-
rışılmaması66 seferlerde görev alan sipahilerin mahsullerine mevkufatçıların karış-
maması67, ölen sipahilerin tımarlarının oğullarına verilmesi68, vergi toplama konu-
sunda ahaliye zulüm eden emin, amil ve mültezimlerin teftiş edilip bu tür sıkıntılara 
sebep olanların men edilmesi69, borcu bulunan emin, amil ve mültezimlerin borç-
larında dolayı ev, tarla ve bağlarının satılarak borcun tahsili70, Konya’ya tabi İçel 
sancağının damga resminin mukataaya verilmesi71, yine İçel sancağına tabi Gülnar 
kazasının Çavuş köyünün mezra sınırı anlaşmazlığının halli olarak sıralayabiliriz72.

Kamil Kepeci (KK) Tasnifi 63 numaralı defterde Konya ile ilgili iki adet de Sebeb-i 
Tahrir hükmü bulunmaktadır. Bu iki hükmün konusunu bir tahvilden hazîne-i âmi-
reye akçe teslimi oluşturmaktadır. Hükümlerde; “Vilâyet-i Karaman mukâta‘âtından73 
ve beytülmal mahsûlünden74 Konya kadısı Mevlânâ Hacı Alaaddin’in irsâliye defteri 
mûcebince Karaman beğlerbeğisi çavuşlarından Ali Çavuş eliyle hazîne-i âmireye 
akçe teslimi” şeklinde ifade edilmektedir. 

Aynı defterde bir tane de Nişân-ı hümâyûn yer almaktadır. Nişân-ı hümâyûnun ko-
nusunu ise Konya, Niğde ve Aksaray’ın mevkûfâtına emîn olan Abdullah’ın azl edi-
lerek yerine erbâb-ı timârdan Ahmed b. Ali’nin tayin edilmesi oluşturmaktadır75.

Yedinci Defter Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) serisi içinde yer alan 233 nu-
maralı defter olup 23 Ramazan 960-29 Zilhicce 960/2 Eylül 1553-6 Aralık 1553 tarih-
leri arasındaki hükümleri ihtiva eder. 12,5 x 36 cm ebadında ve 138 sayfadan ibaret 
olan defter eksik olup Anadolu ve Rumeli’ye dair maliye hükümlerini içermektedir. 
Bu defterde Konya ile ilgili sadece 4 adet tezkire kaydı bulunmaktadır. Tezkirele-
rin ikisi Karaman’a bağlı Konya suğlalarını (göller) mukâtaaya tutan mültezimin 

65  KK nr. 63, s. 339.
66  KK nr. 63, s. 136.
67  KK nr. 63, s. 190.
68  KK nr. 63, s. 793.
69  KK nr. 63, s. 259.
70  KK nr. 63, s. 356.
71  KK nr. 63, s. 765.
72  KK nr. 63, s. 766.
73  KK nr. 63, s. 732.
74  KK nr. 63, s. 856.
75  KK nr. 63, s. 808.
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zimmetindeki borçların tahsili hakkındadır76.  Hükümlerden birisi Konya kadısına 
hitaben yazılmış olup İçel sancağında yer alan ve Mora kalesi mustahfızlarının La-
rende ve Mut kadılıklarındaki timarlarının hassa-i hümayuna ilhak olduğu ve tımar 
bedellerinin ödendiğine dairdir77. Konya kadısına hitaben yazılan son tezkire ise 
güherçile işletmeciliği hakkındadır78. 

Sekizinci defter Kamil Kepeci (KK) tasnifi 2775 numarada kayıtlı olup selh-i Muhar-
rem 973 - 29 Zilhicce 973/27 Ağustos 1565 - 17 Temmuz 1566 tarihleri arasındaki 
hükümleri ihtiva etmektedir. 14 x 36 cm ebadındaki defter Anadolu ve Rumeli böl-
gesine dairdir. 1.984 sayfa olan defter XVI. Yüzyıla ait defterlerin sayfa ve hüküm 
sayısı açısından en kapsamlısı olup defterin son kısmında bir de fihrist bulunmak-
tadır. Bu fihristin başlığı “Defter-i fihrist-i ahkâm-ı şerîf-i mâliye el vaki‘ fi sene 973 
yevmü’s-sebt” şeklindedir79. Fihrist kısmı 46 sayfadır.  Ancak sayfa ve hüküm sayısı 
açısından bu kadar kapsamlı olan defterde Konya ile ilgili sadece 2 kayıt bulunmak-
tadır. Konya kadısına hitaben yazılan bu hükümlerin ilki Ma’mûriye Kalesi’nde yapı-
lan camii inşaatı için ihtiyaç duyulan birer adet demirci ve camcı talebine dairdir80.  
İkinci hüküm ise Konya’dan gönderilen kürekçiler hakkındadır81. 

Dokuzuncu defter ise Devâir-i Evâmir-i Mâliye tasnifinde (D.EVM) 26278 numara-
da kayıtlı olup 976-987/1568-1579 tarihleri arasındaki hükümleri içermektedir. 236 
sayfa olan bu defter, üç adet Maliye Ahkâm defter parçasının biraya getirilmesi ile 
oluşturulmuştur. İlk parça 976/1568 tarihli olup 176 sayfa, ikinci parça 981/1573 
tarihli olup 43 sayfa, son parça ise 987/1579 tarihli olup 16 sayfadır. 14,5 x 43,5 cm 
ebatlarındaki bu defterde Konya ile ilgili bir adet kayıt bulunmaktadır. Konya ve 
Niğde kadılarına hitaben yazılan hükmün konusunu cizye tahsiline giden sipahi 
oğlanlar cemaatinden Alagöz’ün Niğde’ye ve Kör Ramazan’ın ise Konya’ya gidip 
geri gelmediklerinden Dergâh-ı Mualla çavuşları vasıtasıyla bu iki kişinin bulduru-
lup İstanbul’a getirilmeleri hakkındadır82. 

Onuncu defter Kamil Kepeci (KK) tasnifi 67 numarada kayıtlı olup 980/1572 tarihli-
dir. 43.5 x 15.5 cm ebadındaki defter 1362 sayfa olup Anadolu ve Rumeli bölgeleri-
ne ait mali hükümleri içermektedir. 16. yüzyıl maliye ahkam defterleri içerisinde en 
az hükme sahip olan defterlerden biri olan bu defterde Konya ile ilgili 6 adet hüküm 
bulunmaktadır. Bu hükümlerden iki tanesi Konya kadısına hitaben yazılmış olup, 
kürekçi ve avarız bedellerini ödeyenlerden bu vergilerin tekrar istenilmemesi hak-
kındadır83. Bir tanesi, Karaman beylerbeyisi ile Konya kadısına hitaben, Gündüzle ve 
Bagraz hasları iltizamı emaneti ve tahvil dâhilindeki vergilerin tahsili hakkındadır84.  

76  MAD nr. 233, s. 45, 55.
77  MAD nr. 233, s. 54.
78  MAD nr. 233, s. 72.
79  KK nr. 2775, s. 1937
80  KK nr. 2775, s. 70
81  KK nr. 2775, s. 1281
82  D.EVM nr. 26278, s. 220.
83  KK nr. 67, s. 1185, 1257.
84  KK nr. 67, s. 577.
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Konya kadısına hitaben yazılan diğer bir hüküm defter-i hâkânîde kayıtlı atçeken 
taifesi üzerine lazım gelen üç yüz akçelik atçeken resminin tahsiline dairdir85. Ka-
raman beylerbeyisi ile Konya ve Aksehir kadılarına hitaben yazılan hükmün konu-
sunu da bu bölgedeki derbent karyesinin avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiye vergi-
lerinden muafiyeti oluşturmaktadır86. Defterdeki son hüküm ise yine Konya kadı-
sına hitaben yazılmış olup, Konya’da âsûde olan Kutbü’l-ârifîn Mevlânâ Celâleddin 
kuddise sırrahûnun âsitânesine hizmet eden Türbe-i Celâliye mahallesi cemâatinin 
avârız-ı dîvâniye ve tekâlif-i örfiyeden muâf oldukları ve muâfiyetlerine dışarıdan 
hiç kimsenin karışmamasına dairdir87. 

On birinci defter Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) serisinde 7534 numaralı ve 
984/1576 tarihli defterdir. Defterin ilk sayfasının baş kısmında “Haraca Müteallik Ah-
kâm-ı Şerîfedir sene 984” şeklinde bir başlığın altında haraçla ilgili bazı hükümler 
kaydedilmiştir. 16 x 44cm ebadındaki defter 1.848 sayfa olup Anadolu ve Rume-
li bölgelerine ait mali hükümleri ihtiva etmektedir. Defterin arka kısmında 1.817. 
sayfada “Fihrist-i Ahkâm-ı şerîf-i mâliye tâbî�-i Şıkk-ı Evvel el-vâki� fî 25 Muharre-
mü’l-Haram sene 984, bu bendenin mübâşereti tarihidir.” şeklinde bir başlık altında 
31 sayfalık bir de fihrist yer almaktadır.

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) serisinden 7534 numaralı defterde Konya ile 
ilgili 17 hüküm, 1 sebeb-i tahrir ve 1 Nişân-ı hümâyûn olmak üzere toplam 19 kayıt 
bulunmaktadır.  Bu defterdeki hükümlerin ilk gurubu avarız-ı dîvâniye ve tekâlif-i 
örfiye vergilerinden muafiyetler hakkındadır. Muafiyetle ilgili beş hükümden üç ta-
nesi menzil atı beslemeğe tayin edilen köyler ve kişilerin muafiyeti88, bir tanesi 
Konya’daki Kara Oyuk mahallesindeki Şeyh Sinan Dede Camii Vakıf hizmetlilerinin 
muafiyeti89, biri de Matbah-ı âmire için her yıl beş yüz odun veren Arab taifesinin 
vergilerden muafiyeti ile ilgilidir90. 

Bu hükümleri Karaman beylerbeyliğine bağlı, Konya, Akşehir, Niğde, Kayseri, Aksa-
ray, Bolvadin kazalarında kışlayan hassa develerin kışlık ihtiyaçları olan arpa, saman 
ve keçe tedarikine ait iki hüküm takip etmektedir91. Develerle ilgili bir hüküm de 
Bursa’daki anbar-ı amirede buğdayın azalması üzerine Karaman’da kışlayan miri 
deve sarbanları tarafından Karaman ve Konya’dan kira develeri ile Bursa’ya buğday 
tedarikine dairdir92.  
Konya kadısına hitaben yazılan iki belge emr-i şerif yenilenmesine dairdir. Bunlar-
dan ilki Abdülaziz b. Derviş Şeyh Hasan’ın avarız ve tekalifden muafiyet hükmünün 
tecdidi93, diğeri de Türbe-i Münevvere-i Celâliye yakınındaki Şiyavuş köyünde Mer-

85  KK nr. 67, s. 700.
86  KK nr. 67, s. 1268.
87  KK nr. 67, s. 250.
88  MAD nr. 7534, s. 194, 266, 1132.
89  MAD nr. 7534, s. 611.
90  MAD nr. 7534, s. 1138.
91  MAD nr. 7534, s. 629, 1115.
92  MAD nr. 7534, s. 1452.
93  MAD nr. 7534, s. 283.
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hûm Sinan Dede’nin bina ettiği mescide Kanuni Sultan Süleyman Han’ın tahta geç-
mesiyle Sultan Selim Han’ın yaptırdığı başhanenin gelirlerinin bu mescid ve yöre 
fakirleri için harcanmasına dair verdiği emr-i şerifin tecdidi hakkındadır94. 

Diğer 7 hüküm muhtelif konularda olup bunları; ölen kişiye borç yükleyen amillerin 
men edilmesi95, Konya ve havalîsinin yave ve dehşîsinden avlanan doğanların belli 
bir meblağ karşılığı teslimi96, Karaman ve Karaman’a bağlı kazalardaki ıstabl-ı ami-
rede bulunan sakat ve iş yapamaz durumdaki develerin satılması97, avarız vergile-
rinin toplanması ve vermek istemeyenler hakkında yapılacak işlemler98, Merhûm 
Pîr Mehmed Paşa’nın Konya’da bina ettiği zaviyenin vakıf masrafları için merhûmun 
Edirne’deki vakıf gelirlerinden iki yüz bin akçenin tahsili ve bu vakfın masrafları için 
harcanması99, Konya’ya tabi Göynük kazasında baki kalan mîrî kerestenin teslim 
alındığına dair temessük verilmesi şeklinde sıralayabiliriz100. 

Hükümlerin dışında kayıtlı tek Nişân-ı Hümâyûn’un konusunu; Sultan Süleyman 
Han zamanında Seyh Halife b. Piri Halife’ye Konya kazasının Hatun Sarayı nahiye-
sindeki Kömse köyünde bir çiftliğin tapu ile verildiği buraya dışarıdan kimsenin ka-
rışmaması oluşturmaktadır101. Sebeb-i tahririn konusunu da Konya’daki Mahmud 
Dede zaviyesinde bulunan dervişlerden avârız-ı dîvâniye ve tekâlif-i örfiye alınma-
masına dair verilen muafnâmenin yenilenmesi oluşturmaktadır102.  

XVI. yüzyıla ait 12. ve son defter Mühime Defterleri serisinde 41 numaralı ve 987/1579 
tarihli mâliye ahkâm defteridir. 504 sayfadan müteşekkil bu defterde Anadolu mâli-
ye ahkâmını                                                                                                                                                                                          
havi hükümler bulunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde mühim me serisi 
içinde tasnif edilen ve 15.1 x 44 cm ebadındaki bu defter 29 Receb 987 – Selh-i Z 
987/21 Eylül 1579 - 16 Şubat 1580 tarihlerini kapsamaktadır. Defterde Konya ile 
ilgili 14 hüküm bulunmaktadır. Bu hükümlerin 9 tanesi Konya’da bulunan vakıflarla 
ilgilidir. 5 hüküm ise Konya’da yer alan suğlaların mukataa yoluyla iltizama verilmesi 
ile bazı vergi ve gelirlere dışarıdan yapılan müdahalelerin engellenmesine aittir. 

Defterde yer alan vakıf kayıtlarının incelenmesinde 9 vakıf kaydından 4 tanesinin 
Konya’daki Sultan Selim İmareti Vakfına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunların konu-
ları ise; Sultan Selim İmareti vakfı reayasından Silifke’nin Kit karyesi sakinlerinden 
bazı kişilerin vakıf reayası iken bir şekilde kendilerini mütekait kaydettirdikleri ve 
vakfa zarar verdikleri bu sebeple bunların teftiş edilip ve men edilmeleri103, aynı 

94  MAD nr. 7534, s. 589.
95  MAD nr. 7534, s. 189.
96  MAD nr. 7534, s. 671.
97  MAD nr. 7534, s. 979.
98  MAD nr. 7534, s. 1279.
99  MAD nr. 7534, s. 639.
100  MAD nr. 7534, s. 1231.
101  MAD nr. 7534, s. 283.
102  MAD nr. 7534, s. 1692.
103  Mühimme D. nr.41, s. 39.
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vakıf reayasından olup ölenlerin yerlerinin tapu ile başkalarına satılması ve bu sa-
tış işlerine dışarından müdahale edilmemesi104, Sultan Selim’in Sultaniye ve Kon-
ya’daki imaretlerinin vakıf mütevellileri ile câbîlerinin muhasebelerinin teftişleri 
ve zimmetlerindeki bakilerin tahsili hakkındadır105. Vakıflarla ilgili diğer bir hüküm 
grubu Karaman oğlu İbrahim Bey Vakfı ile ilgilidir. Bu vakıfla ilgili konuları; Bu vakfın 
eski mütevellilerinin bakilerinin tahsili106 ile Konya Kadısı Seyyid Mehmed’in vakfa 
borcu olduğu halde nazırlık vazifesi olan yevmi otuz akçeyi almakta devam ettiği, 
vakfa borcu olanların borçlarını ödemeden vakıftan vazife verilmemesi oluştur-
maktadır107. Vakıflarla ilgili son üç hüküm ise muhtelif vakıflara aittir. Bunlardan ilki 
Konya’daki Devlet Hatun Vakfı hududunu tecavüz eden sipahilerin men edilmesi108, 
Mevlânâ Celâleddin Vakfı’na müezzin ve muvakkit olan kişinin vazifesinin ehli ol-
madığı için yerine başka birinin tayini109 ve Sadreddin-i Konevi Zaviyesi’nde zavi-
yedar olan Hasan Halife’nin günlük iki akçelik vazifesine kimsenin karışmaması ve 
ücretinin hesaplanıp verilmesi hakkındadır110.

Konya’daki suğlaların iltizamı ve iltizamla ilgili alacak verecek konularına ait 3 adet 
hüküm bulunmaktadır. Bu hükümlerden ilki Konya’daki hassa suğlaları mahsulün-
den mîrîye ait mukâtaa gelirinin tahsiline aittir111. İkinci hüküm ise Konya’ya bağlı 
İsmail köyünden bazı kişilerin suğlası olmadığı ve arazilerinin sulak olmadığı halde 
mukâtaat nazırının hâsılatının yarısını talep ettiği ve bunun men edilmesi112, son 
hüküm ise Konya’daki Balıkağı, Aliyeri ve Virancık suğlalarını iltizam eden Karaca 
Musa’nın bazı kimselerde alacağı olduğu bunların mîrî tarafından tahsili ve borcuna 
sayılması hakkındadır113. 

41 numaralı Mühimme Defterinde yer alan hükümlerden on üçüncüsü Anadolu 
ve Karaman’daki Yava-i cizye-i gebran ve hariç ez-defter kıbtiyan mukâtaasına ilti-
zamla emin olan Hasan subaşının işlerine dışarıdan karışılmaması çünkü Havâss-ı 
hümâyûna ait mukâtaaların her yönden serbest olduğu, bu gibi mukâtaalara hariç-
ten müdahalenin câiz olmadığına dairdir114. Defterdeki son hüküm Konya ve Eski-il 
kadılarına hitaben yazılmış olup Eski-il’e tâbî atçeken taifesinden Boynu Yumru ce-
maatine ait İncesu’daki arazilere sipahilerin karışmasının yasaklanması hakkında-
dır115.
XVI. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Konya ile İlgili Kayıtlar 

104  Mühimme D. nr.41, s. 45.
105  Mühimme D. nr.41, s. 55, 181.
106 Mühimme D. nr.41, s. 463. 
107  Mühimme D. nr.41, s. 488.
108  Mühimme D. nr.41, s. 153.
109  Mühimme D. nr.41, s. 22.
110  Mühimme D. nr.41, s. 456.
111  Mühimme D. nr. 41, s. 203.
112  Mühimme D. nr. 41, s. 440.
113  Mühimme D. nr. 41, s. 452. 
114  Mühimme D. nr. 41, s. 163.
115  Mühimme D. nr. 41, s. 432.
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Seri No Hüküm 
Sayısı

Tezkire 
Sayısı

Nişân-ı 
Hümâyûn 

Sayısı

Adet ve 
Kanun 

Hükmü 
Sayısı

Se-
beb-i 
Tahrir 
Sayısı

Toplam

KK 61 Hüküm yok
İE.DH 20 1 1
MAD 19322 Hüküm yok
MAD 15367 Hüküm yok
KK 62 1 1
KK 63 42 1 2 45
MAD 233 4 4
MAD 2775 2 2
D.EVM 26278 1 1
KK 67 6 6
MAD 7534 17 1 1 19
MM 41 14 14
Toplam 12 84 4 2 3 93

Sonuç

XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinin incelenmesi neticesinde bu yüzyıla ait def-
terlerden Kamil Kepeci tasnifine ait 61, MAD tasnifine ait 19322, 15637 numaraları 
defterlerde Konya ile ilgili kayda rastlanmamıştır. İbnü’l-Emin Dâhiliye 20, Kamil Ke-
peci 62 ile D.EVM 26278 numaralı defterlerde ise sadece birer kayda rastlanılmıştır. 
Bunların dışında en az kayda sahip defterlerden biri 2 kayıtla Kamil Kepeci 2775 
numaralı defter olup bunu 4 tezkire ile MAD 233 numaralı defter takip etmektedir. 
Bunları da Kamil Kepeci serisinden 6 kayıtla 67 numaralı defter izlemektedir. Bu def-
terlerdeki belge azlığı ve yokluğunun sebebi defterlerdeki hükümlerin az olması, 
defterlerin parça defterlerden oluşması yani tam bir seneye ait Maliye Ahkâmını 
içermemesi ve defterlerin genelde sadece Rumeli bölgesine ait hükümlerden oluş-
masıdır.

XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinden Kamil Kepeci 63 numaralı defter, 45 kayıtla 
en çok kaydın bulunduğu defter olup bunu 19 kayıtla MAD 7534 numaralı defter 
takip etmektedir. Kayıt sayısı bakımından 14 kayıtla üçüncü sırayı Mühimme Def-
terleri Tasnifinde yer alan 41 numaralı defter almaktadır. Bu defterlerde diğerlerine 
nisbetle Konya ile ilgili bu kadar fazla kayıt bulunmasının sebebi ise defterlerin tam 
bir yıla ait hükümlerden oluşması ve hem Anadolu hem de Rumeli bölgesine ait 
maliye kayıtlarını içermesidir. 

Yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere Maliye Ahkâm Defterleri’ndeki kayıtların 
büyük bölümünü hükümler oluşturmaktadır. 93 kaydın 84 tanesi yani yaklaşık % 
90’ı hüküm türü belgelerdir. Bunu 4 kayıtla Tezkireler ve 3 kayıtla Sebeb-i Tahrir hü-
kümleri takip etmektedir. Defterlerde 2 de Nişan-ı Hümayun bulunmaktadır. 
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XVI. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerindeki hüküm konularının büyük bölümünü 
Konya ve civarındaki mukataaların işletilmesi, bazı vergilerin mukataaya verilmesi, 
mukataaların teftişi, mukataat gelirlerinin tahsili, mültezim, emin ve âmillerin borç-
larının tahsilleri, vergilerin tahsili, vakıfların faaliyetleri, vakıf görevlileri, vakıf arazi-
leri ve vakıf gelirleri oluşturmaktadır. Konya’nın imarına ait pek fazla kayıt bulun-
mamakla birlikte Mamuriye Kalesi içerisindeki camii inşaatı için camcı ve demirci 
gönderilmesi, Konya kalesi ve surlarının tamiri, Konya iç kalede yapılan evlerin satış 
işlemleri imar faaliyetleri içerisinde sayılabilir.

Defterde Hâssa-i hümayûn ve diğer kazaların yiyecek ihtiyaçlarının bir kısmının 
Konya’dan tedarik edildiğine dair hükümler, bal mumu, buğday, elma ve armudun 
kalitelisinin burada üretildiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. XVI. Yüzyıl 
nakil aracı ihtiyacının büyük bir bölümünün Konya ve civarından sağlanması bu 
bölgenin deve ve menzil atı üretimi açısından önemini gözler önüne sermektedir.   

Konya’nın iktisadî yapısına dair hükümlerde; suğlalar, buğday arazileri, kirpas, bo-
ğası, ham aba, güherçile mukâtaaları ve bazı vergilerin iltizâma verilmesi ve mülte-
zimlerin zimmetlerindeki mâl-ı mîrînin hazineye teslimi ile ilgili kayıtlar 16. yüzyıl 
Konyası’nın hem üretim hem de ticaret açısından önemli bir merkez olduğunu da 
göstermektedir. Ayrıca Maliye Ahkâm Defterlerinde yer alan Konya ve civarından 
toplanan vergilerin çeşitliliği, nasıl toplandığı, vergi memurları, halkın vergi me-
murlarından şikâyetlerine dair hükümler Konya’nın malî açıdan idarî yapısına ait 
önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle Buğday, balmumu, güherçile, kereste, aba, 
kirpas, elma ve armut üretimiyle ilgili hükümler, üretim kollarının ortaya konulması 
açısından önemli bilgiler vermektedir. 

Defterlerde Konya’daki özellikle büyük vakıflarda görev yapan şeyh, derviş ve zavi-
yedarların yaptıkları hizmetler mukabili avarızı divaniye ve tekâlif-i örfiyeden muaf 
olmaları, diğer bölgelerdeki vakıf gelirlerinden, mukâtaalardan buradaki vakıflara 
gelir aktarılması devletin buradaki dini hayata bakış açısını göstermesi açısından 
önemlidir. Kutbü’l-ârifîn Mevlânâ Celâleddin kuddise sırrahûnun âsitânesine hiz-
met eden Türbe-i Celâliye Mahallesi cemâatinin avârız-ı dîvâniye ve tekâlif-i örfiye-
den muâfiyetleri de devrin yöneticilerinin Mevlana Hazretlerine gösterdiği bir say-
gının gereği olsa gerektir. Muafiyetlerin sadece vakıf görevlilerine sağlanmadığı bu 
bölgedeki derbent köylerine, menzil atı yetiştiren köylere ve anbar-ı amire, hassa-i 
hümayunun ihtiyaçlarını karşılayanlara da tanındığı görülmektedir. 

Sonuç olarak şehir tarihçiliği açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan XVI. 
Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinin, bir şehrin iktisadî, sosyal ve idarî yapısının orta-
ya konulmasında şeriye sicilleri, ahkâm ve mühimme defterleri kadar vazgeçilmez 
bir tarih kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. 
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XVII. Yüzyılın Ortalarında 
Konya’da Mahalle 
Yaşantısı: 
Türbe-i Celâliye Örneği 

Hüseyin Muşmal1

Giriş

A-İdari Yapı

Konya, adını binlerce yıldır sürdürmüş olan az sayıdaki yerleşimlerden birisidir. Frig 
dilinde Kawania veya Grekçe Eikon’dan geldiği düşünülmektedir. Roma döneminde 
Eikonieon, Bizans döneminde İkonium olarak kullanılan şehrin adı, kentin Türk hâ-
kimiyetine geçmesinden sonra Konya şeklini alarak Türkçeleştirilmiştir2. 

Konya Ovası’nda 150 km uzunluğunda ve 50 km genişliğinde büyükçe bir gölün 
mevcut bulunduğu ve takriben 8000-9000 yıl önce gölün kurumaya başlamasıy-
la birlikte, ovada ilk yerleşmelerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir3. Fakat Konya 
büyük kentleşme evrimine maden devriyle başlamıştır. M.Ö. 3000’lerde şehir sa-

1  Doç. Dr., Selçuk Üniveritesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
2  Besim Darkot, “Konya Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, VI, Eskişehir 1997, s. 848.
3  Bahar, Hasan -  Karauğuz, Güngör-  Koçak, Özdemir; Eskiçağ Konya Araştırmaları I, İstanbul 1996, s.1.
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kinleri Alaaddin Tepesi’ne yerleşip,  güvenliğini sağlayarak şehri dış etkenlerden 
korumuştur. Roma İmparatorluğu döneminde kent biraz daha büyümüş, Roma’nın 
parçalanmasıyla birlikte ise garnizonlar aracılığıyla yüzyıllarca idare edilmiştir4. İlk 
İslâm devletleri zamanında, özellikle Emeviler ve Abbasiler döneminde, Konya, pek 
çok defa İslâm ordularının istilâsına uğramıştır. M.S. 704 yılında burada bir İslâm 
idaresi kurulmuşsa da bu durum çok uzun sürmemiştir5. 1071 Malazgirt Zaferi’nden 
sonra 1077 yılında Anadolu Türk hâkimiyetinin kurucusu Süleyman Şah tarafından 
alınarak bir Türk şehri haline getirilmiştir. İlk defa Anadolu Selçukluları döneminde 
Başkent olan Konya, en canlı ticarî ve içtimaî hayatını bu dönemde yaşamıştır6. Kon-
ya Bizans’tan Türklerin eline geçtiğinde Alaaddin Tepesi çevresinde bir kasaba hüvi-
yetinde olmalıdır. Bu özelliğini XI. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren değiştirmeye 
başlamış7 ve Anadolu Selçukluları zamanında ve özellikle XIII. yüzyılda yalnız Ana-
dolu’nun değil dünyanın en modern ve düzenli şehirlerinden biri haline gelmiştir8.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmasıyla birlikte büyük bir hızla gelişen 
Konya Şehri, bu dönemde dinî, idarî ve sosyal pek çok yapıyla donatılmış ve şehrin 
çevresine surlar inşa edilmiştir. Daha sonra Karamanoğulları Beyliği’nin de merkezi 
olan şehir, bu süreçte de belirgin bir şekilde gelişimini sürdürmüştür. Karamanoğul-
ları Beyliği’nin ve böylece Konya ve çevresinin Osmanlı hâkimiyetine girmesinden 
sonra, Konya siyasî açıdan eski önemini kaybetmesine rağmen ticarî, sınaî ve kültü-
rel açılardan özelliğini korumuş ve Osmanlı hâkimiyetinde de Anadolu’nun büyük 
ve gelişmiş merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettirmiştir.

Fatih Sultan Mehmet döneminde kesin olarak Osmanlı topraklarına ilhak edilme-
sinden sonra Konya ve çevresinde genel bir tahrir yapılmıştır9. Böylece Fatih dev-
rinde kurulma çalışmalarına başlanan Karaman Eyaleti ancak 1512 yılında teşkil 
edilebilmiştir10. 1568-1575 yıllarında Osmanlı idarî düzenine göre Karaman Eya-
leti, Konya, Kayseri, İç-il, Beyşehri, Aksaray, Akşehir ve Kırşehir sancaklarına ayrılmakta 
olup, eyaletin paşa sancağı Konya idi11. Konya Sancağı 1592 yılında 7 kadılık ve 
13 subaşılık mıntıkasına ayrılmış durumdaydı. Bu tarihteki tımar nahiyeleri Sahra-yı 
Konya, Hatunsaray, Turgut, Aladağ, Kaş,  Saidili, İnsuyu, Zengicek, Larende, Ereğli, Eski 
il, Belviran, Karacadağ isimlerini taşımaktaydı. Nahiye sınırlarında bulunan köylerin 
birçoğu, sipahilere ve dirlik sahiplerine tımar olarak tevcih edilmişlerdi. Beylerbeyi 
yönetim sahasında bulunan her nahiyeye subaşı tayin etmek suretiyle dirlik ve dü-
zeni sağlamaktaydı. Konya Kazası, Sahra, Hatunsaray, Su Dirhemi,  Zengicek ve Saidili 

4  Odabaşı, Sefa;   XX. Yüzyılın Başlarında Konya’nın Görünümü, Konya 1998, s.11.
5  İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Ankara 1997, s.37.
6  Baykara, Tuncer;  Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985, s. 15.
7  Küçükdağ, Yusuf  - Arabacı, Caner;  Selçuklular ve Konya, Konya 1999, s.3.
8  Bayram, Mikâil;  “Anadolu Selçukluları Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler”, Dünden Bugüne 
Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya 1999, s.3.
9  Konyalı, Konya, s.111.
10  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,; Osmanlı Tarihi, C. III/I Kısım, Ankara 1988, s. 291.
11  Kunt, Metin Sancaktan Eyalete, 1550-1650 yılları Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 
1978, s.138.
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nahiyelerinden oluşan bir kadılık bölgesini de teşkil ediyordu12

XVII. yüzyılın ortalarında yedi sancaktan oluşan Karaman Eyaleti, Niğde, Aksaray, 
Beyşehir, Kırşehir, Kayseri ve Akşehir sancaklarına ayrılmıştı13. Bu dönemde paşa 
sancağı olan Konya’nın kazaları ise Ereğli, İnsuyu, Eski il mea Akçaşehir, Aladağ, Bay-
burt, Pirluganda, Belviran, Karış mea Birendi, Larende, Turgut, Mahmutlar, Gafriyat ve 
Lazkıye-i Karaman’dı14. Konya Sancağı’nın merkezi durumunda olan Konya Şehri 
aynı zamanda Konya Kazası’nın da merkeziydi  

B-Beşeri ve Demografik Yapı

Konya Şehri, İç Anadolu’nun güney kısmının başlıca şehri ve vilâyet merkezidir. Aynı 
isimle anılan geniş ovanın kuzeybatı kenarında ve batıda Toros silsilesine bağlanan 
dağların etekleri yakınlarında kurulmuştur15.  Şehrin bulunduğu mevkinin 
yüksekliği 1020-1030 m, ortasındaki Alaaddin Tepesi ise 1080 metredir. Şehrin 
batı yönüne gidildiğinde yüzeyde yükselme gerçekleşir. Batı tarafında Takkeli Dağ 
1400, Loras Dağı 2100 m yüksekliğindedir. Isparta ve Konya arasında uzanan Sultan 
Dağları 2100-2400, Aladağ 2305, Erenler Dağı 2319, Eğriburun Dağı 2200, Alaca-
dağ 2203 m yüksekliğindedir. Şehrin doğu ve kuzeyi ile ilin iç bölümlerinde geniş 
ovalar uzanmaktadır. Bu ovalar, Konya, Ereğli, Karapınar, Ilgın ve çevresi Akşehir ve 
çevresi, Tuz Gölü ve Suğla Gölü çevresi ovalarıdır16 Dağlık alanlar özellikle batı ve 
güneydeki dağlar hemen hemen bütünüyle ormanlarla çevrilidir. Konya’nın hemen 
batısındaki Takkeli Dağı Selçuklular zamanında Ormanlarla örtülü olduğu halde 
zamanla tahrip olmuştur. Ormanların yok olmasının sebepleri arasında odunların 
Kalhanelerde yapılan barut üretimlerinde kullanılmış olduğu ve Konya’nın yakacak 
ihtiyacının bu dağdan karşılandığı gibi bazı sebepler gösterilmektedir17.

Anadolu Selçukluları döneminde pek çok açıdan zirveye ulaşan Konya Şehri’nde, o 
dönemden günümüze kadar şehrin nüfus değişimi, bölgenin sahip olduğu eğitim 
ve kültür potansiyeli ile paralel bir seyir takip etmiştir. Bizans’tan Türklerin eline geç-
tiğinde 3000-4000 civarında bir nüfusa sahip olan Konya’nın Selçukluların başkenti 
olduğu dönemde nüfusu 60.000 civarındaydı18. Bu dönemde Konya, İslam dün-
yasının büyük merkezleri arasında gösterilmektedir. Anadolu’da ise İstanbul’dan 
12  Ergenç, Özer;  1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluy-
la Osmanlı Şehirlerinin Kurumları Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Deneme, (Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1974, s.84.
13  Evliya Çelebi, Seyahatname, C.III, İstanbul 1314, s.200. Kâtip Çelebi, Cihannüma, Müteferrika Tab’ı, 
İstanbul H. 1145, s.615.
14  II. Bayezid zamanında yapılmış olan ikinci tahrirde eyalet 15 kazaya ayrılmıştı. Bunlar Konya, Belviran, 
Çimen, Akşehir, Ilgın, Niğde, Anduğu, Ürgüp, Ereğli, Aksaray, Koçhisar, Kayseri, Ermenek, Mut ve Gül-
nar’dı Konyalı, Konya, s.115.
15  Darkot, “Konya”, s. 842.
16  Yurt Ansiklopedisi, Konya Maddesi, C. VII, İstanbul 1982-3, s. 5099-5100; Türk Ansiklopedisi, Konya 
Maddesi, C. XXII, s.194.
17  Çetik, Ali Rıza;  İç Anadolu’nun Vejatasyonu ve Ekolojisi, Konya 1985, s.95.
18  Baykara, Konya, s. 50, 138, 142.
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sonraki en büyük şehirdir. Fakat Selçuklulardan sonra büyük bir kargaşa yaşanan 
ve savaşların ortasında kalan Konya’nın nüfusunda, bu süreçte büyük bir azalma 
meydana gelmiştir. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçtiği dönemlerde Selçuklu 
dönemindeki nüfusuna göre oldukça düşük bir nüfusa sahip olmuştur. XVI. yüzyılın 
başlarında yapılan bir tahrirden hareketle, Konya’da 6.200 civarında bir nüfus bu-
lunduğu, 1.584 yılına ait bir başka sayımdan hareketle yapılan bir değerlendirmede 
ise şehir nüfusunun bu tarihte 18.500 civarında olduğu ifade edilmektedir19. Diğer 
taraftan XVII. yüzyılın ortalarında Konya’nın nüfusunun 20.000’i aştığı bilinmekte-
dir20. Konya şehri, sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti’nin önemli bir eyaletinin 
merkezi olarak, sair bölgelere göre daha fazla nüfusu barındırmıştır. Ayrıca nüfus 
miktarı eyalet merkezi olduğu süreçten itibaren istikrarlı bir şekilde artış göstermiş-
tir. Ancak Osmanlı hâkimiyetinde iken, XIII. yüzyılın ortalarında sahip olduğu nüfus 
potansiyeline XX. yüzyıla kadar bir daha ulaşamamıştır21.

XVII. Yüzyılın ortalarında Konya’da Mahalle Yaşantısı: Türbe-i Celâliye Örneği

Sözlükte, “bir yere inmek, konmak, yerleşmek” anlamına gelen hall, (halel ve hulûl) 
kökünden türemiş olan mahalle kelimesi devamlı veya geçici olarak ikamet etmek 
için kurulan küçük yerleşim birimlerini ifade etmektedir. Kelime küçük değişiklikler-
le pek çok İslam ülkesinde kullanılmıştır22.

İslâm Şehri’nin en büyük özelliği onun mahallelere bölünmesidir. Bazen toplum-
daki etnik ve dinî farklar da bu bölünmeyi zorunlu kılıyordu. Türk şehirlerinde es-
kiden beri mahalleler, genellikle birbirini tanıyan, sosyal ve ekonomik dayanışma 
yönünden bir bütün teşkil eden aynı inançtaki kişilerin topluca yaşadıkları yerler-
di23. Mahallede kimlerin yaşadığı yani mahalle halkını oluşturanların nasıl bir araya 
geldiği hususuna farklı izahlar yapılmaktadır. Din unsuru bunlardan en çok zikredi-
lenidir24. Çoğunlukla aynı mahallede aynı dinden, aynı mezhepten veya aynı et-
nik kökenden olan insanlar bir arada yaşardı. Bununla birlikte zamanla mahalleye 
yabancı insanların gelip yerleştiği ve bunun sonucunda mahallenin bu niteliğinin 
değişikliğe uğradığı da olurdu25.

Osmanlı şehirlerinde de mahalle; aynı mescide ibadet eden “cemâat”in aileleriyle 
birlikte yerleştikleri şehir kesimi olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımıyla cami, 
mescit, tekke, imaret gibi sosyal müesseselerin çevresinde kurulmuş olan veya bir-

19  Tuş, Muhittin;  Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756–1856), Konya 2001, s.121.
20 Muşmal, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1640–1650), (Selçuk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2000, s. 62.
21  Tuş, Konya, s.121.
22  Yel, Ali Murat -  Küçükaşçı, Mustafa Sabri;  “Mahalle”, TDVİA, C. 27, Ankara 2003, s. 323.
23  Kuban, Doğan;  “Anadolu Türk Şehri Tarihi Gelişimi Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerine Bazı Gelişmeler” 
Vakıflar Dergisi, S. 7, İstanbul 1968,  s.54.
24  Özcan, Tahsin;  “Osmanlı Mahallesi Sosyal Kontrol ve Kefalet Sistemi, Marife, S. 1, Bahar 2001, s. 130.
25  Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, (Çev. Elif Kılıç), 
İstanbul 1998, s.165.



585

likte yaşama isteği duyan aynı meslek mensuplarının evlerinden oluşan bir ünite-
dir26. Şehirlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olan söz konusu sosyal tesisler, za-
manla büyük ve kalabalık semtlerin oluşmasına da sebep olmuştur. Nitekim gerek 
Anadolu Selçukluları devrinde gerekse daha sonraki dönemlerde çok sayıda imaret, 
tekke, zaviye ve hanigâh tesis edilmiş olan Konya şehrinde, merkezini zaviye tekke, 
imaret gibi dinsel ve sosyal yapıların oluşturduğu mahalleler şehrin en kalabalık 
mahalleri olmuşlardır. Bununla birlikte bazı mahalleler Cuma camisine, çarşı ve pa-
zara veya sayfiye yerine yakın olmaları nedeniyle önem ve değer kazanmıştır. Evliya 
Çelebi, bu tür mahalleler “muteber mahalleler” olarak değerlendirmiştir. Bu mahal-
leler gözde mahalleler olup şehrin en güzel evleri de yine bu mahallerde yer alırdı. 
Bu nedenle hali vakti yerinde olanlar genellikle bu tür mahallerde ikamet eder, dar 
gelirliler ise daha çok kenar mahallerde yerleşirlerdi27. Ancak buna rağmen sadece 
zenginlere ayrılmış mahalleler olduğu da söylenemez.  Bazı mahallerde varlıklı aile-
lerle, fakirler aynı mahallede yan yana ikamet edebiliyorlardı28. 

Konya’nın Selçuklu başkenti olduğu dönemlerde şehirde 40-50 civarında mahalle-
nin bulunduğu belirtilmektedir29. 1518 yılında Kemalpaşazade tarafından Yavuz 
Sultan Selim zamanında yapılan tahrire göre, bu dönemlerde Konya Şehri’nde 79 
mahalle bulunmaktaydı30. Sultan III. Murat adına 1584 yılında yapılan tahrirde ise 
Konya mahallelerinin sayısının 120’ye yaklaştığı bilinmektedir31. XVII. yüzyılın or-
talarında Konya’da bulunan mahallelerinin sayıları ve isimleri de tarafımızdan tespit 
edilebilmiştir32. 1642 yılına ait bir avarız kaydında 114 mahallenin ismine yer ve-
rilmiştir33. Bu kayıtta avarızdan muaf olan mahallelerin isimleri yer almadığından, 
muaf olanların dâhil edilmesiyle birlikte mahalle sayının 120’yi aştığı söylenebilir. 
Sonraki tarihlerde mahalle sayılarında istikrarlı bir şekilde artış yaşanmış ve bu sayı 
XIX. yüzyılın ortalarında 200’ü geçmiştir. Ayrıca bu tarihlerde Konya’da biri Ermeni 
(Çifte Merdiven) diğeri de Rum (Gazi Alemşah) olmak üzere iki zimmî mahallesinin 
bulunduğu bilinmektedir34.

İnceleme dönemimizde nüfusu 20.000’i aşmış olan Konya’da yaşayan 2.000 civarın-
da Gayrimüslimin sadece 250’sinin İç Kale Mahallesi’nde ikamet ettiği, geriye ka-
lan yaklaşık 1.750 kişinin Konya’nın diğer mahallelerine dağıldığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca İç Kale Mahallesi’nde yalnızca Hristiyanlar yaşamıyor, aynı zamanda burada 
Hıristiyan nüfus kadar Müslüman nüfus da ikamet ediyordu. Bu dönemlerde artık,  

26  Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, IV, 1984, 
s. 69-70.
27  Özbilgen, Erol ; Bütün Yönleriyle Osmanlı, Âdâb-ı Osmâniyye, İstanbul 2003, s. 385.
28  Emecen, Feridun;  “Osmanlılarda Yerleşik Hayat Şehirliler ve Köylüler”, Osmanlı, C.IV, Yeni Türkiye Ya-
yınları, Ankara 1999, s. 93.
29  Baykara, Konya, s. 50, 138, 142.
30  Konyalı, Konya, s.248.
31  Ergenç,  XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s.44.
32  Bkz. Muşmal; “XVII. Yüzyıl Ortalarında Konya Mahalleleri”, Konya IV, İpek Yolu Özel Sayı, ( Edt. Doç. Dr. 
Yusuf KÜÇÜKDAĞ), Konya 2002, s. 71-78.
33  Konya Şer’iye Sicilleri(KŞS), No: 6, s. 8-1.
34  Bu konuda bak: Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756–1856), Konya 2001, s.129.
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Hıristiyanlar eskiden olduğu gibi toplu halde bir mahallede yaşamıyorlardı35. 

Müslümanlar ve Hristiyanların birlikte yan yana yaşadığı bu mahallelerde mahal-
lenin hem dinî hem de seküler başı imamdı. Mahalleli de onun belirli fizikî sınırları 
içinde cemaatiydi. Böylece mahallenin merkezi, yani toplanma yeri mescit oluyor-
du36. Mahallelerin cami veya mescit etrafında teşekkül etmesi, imamları mahalle 
idaresinde önemli bir konuma getirmiştir. Böylece imamlar aynı zamanda zamanla 
mahallenin idari yönetiminde de söz sahibi haline gelmişlerdir37. İmamın asli gö-
revi camide namaz kıldırmak olarak belirtilmekteyse de muhtarlık teşkilatının ku-
rulmasına kadar geçen sürede mahalle idaresinde çok çeşitli fonksiyonları üstlen-
miştir38. İmamların görevleri arasında, mahallenin düzen ve asayişinin sağlanması, 
uygunsuz işler yapılan yerlerin tespit edilmesi, hükümet emirlerinin duyurulması 
ve uygulanması, mahallede ölüm doğum evlilik kayıtlarının tutulması, belediye 
hizmetlerinin görülmesi vs gibi pek çok görevleri vardı39. İmamlar aynı zamanda 
mülkî ve idarî bir amir olan kadıların mahalle düzeyindeki temsilcisi konumunday-
dı40. Bütün bu görevleri nedenliyle İmam mahalleden sorumlu kişilerin başında 
gelmekteydi. Ancak Mahallenin ileri gelenleri de başta olmak üzere Müslîm veya 
Gayrimüslîm olsun mahalleden herkes sorumluydu. Mahalle içerisinde yaşayan bu 
insanların birbirleriyle ilişkilerinde zaman zaman bazı problemler yaşanıyordu. Bu 
problemlerin pek çoğu mahkemelere yansımadan mahallenin ileri gelenlerince çö-
zülüyordu. Kadı Sicillerinde ahali arasındaki husumetin son bulduğuna dair ifade ve 
ikrarlara tesadüf edilmesi bunlara dair güzel örneklerdir41. Bazen bu kişiler, kendi 
aralarında anlaşarak davalarını kendileri sonuçlandırıyorlardı42.

Konya’ya ait kadı sicillerinde yer alan kayıtlar incelendiğinde bu dönemde Hris-
tiyan ve Müslümanların aralarında yaşanan huzursuzluklara dair bazı örnekler 
tespit edilebilmiştir43. Mahallenin Müslüman sakinleri de kendi aralarında bazı 
problemler yaşamaktaydılar. Aynı durum Hristiyanlar içinde geçerliydi. Mahalle sa-
kinlerinin kavga ve anlaşmazlıkları ya kendileri tarafından ya da mahallenin diğer 

35  KŞS, Nr. 6, s.4-1.
36  Kuban, “Türk Şehri”, s.54.
37  Osman Özsoy, “Osmanlı Toplumunda Mahalleliler Arası Münasebetler”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür 
Dergisi, 144, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1998, s. 60.
38  Çadırcı, Musa;  “Anadolu Kentlerinde Mahalle”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, 
İstanbul 1996, s.259; Geniş Bilgi için bkz. Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın 
Günlüğü, İstanbul 2001.
39  Alver, Köksal ; “Mahalleye Giriş”, Hece, S. 150, 151,152, Ankara 2009, s. 137;
40  Ortaylı, İlber;  Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2004, s. 19.
41  KŞS, Nr. 9, s.4-1, Nr. 6, s.126-1, 126-2, 72-2, 90-3.
42  Mesela, Mehmet b. Ali, Ali b. Şaban huzurunda ikrar etmiş, Ali’nin sol gözünü yaraladığı için ken-
disinden daha önce davacı olduğunu fakat bir res doru ve kısrak üzerine anlaştıkları için davasından 
vazgeçtiğini ifade etmiştir. KŞS, Nr. 9, s.171-1.
43  Mesela, sağ ayağı kırılan Müslüman bir kadın hakkında yapılan tahkikat sonucunda; İsmihan bt. Reşit 
ismindeki bu kadının bir iş için İç Kale Mahallesine gittiği sırada kadını zorla alı koyan Hıristiyanlar mi-
safir edecekleri bahanesiyle zorla içirmişler ve sarhoş etmişlerdir. Kadının sarhoşluğundan yararlanan 
Hıristiyanlar kadına tecavüzde yeltendikleri ve kadının kendini kurtarmak maksadıyla evden aşağıya at-
ladığından ayağını kırdığı tespit edilmiştir. KŞS, Nr. 7, s.21-1; Bir başka örnek için Bkz. KŞS, Nr. s.77, s.23-1
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sakinleri tarafından mahkemelere intikal ettirilmiştir44. Mahkemeye intikal ettiren 
bu problemler, mahallinde araştırılmakta ve böylece mahalle ahalisinin ifadeleri-
ne başvurulmaktaydı. Böyle mahkeme davalı ve davacıların keyfiyet-i halini aha-
liden soruşturmakta ve ona göre karar vermekteydi45. Mahalle ahalisi arasındaki 
geçimsizlikler zaman zaman kavga ve yaralamalar ile sonuçlanmaktaydı46.  Hatta 
ahaliden bazı kişiler husumet beslediği kişilerin evlerini basıyorlar ve meskenlerine 
zarar verebiliyorlardı47. Sicillerde, yaptıkları kavgalar neticesinde bıçak, kılıç veya 
herhangi bir kesici-delici aletle birbirlerini yaralayan ve öldürenlere dair örnekler 
de görmek mümkündür48. 

Mahalle içerisinde genel ahlâka aykırı hareketlerde bulunanların mahallenin kendi 
içerisinde oluşan sosyal bir mekanizma ile kontrol edilerek engellendiği veya ge-
rekli mercilere şikâyet edildiği anlaşılmaktadır. Mahalle sakinleri bu tür durumla-
rı subaşılara bildirmekte ve subaşılar genel ahlâk kurallarına aykırı hareket eden 
mahalle sakinlerini mahkemeye sevk etmekteydiler. Bu dönemde mahalle sakinleri 
tarafından genel ahlaka aykırı hareket eden bazı kişilerin sokak kapılarına katran 
sürülmesi, bu evde yaşayan aile fertlerinin davranışlarını düzenleme konusunda bir 
uyarı, aynı zamanda durumun mahalle ahalisine duyurulması ve ilgili mercilere ile-
tilmesi ile ilgili bir uygulama olmalıdır. Kapısına katran sürülenler, mahallede kol 
gezen subaşılar tarafından mahkemeye sevk edilmektedir. Mahkemeye sevk edilen 
bu kişilerin keyfiyet-i hali araştırılmakta ve suçlu bulunanlar cezalandırılmaktadır49. 
Bu suretle keyfiyet-i hali araştırılanların hüsn-i hal üzere olup olmadıkları da ortaya 
çıkmakta, hüsn-i hal üzere olmayıp fısk-ı fucur içerisinde olanlara da tesadüf edil-
mekteydi50. Bu tür kişilerin mahalle ahalisinin şahitliği sonrasında, genel ahlaka 
aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde genellikle mahalleden ihraç edilme-
sine karar verilmekteydi51.  Bazı kişilerin asılsız isnatlarla komşularının kapısına 
katran sürdükleri ortaya çıktığında iftiracılar ehl-i örfe şikâyet edilerek şiddetle ce-
zalandırılmaktadır52. Mesela 1660 yılında Türbe-i Celâliye Mahallesinden İsmihân 
binti Mustafa isimli bir kadın mahkemeye müracaat ederek, “Mahalle sakinlerinden 
bazı kişiler benim için suihal üzeredir diye konuşmuşlar, benim nasıl bir insan ol-
duğum mahalle ahalisinden sorulsun” diyerek, keyfiyet-i hali’nin soruşturulmasını 
istemiştir. Nitekim mahalle ahalisinden yapılan soruşturmalar sonrasında ve şahit-
lerin mahkeme huzurunda “İsmihan Hatun Saliha bir kadındır.” diye şahitlik etme-
leri üzerine, kendisi hakkında yapılan dedikoduların asılsız olduğuna hükmedilmiş-

44  Bazı Örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 9, s.104-2, 85-2, 25-3, Nr. 7, s.64-4, Nr. 6, s.81-1.
45  KŞS, Nr. 6, s.132-1.
46  KŞS, Nr. 6, s.47-3, 81-1, 89-3, 165-2, Nr. 9, s.104-2, 82-2, 191-1, 57-1, Nr. 7, s.59-2.
47  Mesela Yusuf b. Abdullah Halil b. İlyas’tan davacı olmuş Halil’in evini bastığını ve eşine darp ettiğini 
iddia etmiştir. KŞS, Nr. 7, 67-2 Diğer örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 9, s.52-1, 33-1, Nr 6, s.67-4, 37-2, Nr. 7, s.69-4
48  KŞS, Nr. 9, s.47-2, s.31-1, Nr. 7, s.88-1, 141-4. KŞS, Nr. 9, s.172-2, 113-1, 13-1, 32-3, Nr. 8, s.70-4, Nr. 7, 
s.42-4, 40-1, Nr. 6, s.120-4.
49  KŞS, Nr. 9, s.98-1, 131-3.
50  KŞS, Nr. 9, s.98-1, 37-3.
51  Bu konuda örnek bir çalışma için bkz. Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalle-
den İhraç Kararlarında Mahalle Ahalisinin Rolü”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 
Yıl: 2005/1, s. 155-173.
52  KŞS, Nr. 9, s.74-1, s.74-3.
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tir53. Diğer taraftan mahalle içerisinde bazı kişilerin kendilerine tecavüz edildiği id-
diasıyla mahkemeye müracaat ettiği54 ve aile fertleri arasında genel ahlâka aykırı 
hareket edenlerin de ebeveynleri tarafından mahkemeye bildirildiği anlaşılıyor55. 
Bazı aile fertleri ise aile içerisindeki meselelerini daha iptidai yöntemler ile çözüm-
lemişlerdir56.

Bu dönemde mahallelerde sarhoşların sebep oldukları davalar da mahkemelere 
yansımıştır. İçki meclislerine baskınlar yapılarak yakalanan kişiler mahkemeye sevk 
edilmişlerdir57. Bütün bu olaylara rağmen mahalle ahalisi bu tür olayları sonlan-
dırmak, en azından kendi mahallelerinde bu tür meclislere, ahlâksız ve uygunsuz 
işlere müsaade etmemek için ellerinden gelen gayreti göstermekteydiler. Mahalle 
ahalisi gerektiğinde mahkemeye müracaat ederek bu tür insanların mahalleden 
ihraç edilmesini de temin etmişlerdir. Mesela, Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden bir-
çok kişi Berber Hasan b. Mustafa huzurunda ikrar etmiş ve Hasan’ın küçük oğlunun 
evlerine sürekli çeşitli şahısların girip çıktığını bu ev sakinlerinin fücur içinde olup 
fesat ve şenaatlerini tespit ettiklerini dile getirerek mahallelerinden ihraç olunma-
larını talep etmişlerdi. Mahalle’den ihraç edilen Hasan ve oğulları bir süre sonra bu 
durumlarını terk ettikleri için yeniden mahalleye dönmelerine izin verilmiştir58. 
Mahalle sakinleri tarafından hırsızlık yaptıkları için mahkemeye şikâyet edilenler de 
bulunuyordu. Evleri ve dükkânları soyulanlar, hayvanları çalınanlar ile ilgili davalara 
da rastlamak mümkündür59. 

Yukarıda verdiğimiz örneklerden yola çıkarak, Osmanlı döneminde, mahallede ya-
şayan bazı insanların, bazen İslam’ın yasakladığı mey’in tadını aldığı, zaman zaman 
gözden kaybolarak mescitte görünmez olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim örneklerde 
görüldüğü üzere Subaşı “namahrem” le birlikte olan, içki içen, hırsızlık yapan, birçok 
kişiyi Kadı huzuruna götürmüştür60. Ancak bütün bu örnekler aynı zamanda ma-
hallede ciddi ve önemli bir denetim ve yaptırım mekanizmasının varlığını da ortaya 
koymaktadır. Mahallede yaşayanlar, ortak bir kimlik ve kültüre sahip olarak, mahalle 
içerisinde huzuru bozan ve ahlaka aykırı hareket edenleri bu yöntemle kontrol altı-
na almışlar ve bu kişiler hakkında yaptırım uygulanmasını sağlamışlardır61.
Yukarıda verilen örnekler mahkemeye yansıyan olumsuzlukları ve bu olumsuzluk-
lar karşısında yapılan müdahaleleri içermektedir. Fakat mahalle içerisindeki olum-
suzluklar her fırsatta mahkeme kayıtlarına düzenli bir şekilde yansımışken, işlerin 
53  KŞS, Nr. 10, s. 127-1; Bkz. İzzet Sak, 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071/1659-1661), Konya 
2003, s.182.
54  KŞS, Nr. 9, s.210-2, 173-2, 201-3, Nr. 6, s.152-2, 44-3, Nr. 8, s.57-2, Nr. 7, s.146-1.
55  Mesela Hasan b. Abdullah mahkemeye gelerek kızı Sultan Hatun’un namahrem olan leventad taifesi 
ile fısk-ı fücur içerisinde olduğunu haber ederek temessük talep etmiştir. KŞS, Nr. 6, s.23-4.
56  Mesela, Bir baba kızı Müslime Hatun ile zina üzerine olan bir kişiyi katlettirmiştir. KŞS, Nr. 7, s. 34-1.
57  KŞS, Nr. 9, s.106-2, Nr. 8, s.210-2, Nr. 7, s.16-1,24-2, 43-2, 149-1, Nr. 6, s. 106-3, 150-2.
58  KŞS, Nr. 7, s.110-1. Bir başka örnekte Karaeyük Mahallesi halkı mahkemeye müracaat ederek Hüseyin 
b. Ali’nin mahalle ahalisini ehl-i örfe şikâyet ederek mallarına el koydurduğu ve eşyalarını çaldığı için 
şikâyet etmişler, Hüseyin suçunu itiraf edince mahalleden ihraç edilmiştir. KŞS, Nr. 9, s.108-2, 110-2.
59  KŞS, Nr. 7, s.60-3, 145-3, 11-1, Nr. 9, 76-2, 86-4.
60  Ergenç, “Osmanlı Klasik Düzeni ve Özellikleri Üzerine Bazı Açıklamalar”, Osmanlı, IV, Yeni Türkiye Ya-
yınları, Ankara 1999, s. 34.
61  Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s. 69 vd.
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yolunda gittiği zamanlarda olumlu örneklerin mahkemeye yansıması çok istisnaî 
bir durumdur. Mahalleden mahkemeye yansıyan bütün bu olumsuz örneklere rağ-
men, XVII. yüzyılın ortalarında Konya’da yaşayan insanlar arasında büyük bir daya-
nışma olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda aşağıda nakledilecek olan hoş ve güzel 
örnekler ayrıca dikkat çekicidir. 

Mahalle ahalisi yaşadığı mekânı bırakıp başka bir yere gitmeleri gerektiğinde bazı 
kıymetli eşyalarını ve evlerini hatta ailesinden bazı fertleri, komşularına ve güven-
dikleri diğer kişilere emanet ederlerdi. Sicillerde emanet bırakılan eşya ve malların 
sağ selamet sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili pek çok örnek tespit edilmiştir62. 
Mahalle ahalisinin çoğunun birbirlerine güven besledikleri şüphesizdir. Hatta ma-
hallede emin-i emval adı verilen kişiler de bulunuyordu63. Mahalle ahalisi sosyal 
meselelerde olduğu kadar ekonomik konularda da birbirleriyle dayanışma halin-
deydi. Bu dönemde karşılaştıkları güç durumlarda birbirlerinden borç alanların sa-
yıları da az değildi64.

XII. yüzyıl Osmanlı toplumunda, döneme tanık olanların izlenimlerinden hareket-
le sosyal yaşamın ayrıntıları hakkında yapılan değerlendirmelerde, Müslümanların 
gayrimüslimlerle olan ilişkilerinin toplumun bir bütün olarak barış ve uyum içeri-
sinde yaşaması esasına dayandığı ifade edilmektedir65. Gerçekten Kadı sicillerin-
de yaptığımız incelemelerde bu duruma dair pek çok örnekle karşılaşılmaktadır. 
Mahalle sakinlerinin Hıristiyan veya Müslüman ayırımı yapılmaksızın komşu veya 
akrabasının karşılaştığı kötü durumlarda, gerçeğin ortaya çıkmasında birbirlerine 
şahitlik veya kefillik yaptıkları da anlaşılmaktadır66. Zaten mahalle ahalisi kendi-
sine itibar edilen udulü müsliminin yaşadığı önemli bir topluluktur67. Mahalleler, 
mahkeme, kadı ve devletin diğer görevlileriyle sürekli temas halinde olan imam 
veya bazı mahallelerde ikamet eden devletin diğer görevlileri vasıtasıyla da sürekli 
denetim altında bulunuyordu68.
Günümüze kadar intikal etmiş, Türbe önünde evin, Meram’da bağın olsun, sözü Tür-
be-i Celâliye Mahallesi sakini olmanın ayrıcalığına dair önemli bir göndermedir. Bu 
durum mahallenin tercih edilen bir mahalle olduğunu göstermektedir.  Mahallenin 
nicelik ve nitelik açısından farklı özelliklere sahip olması bu tercihte oldukça etkili-

62  KŞS, Nr. 6, s.100-2, 131-2, 13-3, 56-1, Nr. 7, s.148-3, 44-2, 14-2, Nr. 8, s.194-2, 99-3, 166-3;  Bazı istisnai 
durumlarda olmuyor değildi. Mesela 30 sene önce ahar diyara giden Hüseyin geri döndüğünde evinin 
çatısını ve ağaç direklerini bulamamıştır. KŞS, Nr. 6, s.37-2. Benzer bir durum için bkz. KŞS, Nr. 9, s.151-2.
63  Mesela Arap Taifesinden Ali b. Abdullah es-Seyyid Ahmet Çelebi b. Muhammet Çelebi huzurunda 
ikrar edip Ali beş sene önce emin-i emval iken kendisine emanet eşya bıraktığını ifade etmiştir. KŞS, Nr. 
9, s.114-3. 
64  KŞS, Nr. 6, s.23-3, 84-3, 122-1.
65  Gülgûn Üçel Aybet, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler”, Türkler, C. X, Ankara 2000, s.359.
66 Mesela, İmaret Mahallesi’nden Karagöz veled Yagob mahkemede Yusuf b. Abdülmennan huzurunda 
kendisinden davacı olmuş, Yusuf’dan odun satın alırken, aralarında tartışma yaşandığını ve Yusuf’un taş 
ve yumruk ile kendisini darp eylediğini ifade etmiştir. Karagöz’ün darp iddiası iki Müslüman şahidin ifa-
desiyle ispatlanmıştır. KŞS, Nr. s. 6, s.55-2.
67  KŞS, Nr. 8, s.15-1, 176-1, Nr. 9, s.10-2, Nr. 7, s.49-1
68 Mesela, Konya Defterdarı Mihmandar mahallesinde, Hazine tezkirecisi Kurugöl Mahallesinde ikamet 
ediyordu. KŞS, Nr. 6, s.13-1, 32-1.



590

dir. Zira Anadolu’nun diğer yerleşimlerindeki sosyal yapıdan farklı bir özellik olarak 
Konya’nın Mevlevî Tarikatı’nın merkezi olması, tarikat şeyhi ve üyelerinin burada 
ikamet etmesi, Konya şehrini sosyal yapı açısından daha farklı kılmıştır. Bu çerçeve-
de Mevlana Dergâhı postnişinlerinin ve dergâha hizmet edenlerin hem Konya halkı 
hem de bölgede bulunan yöneticiler nezdinde sahip oldukları nüfus sebebiyle Tür-
be Mahallesinde yaşamak tarihi süreç içerisinde çeşitli açılardan bazı ayrıcalıklara 
sahip olunmasını sağlamıştır. Ayrıca burası Hazret-i Pir’in yakınlarında ikamet edi-
yor olmak dışında bazı muafiyetler sebebiyle de özellikle tercih edilmektedir. Zira 
burada yaşayanlar hane-i avarız vergisinden de muaftır. Diğer taraftan mahallenin 
şehir merkezinde ve çarşıların yakınında bulunması da bu tercihte oldukça etkilidir.  
Bütün bu özellikleri nedeniyle Türbe-i Celâliye Mahallesi nüfus yoğunluğu açısın-
dan Konya’nın en kalabalık mahallesi olmuştur. Adı geçen mahalle inceleme döne-
mimizde mülhakatında birçok mahalleyi de barındırmaktadır. 1677 yılında Mevlâ-
na Türbesi çevresindeki mahallenin nüfusu 3.000 civarındadır. Bu tarihlerde Konya 
şehrinin nüfusu ise 20.000 aşmış durumdadır69

Kadı sicillerine müracaat edildiğinde Türbe-i Celâliye Mahallesinin, diğer mahalle-
lerden farklı nitelikleri istatistikî verilerle de desteklenebilmektedir. XVII. yüzyılın 
ortalarına ait (1640-1650) sicillerde yaptığımız taramalarda 10 yıllık bir dönemde 
Konya’da 325 tane ev satış işleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu belgelerden 
satış işlemine taraf olan kişilerin isimleri, ikamet ettikleri mahalleleri, dinî ve etnik 
durumları ve sosyal statülerine dair bazı bilgiler elde edilebilmiştir. Belgelerden sa-
tış işlemine konu olan mülkün bulunduğu yer, müştemilatı ve o günkü rayice göre 
taşımış olduğu değeri de öğrenebilmektedir. Bu belgeler XVII. yüzyıl Konya’sında 
evlerin mimarî yapısı ve özellikleri hakkında da bilgiler vermektedir.  

10 yıllık bir dönemde sicillere kaydedilmiş 325 tane ev satış işlemi değerlendirmeye 
alındığında, en fazla satış işlemi 29 evin el değiştirdiği Türbe-i Celâliye Mahallesi’n-
de (%9) yapılmıştır. Türbe-i Celâliye Mahallesi’ni 15 satış işleminin gerçekleştirildiği 
İç Kale Mahallesi takip etmektedir. Üçüncü sırada ise 11 ev satışı işlemiyle Çifte Mer-
diven Mahallesi bulunmaktadır70. Türbe Mahallesi’nde daha fazla satış işleminin 
yapılmış olmasını mahallenin nüfus yoğunluğu ile ilişkilendirebiliriz. Ancak nüfus 
yoğunluğu bu durumu izah etme de tek başına yeterli bir sebep olmamalıdır71.
Diğer taraftan Türbe-i Celâliye Mahallesindeki evlerin müştemilatı diğer mahalle-
lerde bulunan evler ile mukayese edildiğinde Türbe mahallesindeki evlerin daha 
fazla müştemilata sahip oldukları anlaşılmaktadır. Mesela Türbe-i Celâliye Mahalle-
si’nden usta Hasan b. El-Hac Musa’nın Saray Sultaniye’de iç oğlanlarından Fahrü’l-a-

69  Oğuzoğlu, Yusuf; “XVII. Yüzyılda Konya Şehri’ndeki İdarî ve Sosyal Yapılar”, Konya, (Der. Feyzi Halıcı), 
Ankara 1984, s.97.
70  Ev satışlarının yapıldığı diğer mahalleler ise sırasıyla Zevle Sultan 9, Hacı Eymür 8, İbni Salih, Şeyh 
Sadreddin 7, Aynedâr 6’dır. Ali Gav, Piri Paşa, Sedirler, Aksinle, Cedidiye, Mihmandar, Yediler Sultan, Öyle 
Bekledi, Hoşhevân, Şeyh Aliman Mahallelerinde 5’er; Türk Ali, Beyhekim, İbn-i Tuti, Şeker Fürûş, Kuru Göl, 
Hoca Faruk, Divle, Topraklık, Şeyh Osman Rumî, Seb’a Hevân, Karakayış, Hoca Habib, Biremâni, Akbaş 
mahallelerinde ise 4’er satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer mahallelerde yapılan satışlar 1 ile 3 arasında 
değişmektedir. Satışların 90 ayrı mahallede bulunan evlere ait olduğu anlaşılmıştır.
71  Oğuzoğlu, “İdarî”, s.97.
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yan Şaban Ağa b. Piyale’ye satmış olduğu ev iki katlı bir ev olup, alt katında 1 kiler, 
1 oda, 1 nimboş, 2 tabhane, 2 ahır, 1 örtme, ikinci katında 1 sofa, 2 oda, 1 tabhane 
olup, ayrıca 1 kıta havlusu da bulunmaktadır.  Söz konusu ev 600 riyali kuruşa satıl-
mıştır72 Mahallenin nüfus yoğunluğundan bağımsız olmamakla birlikte mahalle-
de bulunan evlerin büyük ve pahalı olması burada özellikle gelir düzeyi yüksek olan 
insanların ikamet ettiğini göstermektedir 

Başka örneklerden de anlaşıldığına göre Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde bulunan 
evlerin diğer mahallelere oranla müştemilatı aşağı yukarı aynı olanların bile iki-üç 
misli daha değerli olduğu anlaşılmaktadır. Mesela, Aralık 1645 tarihinde 1 sofa, 1 
tabhane, 1 oda, 3 taşra oda, 1 ahır ve 2 kıta hayattan oluşan Denkeş Mahallesi’nde 
bulunan bir ev 8.000 akçeye satılırken; Ekim 1645 tarihinde Türbe-i Celâliye Mahal-
lesi’nde 1 sofa, 1 oda, 2 tabhane, 1 taşra oda, 1 ahır ve 2 kıta hayattan müteşekkil ev 
ise 21.500 akçeye alıcı bulmuştur.73. Yine Şubat 1640 tarihinde 1 sofa, 1 tabhane, 
ve 1 ahırdan oluşan Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde bir ev 10.000 akçeye satılırken, 
aynı ay içerisinde İbn-i Tuti Mahallesi’nde bulunan 1 oda, 1 tabhane, 1 örtme ve 1 
miktar hayattan oluşan ev ise 3.400 akçeye satılmıştır74. Bu tarihte Kuzgun Kavağı 
Mahallesi’nde 1 sofa, 1 oda, 1 tabhane, 1 örtme, 1 miktar avlu aynı tarihte 5.000 akçe-
ye alıcı bulmuştur75. Evlerin müştemilâtının aşağı-yukarı aynı olmasına rağmen bir 
tanesinin diğerine nazaran çok daha fazla fiyata satılmış olması, Türbe Mahallesi’nin 
niteliği ile izah edilebilir. 

Sonuç

Türbe-i Celâliye Mahallesi kurulduğu dönemlerden itibaren Konya şehrinin en bü-
yük ve kalabalık mahallelerinden birisi olmuştur.  Adı geçen mahallenin, ismini aldı-
ğı Hz. Mevlana’nın türbesinin ve Mevlevilerin merkez dergâhının etrafında gelişme-
si, bu mahalle ve sakinlerini Konya’da bulunan diğer mahallelere göre daha nitelikli 
ve ayrıcalıklı hale getirmiştir. 

Türbe-i Celâliye Mahallesinin Hz. Mevlana’nın Türbesine ve dergâhına ev sahipliği 
yapması, şüphesiz Konya’da yaşayan insanların bu çevrede yaşama isteklerini artı-
ran en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Bununla birlikte mahallenin Konya’nın 
çarşı ve pazarlarının hemen yanı başında olması da bu anlamda oldukça etkilidir. 
Mahallede yaşayanların önemli bir kısmının dergâha hizmet edenlerden oluşması 
yanında burada yaşayanların bazı vergilerden muaf tutulması da önemli etkenler 
arasında gösterilebilir. 
Türbe-i Celâliye Mahallesinin Konya’da ki diğer mahallere göre nitelikli ve cazip ol-
ması, hali vakti yerinde olan insanların da bu mahallede yaşama isteklerini artırmış 
olmalıdır. Nitekim kadı sicillerinde kayıtlı ev satış belgeleri incelendiğinde buradaki 
evlerin daha gösterişli ve daha değerli olduğu görülmektedir. Mahallenin bu tur 

72  KŞS, Nr. 8, s.224-1
73  KŞS, Nr. 9,s.60-2, 112-1.
74  KŞS, Nr. 6, s.89-1, 93-5.
75  KŞS, Nr. 6, s.82-4.
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özellikleri nedeniyle burada yaşayan insanların Konya’nın diğer mahallerine oranla 
Türbe Mahallesinde yaşamak ayrıcalığını korumak hususunda daha hassas davran-
dıkları söylenebilir. Bu yönüyle mahallede yaşayan insanların “türbeli” olmak kim-
liğini bozacak tavır ve davranışların ortadan kaldırılması için özellikle gayret sarf 
ettikleri anlaşılmaktadır. Kadı sicillerinde gördüğümüz örnekler bu kanaatimizin en 
önemli dayanaklarıdır.

Sonuç olarak söylenebilir ki inceleme dönemimizde Türbe-i Celâliye Mahallesinde 
ikamet etmek önemli bir ayrıcalıktır. Bu anlamda “Türbe önünde evin Meram’da ba-
ğın olsun” deyişinin XVII. yüzyıl Konya’sı için ne kadar manidar olduğu anlaşılabilir. 
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Şehir Arşivleri İçin 
Yerel Tarih Yazımında 
Yararlanılabilecek 
Kaynakların Seçimi ve 
Sağlanması Kriterleri: 
Konya İli Örneği 
İshak Keskin1

Giriş

Şehir arşivlerine ait koleksiyon, ilk üretiliş yeri bakımından diğer birçok arşiv ko-
leksiyonuna göre çeşitlilik gösterir. Bu durum, yerel tarihin bilgi kaynaklarının ge-
nellikle farklı kaynaklar tarafından üretildiğine ve çok çeşitli olduğuna işaret eder. 
Bu çeşitliliğin oluşması yerel tarih konusunun oldukça farklı başlıklardan meydana 
gelmesinden ve bu konuların geniş bir zaman dilimine yayılmasından kaynaklan-
maktadır. Bu, bir şehre veya bir bölgeye ait her türlü maddi ve maddi olmayan kül-
tür unsurlarının yerel tarih çalışmalarında kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 
Bu durum, yerel tarihin zengin bir kaynak dağılımına sahip olduğunu göstermekle 
birlikte, aynı zamanda bunları derlemenin güçlüklerine de işaret etmektedir.

1  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
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Bu çalışmada ileride kurulması beklenen Konya Şehir Arşivi’nin koleksiyon oluş-
turma ve sağlama ilkelerinin neler olması gerektiği teorik temelde belirlenmeye 
çalışılmış; arşiv malzemesi olabilecek kaynakların seçilmesi üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca şehir arşivi kavramı, şehir arşivlerinin koleksiyon yapısı, sağlama politikasını 
etkileyen sorunlar ve mevcut mevzuata göre Konya Şehir Arşivi’nin sahip olabilece-
ği arşiv koleksiyonu ayrıca tartışılmıştır.

Şehir Arşivi Kavramı

Şehir arşivi kavramı, literatürde, belediyelerin veya diğer yerel yönetim makamlarının 
arşivleri2 olarak açıklanır.3 Ancak şehir arşivi tanımının, söz konusu kurumun 
yerel tarihe kaynaklık etmesi, farklı türden ve farklı içeriğe sahip kaynaklar bulun-
durulması ihtiyacından hareketle literatürde verilen açıklamadan daha geniş bir 
anlam ifade ettiği; bu sebeple, literatürde verilen açıklama ile sınırlandırılmaması 
gerektiği belirtilmelidir.

Şehir arşivi, tanımı itibariyle, temelde şehir tarihine kaynaklık eden ve farklı resmi 
organlarda oluş(turul)an belgelerin topluca korunduğu arşiv tipine işaret etmek-
tedir. Şehir arşivlerinin bilgi kaynaklarını üreten organlar ise, yerel yönetimler kap-
samında hizmet veren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köy tüzel kişilikleridir. Bu ku-
rumlar arasında özellikle belediyeler, şehir arşivinin koleksiyonunun oluşmasında 
temel kaynaktır. Bununla birlikte şehir arşivlerinin şehir sınırları içinde (hatta hari-
cinde) yaşayan / faaliyet gösteren şehirle ilişkili gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel 
kişileri tarafından üretilen belge-bilgi kaynaklarından beslendiği de bilinmektedir.

Dolayısıyla şehir arşivlerini, ilgili şehrin geçmişine ve bugününe ait her türlü arşiv 
malzemesine sahip kurumlar olarak görmek mümkündür. Böyle bir kurumun sahip 
olması gereken kaynaklar, ilgili coğrafyada yaşayan topluma ait gündelik hayattaki 
her türlü faaliyetin belgeleridir. Şehir temasına bağlı olarak kendi içinde bir bütün-
lük oluşturması gereken bu belgeler, şehir halkının ve ilgili şehirde yaşamış daha 
önceki toplumların maddi kültür unsurlarından oluşmaktadır.4 Bu anlatılanlar 
bağlamında daha geniş bir fonksiyon yüklendiği açık olan şehir arşivleri, tamamla-
yıcı nitelikteki özel ve kamusal içerikli arşiv, dokümantasyon, kütüphane ve müze 
malzemelerinin birlikte korunduğu kurumlar olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

2  Arşivcilik Terimleri Sözlüğü, Bekir Kemal Ataman (Türkçeye çeviren ve genişleten), İstanbul 1995, s. 
118.
3  Keskin, İshak ; “İstanbul’da Bir Şehir Arşivi Kurulması”, İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine: 
İstanbul Semineri, haz. Feridun M. Emecen, İstanbul 2010, s. 391.
4  Tekeli, İlhan;  “Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebi-
lir?”, haz. Zeynel Abidin Kızılyaprak, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, İstan-
bul, Ankara 2000, s. 52.
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Şehir Arşivlerinde Koleksiyon

Şehir arşivinde muhafaza edilen kaynaklar yoğun şekilde öncelikle yerel yönetim-
ler tarafından üretilmektedir. Fakat şehir tarihine kaynak olabilecek arşiv belgele-
rinin üretildiği kurumların yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını belirtmek gerekir. 
Merkezî yönetim birimleri, merkezî yönetimin taşra birimleri ve belli bir bölgede 
faaliyet gösteren özerk kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile mal ve hizmet üreten 
özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından yerel tarihin arşiv kaynaklarının 
üretildiği bir gerçektir. Bu kaynaklar, bir yandan ailelere, yörenin kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait belgelerden, diğer yandan gerçek kişilerin, sigorta şirketlerinin, 
üniversitelerin, okulların,5 ticari işletmelerin, derneklerin ve siyasi partilerin bel-
gelerinden oluşmaktadır. Bu durum kamusal kurum ve kuruluşlar ile özerk ve özel 
hukuk tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin gerçekleştirdikleri faaliyetler sırasında yerel 
hayatın tarihine ilişkin çok çeşitli kayıtlar ürettikleri anlamına gelmektedir.

Şehir arşivlerindeki bilgi kaynaklarının üretildikleri kurumları altı başlık altında 
gruplamak mümkündür:6

• Merkezî devlet kurumlarının taşra birimleri.
• Yerel yönetimler.
• Kamu hizmeti yürüten özerk kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları.
• Ticari ve sanayi kuruluşları.
• Basın-yayın kuruluşları.
• Şahıslar ve aileler.

Sağlama Politikasını Etkileyen Sorunlar

Şehir arşivleri, edinme ve genişletme bakımlarından koleksiyon sağlama politika-
larına sahip olmalıdır. Ancak bu türden politikaları etkileyen, şekillendiren birtakım 
nedenler söz konusudur. Yerel araştırma merkezleri olarak görülebilecek olan şehir 
arşivlerinin sağlama politikasını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen hususlar aşa-
ğıda açıklanmıştır:

1- Yereli anlatan materyal hem tür hem de içerik bakımından çok çeşitlidir ve sınır-
landırılması güçtür. Bu durum, kaynaklardan birinin olmaması halinde özelin ifade 
edilmesinde olumsuzluklar meydana gelmesine neden olabilir.
2- Materyal çeşitliliğine bağlı diğer bir olumsuzluk, yararlanma ve koruma işlemle-
rinde farklı teknik araçların kullanılmasıdır. Bunlar toplam maliyette önemli bir paya 
sahiptir.

5  Baydur, Gülbün ; “Yerel Araştırmalarda Arşivlerin Değeri”, Türk Kütüphaneciliği, 17/3 (2003), s. 264; 
Franz-Josef Jakobi, “Stadtgeschichtliche Dokumentation und lokale Erinnerungskultur”, Archivpflege in 
Westfalen–Lippe, 59 (2003), s. 17.
6  Bu kurumların ürettikleri kaynaklar hakkında geniş bilgi için bkz. İshak Keskin, “Yerel Tarih Çalışmala-
rında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği Kurumlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Dergisi, 47 (2009), 219–243.
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3- Söz konusu çeşitlilik, materyali barındıracak kurumu ekonomik açıdan güçlük-
lerle yüzleştirecektir. Bu miktarın üstesinden gelmek büyük oranda bağışla beslen-
meyi gerektirebilir; aksi takdirde, kamu kaynaklarıyla bunun sağlanması güç gö-
rünmektedir.
4- Materyalin farklılığı, başka alanlarda eğitim almış uzman personelin görevlendi-
rilmesini gerektirebilir.
Bütün bunların Konya Şehir Arşivi’nin sağlama politikasının belirlenmesine etki 
edeceği tahmin edilirken, aynı zamanda burada çalışacak olan uzman personelin 
kararlarına da yön verecek niteliktedir. Ayrıca, Konya Şehir Arşivi’nin karşı karşıya 
kalabileceği bütçe, mevzuat ve personel sorunları bu arşivin sağlama politikasını 
doğrudan etkileyecek güçtedir.

Bütçe: Hem koleksiyonun zenginleştirilmesi, hem de arzu edilen hizmet kalitesinin 
sağlanması arşivin temin edeceği finansman ile mümkün olabilir.

Mevzuat: Arşivin kurulması, koleksiyonunun şekillenmesi ve hizmet vermesi, kural-
larla ortaya konulup açıklanır.7

Personel: Arşivde amaçların gerçekleştirilebilmesi, hiç şüphesiz bilgi kaynaklarının 
seçilmesi, sağlanması, değerlendirilmesi işleri ile niteleme, düzenleme ve kullanıcı 
hizmetleri gibi birçok uygulamayı gerçekleştirecek uzman personele bağlıdır.

Konya Şehir Arşivi’nin Sahip Olabileceği Arşiv Koleksiyonu

Yukarıda belirtildiği üzere, yerel tarih çalışmalarında kullanılan arşiv kaynaklarını 
doğrudan üreten en temel kurumlar, yerel yönetimlerdir. Burada üretilen belgeler, 
yerel hayatın hemen her alanını doğrudan ilgilendirmekte olup, bölgenin teknik, 
sosyal, ekonomik, bilimsel, imâr ve bölge-devlet ilişkileri açısından dikkatle ele alın-
ması gereken kaynaklardır. Bu bağlamda gerek Konya Büyükşehir Belediyesi gerek-
se Konya ili sınırları içinde kamu faaliyeti icra eden ilçe ve belde belediyeleri, meclis 
ve encümen toplantı kararları ve tutanakları, faaliyetleriyle alakalı düzenleyici işlem 
türünde yönerge ve genelgeleri de üretmektedir. Araştırma açısından bakıldığın-
da bunlar yerel yönetim, toplum, sosyal tarih, yerleşim plânları, altyapı çalışmaları, 
eğitim, yardımlaşma, sağlık, yerel ekonomik hayat, merkezi yönetimden alınan eko-
nomik destek, yerel ekonominin merkezi yönetime sağladığı ekonomik katkı, soy 
kütüğü ve ailelerle ilgili zengin bilgi sağlarlar.

7  Bu konuda daha geniş bilgi çin bkz.: Dietrich Höroldt und Heinz Willms-Borck, Kommunalarchive im 
Wandel. Alte und neue Aufgaben, Recklinghausen 1987; Die Archive in der europäischen Union. Beri-
cht der Sachverständigengruppe über Fragen der Koordinierung im Archivwesen, Lüksemburg 1994, s. 
39–44; İshak Keskin, “Kamusal ve Arşivsel Bilgiye Erişimde Sınır(sızlık) Sorunu”, haz. Ayşe Üstün ve Ümit 
Konya. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul 2007, s. 343. 
Ayrıca Türkiye’de şehir arşivinin kurulabilirliğinin İstanbul özelinde tartışıldığı bir çalışma için bkz.: “İs-
tanbul’da Bir Şehir Arşivi Kurulması”, İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine: İstanbul Semineri, 
İstanbul 2010, s. 391–402.
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Konya Büyükşehir Belediyesi, en başta yönetim organları olarak kendi yönetim ku-
ruluna ve encümene sahiptir. Bunların dışında, idari işler, personel, satın alma, bilgi 
işlem, park ve bahçeler, iktisat, evlendirme, temizlik, gecekondu ve sosyal konutlar, 
yapım (inşaat), veteriner, sağlık, zabıta, emlak, istimlâk, imar, encümen, yazı işleri ve 
kararlar, hesap, fen, makine ve ikmal, çevre ve koruma, teftiş kurulu, hukuk, basın ve 
halkla ilişkiler, özel kalem, eğitim, kültür, sivil savunma gibi alanlarda hizmet üreten 
birimlere sahiptir. Bu birimler vasıtasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi, merkezî yö-
netimin kendine yüklediği görevleri yerine getirmeye çalışmakta, bunu yaparken 
de belgeler üretmektedir.8

Yukarıda sayılan birimlerin her biri hakkında ayrıntılı bir kaynak dökümü yapılma-
sının imkânsızlığının farkında olarak ve biraz kısıtlanmış biçimde Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ürettiği arşiv kayıtları hakkında şu şekilde bir açıklama yapılabilir:9 
Konya Büyükşehir Belediyesi, sınırları dâhilindeki bölge ve buralarda oturan insan-
larla ilgili çok zengin arşiv kaynakları üretmektedir. Örneğin bu belediyeye ait bi-
rimler, yalnızca ekonomik açıdan çok değerli veriler üretmemekte, aynı zamanda 
belediye sınırları dâhilinde yaşayan herkesin ad, adres ve mesleklerini sokak bazın-
da düzenleyerek oldukça ayrıntılı bir sosyal panorama da vermektedir. Böylelikle, 
mahalle bazında meslek ve refah düzeyi ilişkilerinin anlaşılabilmesi mümkün olabil-
mektedir. Yine bölgenin evlilik ve ölüm durumları hakkındaki kayıtlar, bu belediye 
tarafından tutulan oldukça yararlı belgeler grubundandır. Bunlar; ad, doğum tarihi 
ve yeri, ebeveynlerin adları gibi ayrıntıları verirler. Ölüm belgeleri ise zaman, yer, 
ölüm nedeni ve defin yeri konusunda veri sağlamaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi çalıştırdığı personel ile ilgili de belge üretir. Toplu iş 
sözleşmeleri, sendikalarla yapılan yazışmalar, işçilere tanınan sosyal haklar, işçiler-
den kesilen ve sendikalara ödenmek üzere ayrılan aidatlar, geçici işçilerin durumu, 
işçi maaşları, işçi-belediye arasında yaşanan olumsuzlukların mahkeme kayıtları, 
işçilere ödenen ikramiyeler, işçilerin özlük dosyaları, sağlık ve sosyal sigorta pirim 
ödemeleri evrakı gibi birçok bilgi kaynağı bu kapsamda sayılabilir. Belediye bün-
yesinde görev almış bulunan memurlar için de bunlara benzer belgelerin üretildiği 
bilinmektedir.

Söz konusu belediye su, kanalizasyon, doğal gaz, alt yapı yatırımları, su şebekesi 
için yapılan yatırımlar, su pompalama istasyonları, içilebilir su barajlarının inşası ve 
idaresi, bunların plan ve projeleri gibi çok önemli ve stratejik bilgi bulunan dosya-
ların da sahibidir.

Park ve bahçelerin yapımları ve toplu kullanım alanlarına ilişkin kayıtların varlığı 
8  Belediyelerin ürettikleri belgeler ve bunların belgesel değerleri konusunda geniş bilgi için Hamza Kan-
dur (Belediyelerde Arşiv Yönetimi, 1998) ve Ahmet Oğuz İcimsoy (“Belediyelerde İmar Dosyalarının Bel-
ge Profili ve Arşivlerinin Oluşumu: Kartal Belediyesi Örneği”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 2, 2000, s. 47–62) 
tarafından yapılan çalışmalara bakılabilir.
9  Bu bilgiler, tarafımızdan kaleme alınan şu makalede verilen bilginin Konya’ya uyarlanmasıyla oluştu-
rulmuştur: İshak Keskin, “Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği Kurumlar”, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 47 (2009), s. 219–243.



599

Konya’nın sosyal yaşantısıyla ilgili ayrıntı sunarlar. Peyzaj projeleri, buralara yapılan 
yatırımlar, ihtiyaçlar karşısında yapılan değişiklikler, yeni park ve bahçelerin yapıl-
ması ve bunların gerekçelerine ilişkin kayıtlar şehrin gelişimine, değişimine ve sos-
yal yaşamına ışık tutacak bilgiler vermektedir.
Pazar ve iş çevrelerinde kullanılan tartı ve ölçülerin kontrolü, ölçü ve ayar raporla-
rı, bunlardan kaynaklanan cezalar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği bilgiler 
arasındadır.

Gecekondulaşmanın engellenmesi ve bunun için alınan önlemler ile yapılaşma 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet ve yetki alanına giren konulardandır. Ka-
çak yapılaşma, bina onarım izinleri, yıkım raporları, vatandaşlardan gelen talep ve 
şikâyetler bu alanın yararlanılabilir olan diğer belgeleridir.

Temizlik işleri konusu, çok sayıda insanın yaşadığı şehir muhitinde belki de en 
önemli sağlık konusunu oluşturmaktadır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmesinin 
ve yaşanılabilir bir şehre sahip olmanın en temel şartlarından biri de belediyelerin 
temizlik konusuna verdikleri hassasiyettir. Bu alanda vatandaşlardan gelen talep ve 
şikâyetler, bunlara verilen cevaplar, çöplerin toplanması, atık arıtma, atıkların yeni-
den kullanılabilirliği için projelerin geliştirilmesi, bunlardan enerji üretimi, toplan-
mayan çöplerin neden olduğu sağlık ve çevre sorunları, çöp aktarma ve depolama 
merkezlerinin kontrolü, bu alanların tayini, atık alanlarında toplanan suların kaynak 
ve yeraltı sularına karışması gibi konularda Konya Büyükşehir Belediyesi bilgiler 
üretmektedir.

Kuduz vakalarının tespiti ve kuduz hayvanlara karşı alınan önlemler, gıda kontrolle-
ri, balıkhanelerin ve lokantalar gibi gıda satışı yapan işyerlerinin kontrolü, kontrol-
ler sırasında karşılaşılan durumlara ilişkin hazırlanan tutanaklar, işyerlerinin sağlığa 
uygunluk açısından kontrolleri, sahipli ev hayvanlarının aşı ve hastalık durumları, 
hayvan nakilleri, kurban kesimleri, sokak hayvanlarıyla ilgili alınan önlemler ve uy-
gulamalar konusunda üretilen kayıtlar, veterinerlik ve gıda kontrolü alanında, Kon-
ya’nın önemli bilgilerini oluşturmaktadır.

Emlâk, istimlâk ve imar konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi önemli tarihsel 
izler üretmektedir: Şehir plânları, bina ruhsatları, imar affı dosyaları, imar plânları 
ve değişiklikleri, ruhsatlara uyulmaması halinde alınan önlemler, parsel ve hisse-
lerin birleştirilmesi ve ayarlanması, sit alanları, şehrin eski görünümünü ortaya ko-
yan fotoğraf ve film görüntüleri, yol kodları ve bunlara ait tutanaklar, parselizasyon 
planları, imar konusuna ilişkin haritalar, tapu tahsis dosyaları, ihale dosyaları, ka-
mulaştırma dosyaları, imar borçları, sokak, cadde ve semt adlarının belirlenmesi ve 
değiştirilmesi, imar, emlâk ve kamulaştırma gibi çeşitli alanlarda yaşanan hukuksal 
sorunların dosyaları, belediyelerin hisse satış dosyaları, vatandaş-belediye ilişkisini 
gösteren dilek ve şikâyetler bu alanın en önemli konularını ve dosyalarını içermek-
tedir.

Belediye zabıtaları tarafından yapılan kontroller ve uygulamalara ilişkin kayıtlar 
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şehrin ekonomik, sosyal ve kanunlara uyma konuları hakkında önemli bilgi verir. 
İşyeri kapama, pazar alanları, fiyat tarifeleri, hallerde uygulanan fiyatlandırmalar, 
para cezaları ve esnaflar hakkında zabıtalar tarafından bilgi üretilmektedir. Fiyat-
landırmaların, pazar alanlarının ve şikâyetlerin durumu ile işyeri kapamalarının ge-
rekçeleri, gelecekte tarihçiler tarafından buralarda bulunacaktır.

Sağlık işleri Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü diğer bir faaliyettir. Belediye 
mensuplarının ve vatandaşlara verilen hizmetin sonucunda ödenen sağlık masraf-
ları, günlük denetim raporları, defin defterleri ve ruhsatları, şehir içi ve şehir dışı 
cenaze nakilleri, kimsesizlere ait cenazeler, bulaşıcı hastalıktan ölenler ve cenaze-
lerinin kaldırılması, hasta dosyaları, kreş dosyaları, gıda numune dosyaları, çevre 
sorunlarıyla ilgili dosyalar, su ve gıdaların analiz raporları gelecekte araştırmacıların 
yoğun şekilde ilgilenecekleri belgeler arasındadır.

Belediyenin en önemli kayıtları kuşkusuz kendi yönetim organınca üretilmekte-
dir. Belediye encümeninin kararları, karar defterleri, belediye meclisi ve kararları 
bunların en başlıcasını oluşturmaktadır. Belediyenin hayata geçirdiği hemen her 
kararın ve projenin gerekçelerini ve yatırım tartışmalarını buralardan takip etmek 
mümkündür. Belediye meclisi ve encümeni karar defterleri, diğer kurumlarla yapı-
lan yazışmalar, gündem dosyaları, meclis konuşma kasetleri, komisyon defterleri 
bu alanın önemli verileridir.

Hesap işleri Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gelir ve giderlerinin konu edildiği bir 
alandır. Tahakkuklar, eğlence vergileri, yol üst yapı katılım payları, yol ve kanalizas-
yon iştirak payları, minibüs ruhsat harçları, mükellef dosyaları, ilan ve reklâm vergi-
leri, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, para cezaları, asfalt iştirak payları, ticaret sicil-
leri, ihale teminatları, gelir defterleri, mükellef ödemeleri, emlâk mükellef sicilleri, 
beyannameler, bütçe tasarıları, banka hesap durumları, yıllık bütçe ve bilânçolar, 
emekli kesenekleri ve ihale dosyaları önemli araştırma malzemeleri arasında yer-
lerini alırlar.

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğal olarak teftiş işlerini yürütmek üzere bir birime 
sahiptir ve bu yolla da kayıt üretmektedir. Bu birimde denetim raporları, denetim 
programları, araştırma-soruşturma raporları ve suç duyuruları ile ilgili belgeler bu-
lunmaktadır.

Basın ve halkla ilişkiler Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hem kendi yatırımlarının 
tanıtımını hem de vatandaşların belediyeden memnuniyetini ortaya koyan önem-
li ipuçları vermektedir. Bu bağlamda ilgili belediye, kurumsal faaliyetlerin basında 
duyurulması maksadıyla bültenlerin hazırlanması, basın demeçleri ve bildirileri, 
kurumu tanıtıcı görsel ve yazılı yayınlar, gazetelerde kurum hakkında çıkan yanlış 
bilgilerin tekzibi, kuruma ilişkin basında çıkan haber küpürleri, reklâm faaliyetleri, 
vatandaşların istek ve şikâyetleri konularında veriler üretmektedir.

Eğitim ve kültürel yatırımlar konusu da Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli 
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faaliyet alanlarından birini oluşturmaktadır. Belediye bir yandan hizmet içi eğitim-
lerle kendi personelinin meslekî gelişimini tamamlamaya çalışırken, diğer yandan 
kurslar, konferanslar, eğitim programları, sempozyumlar düzenleyerek halka kültür 
hizmeti götürmektedir. Yine halkı aydınlatıcı kurslar yanı sıra bu amaçla kullanılmak 
üzere bilgi evlerinin ve kültür sitelerinin yapılması önemli birer faaliyet olarak araş-
tırmalar için gelecekte değer görecektir. 
Konya Büyükşehir Belediyesi sivil savunma alanında da faaliyet göstermektedir. 
Bunun için millî alarm sistemi, koruyucu güvenlikle ilgili denetleme raporları, sivil 
savunma plânları, yangınlara karşı koruma önlemleri, âfet plânları gibi konularda 
bilgi üretilmektedir.

Belediyenin daha çok kendi iç durumuyla ilgili bilgi ürettiği bir birim olan insan kay-
nakları, kurum-personel ilişkileri ve personel özlük dosyaları açısından çok zengin 
bir kaynaktır. Belediyedeki çalışanlar hakkında detaylı bilgiler buradan edinilebi-
lir. Özlük dosyaları, personel alımı için açılan sınavlar, kurumun personel durumu-
nu gösteren tablolar, personel maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin yazışmalar, 
personel maaş ödemeleri, ek ve fazla mesai ödeme bordroları, personel hakkında 
açılan inceleme ve soruşturmalar, verilen cezalar, kadro tahsisleri, tasarruf teşvik ke-
sintileri bu bilgilerden bazılarıdır.

Konya Şehir Arşivi’nde bunlardan başka farklı kişi ve kurumlar tarafından üretilen 
haritalar, sokak rehberleri ve şehir planları, fotoğraflar, efemera (her türlü broşür, 
poster, ilan, afiş vs.) belgeler, yerel gazete ve bültenler, yerel nitelikli faaliyet ve 
değerlendirme raporları ile bilimsel tezler, bölgesel tarih veya biyografik eserler, 
bölgeye ait sözlü tarih kayıt ve dökümleri, yönetimin ve yönetim dışındaki kimi 
kurumların arşivleri, mikrofilme alınmış belgeler, yöreye ilişkin kitaplar, kartlar ve 
planlar gibi bilgi kaynakları bulunabilir. Bütün bunları aşağıdaki şekilde gruplamak 
mümkündür:10

Haritalar: Zaman içinde gerçekleşen bölgesel değişimi (bölgenin siyasi sınırlarının 
değişimi, şehrin gelişmesi, coğrafyanın fizikî farklılıklarını, tarım veya ormanlık alan-
ların değişimini) ortaya koyması bakımından önemlidir.

Sokak rehberleri ve şehir planları: Konya’nın geçirdiği değişim, sokak, cadde ve semt 
adlarının farklılaşması, şehrin ekonomik merkezleri ve çekim merkez(ler)inde ya-
şanan kaymalar buradan görülebilir. Bunlar sıkça yenilenirler ve yenilendiklerinde 
eskisiyle birlikte korunması araştırma yararı bakımından çok önemlidir.

Fotoğraflar: Fotoğraflar maddî değişimin en somut şekilde görülebileceği kaynak-
lardır. Burada önemli olan, aynı mekânın değişik zamanlara ait fotoğraflarının elde 
edilmesidir.

Efemera türü belgeler: Her türlü broşür, poster, ilan ve afişler vs. içerik ve fiziksel açı-
dan potansiyel bilgi kaynaklarıdır. Bunlar, zaman içinde Konya’da yaşanan toplum-
10  Baydur, “Yerel Araştırmalarda Arşivlerin Değeri”, s. 266.
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sal değişimi, sosyal ve entelektüel yaşamı ve gelişmeyi ayrıntılı bir şekilde sunma 
kabiliyetine sahiptir.

Yerel kuruluşlar tarafından çıkartılan (ekonomik bir değer karşılığında satılsın veya sa-
tılmasın) yerel gazete ve bültenler veya ulusal basın-yayın organlarının yerel ekleri: Ye-
rel gazeteler ile yerel kuruluşların, okul yönetim kurullarının, şirketlerin duyuru bül-
tenleri bu gruba girmektedir. Ayrıca, ulusal nitelikli basın-yayın organlarının ekleri 
veya buralarda çıkan haberler, yerel sivil toplum kuruluşları ve siyasî partilerin yerel 
örgütlerince üretilen her türlü belge ve bilgi Konya’ya ilişkin kültür kaynaklarıdır.

Yerel nitelikli faaliyet raporları: Konya Büyükşehir Belediyesi, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları (dernekler vs.) tarafından çıkartılan yıllık faaliyet raporları.

Araştırma ve değerlendirme raporları: Çeşitli kurum, kuruluşlar ve kişilerce hazırla-
nan Konya’ya ilişkin araştırma ve değerlendirme raporları ile akademik tezler.

Bölgesel tarih veya biyografik eserler: Genel veya bilimsel nitelikli bölgesel tarih ve 
biyografi içerikli, hatta bölgenin özellikle ileri gelen ailelerini konu alan yayınlar.

Bölgeyle ilgili her türlü sözlü tarih kayıtları ve bunlara ait dökümler: Bu malzemeler, 
Konya’ya ait gelişmeleri ve bu gelişmelerde kişilerin rolünü ortaya koyması bakı-
mından önemlidir. Resmi kayıtların araştırmacıya anlatamadığı diğer ayrıntıların 
somutlaştırılmasına katkı sağlarlar. Bu kaynaklar, Konya’ya hâkim merkezi ve yerel 
yönetim organlarının uygulamalarıyla ilgili canlı şahitlerin tanıklıklarıdır.

Mevcut Arşivcilik Mevzuatına Göre Konya Şehir Arşivi’nin Kaynakları

3056 sayılı “Başbakanlık Teşkilat Kanunu”nun 11. maddesi Türkiye’de yerel yönetim-
lerin elinde oluşan arşiv belgelerinin çoğunluğunun toplanabileceği yerin Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki merkezi arşiv deposu olduğunu gös-
termektedir. Yine gerek 3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Mal-
zemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanunu”nda (1988), gerekse “Devlet Arşiv Hizmet-
leri Hakkında Yönetmelik”de (1988), her ne kadar devlet arşivi ile kurum ve birim 
arşivlerinin teşkilatlanması hakkındaki hükümlere yer verilse de şehir arşivlerinin 
kuruluşuyla ilgili açık bir maddeye rastlanmamaktadır.

Buna karşın doğrudan mevzuat grubunda değerlendirebileceğimiz Belediye Ka-
nunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu şehir arşivi kurma eğiliminde olan beledi-
yeler için açık kapı sunmaktadır. Örneğin Belediye Kanununun (Kanun No. 5393, 
2005) “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14/a maddesinde (daha ömce 
kurulanlar için 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/33 maddesi11 temel alınmıştır) 
geçen aşağıdaki ifade şehir tarihinin kaynaklarını bulundurmanın başlıca dayanak-
larıdır. Bu konu, ilgili kanunda şu şekilde belirtilmiştir:
11  Belediye Kanunu, Kanun no: 5393, Mad.: 14/a.
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“Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistem-
leri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtar-
ma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hiz-
metlerini yapar veya yaptırır…”

Büyükşehir belediyelerinin belge–bilgi merkezleri kurmalarında dayanak olarak ka-
bul ettikleri 5216 sayılı Kanunun (2004) yedinci maddesinde12 geçen;

“m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hay-
vanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve 
benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör 
spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar 
arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü 
bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.”

şeklindeki ifadeler, bu belediyelere yorum yapma yoluyla şehir belgelikleri / kent 
arşivleri kurma yolunu açmış görünmektedir. Nitekim Çorum Belediyesi’nin bu 
husustaki faaliyetine 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 15. maddenin 33. bendi13 
(buranın Kent Arşivi 2005 yılından önce kurulduğu için ilgili dönemde geçerli olan 
1580 sayılı kanuna atıf yapılmıştır) yasal dayanak olarak gösterilmiştir.

Türk arşiv mevzuatı şehir arşivi kurulmasına ilişkin açık bir hüküm barındırmıyor 
olsa da, belediyelerle ilgili yukarıda verilen mevzuat hükümleri, Konya’da bir şehir 
arşivi kurulamayacağı anlamına gelmediğini göstermektedir.14 Zaten yukarıda su-
nulan belediyelerle ilgili mevzuat bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca 
belediyeler tarafından üretilen belgelerin çoğunun Devlet Arşivleri Genel Müdür-

12  Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kanun no: 5216, mad.: 7/m-n.
13  1580 sayılı Belediye Kanununda (mad. 15/33) bu konu şu şekilde ifade edilmiştir: “Halk için kütüp-
hane ve okuma salonları açmak, belediye bahçeleri, fidanlıkları, çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri 
yapmak, belediye koruları yetiştirmek, bunları korumak ve işletmek.”
14  Türkiye’de belediye organlarının kararıyla kurulan ve “şehir belgeliği / kent arşivi adlarıyla faaliyet 
gösteren (ancak daha çok belge-bilgi merkezi özelliği taşıyan) şehir arşivleri söz konusudur. Örneğin 
Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nin kuruluşu, belediye meclisinin 25.10.2004 tarihli toplantısında aldığı bir 
karara dayanmaktadır (Meclis Kararı, 2004). Arşivin kuruluş kararında hukuki dayanak, 1580 Sayılı Bele-
diye Kanunu’nun “Belediyenin Vazifeleri” başlıklı 15. maddesinin “Halk için kütüphaneler… yapmak” ko-
nulu 33. bendidir (Belediye, 1930). Önceden hazırlanmış olan “Çorum Belediyesi Kent Arşivi Yönergesi” 
de aynı karar ile kabul edilmiştir (Meclis Kararı, 2004).
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lüğü’ne devredilmesi dahi buna engel değildir. Mevcut halde şehir arşivi yerine bir 
belge-bilgi merkezinin kurulabilirliği daha makul bir durumdur. Böyle bir merkezin 
ise sahip olacağı belge-bilgi kaynaklarının yerel nitelikli bilimsel araştırmalara yete-
rince elverişli ol(a)mayacağı hemen ifade edilebilir. Bir şehir arşivinin belge sağlama 
noktasındaki en önemli kaynağı belediye tüzel kişilikleridir ve buralarda üretilen 
ve arşiv malzemesi vasfını kazanan belgelerin büyük çoğunluğu kurumdaki süre-
lerini tamamladıklarında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir. 
Geriye kalan belgelerden oluşacak bir arşivin yerele yönelen bilimsel araştırmaları 
tam anlamıyla desteklemesi bundan dolayı mümkün gözükmemektedir. Bununla 
birlikte, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslimi gerekmeyen belgelerin Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait kurum arşivinde muhafaza edilmesi söz konusudur. Bu 
durum buraların sadece kurum arşivi olarak işlev görebileceğini göstermektedir.

Gerçek kişiler ile özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren tüzel kişilerde oluşan 
belgelerin (ancak mevzuat gereği bu belgelerin kamuya ait olması gerekir15) dev-
ralınması ise yine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bu, Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğü’ne Kanunla verilmiş bir haktır. Bununla birlikte (Devlet Arşiv Hizmet-
leri Hakkında Yönetmelik’in özel arşiv kavramı üzerinde yaptığı eksik tanımlama yü-
zünden16) Konya’daki özel arşivlerin bağış ve satın alınması işlemleri de yapılabilir. 
Dolayısıyla Konya sınırları dâhilinde ve özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren 
tüzel kişiler ile gerçek kişiler elinde bulunan arşiv belgelerinin bir araya toplanma-
sıyla yerel nitelikli (kamu belgelerinden yoksunluk dolayısıyla bilimsel niteliği zayıf 
da olsa) belge-bilgi merkezi tipinde bir örgütlenmeye gidilmesinin mümkün oldu-
ğu söylenebilir. Ancak çalışmanın konusu olan şehir arşivinin gerçek varlığı, yerel 
nitelikli bir kamu tüzel kişiliğinin denetiminde kurulan, bunlar tarafından üretilen 
ve tarihî değer taşıyan bütün belgelerin şehir arşivinde toplanmasıyla söz konusu 
olabilir. Aksi durumda, belirtilen belgelerin eksik oluşuna rağmen, kurulacak bir şe-
hir arşivi, arzulanan şekilde bilimsel araştırmaları destekleyemeyeceği için, kaynak 
bakımından zayıf bir arşiv olarak faaliyet gösterecektir.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık kopya yöntemlerinin gelişmesi bu yönde 
yeni bazı fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Bunlardan en önemlisi, kurumda oluşan belge-
lerin (en azından arşiv belgesi vasfı kazanacak olanların) elektronik ortama aktarıl-
ması yoluyla kopyalarının alınması ve bunların Konya Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde (hatta ilçe ve belde belediyelerinde) kurulacak şehir arşivine devredilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu belgeler zaten Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredile-
ceği ve burada araştırmaya sunulacağı için ikinci nüshalar erişim açısından sadece 
alternatif yeni bir fırsat ortaya koyacaktır. Bunların en fazla yarar sağlayacağı alan 
ise, belgeyi üreten kurumun gerek duyacağı bilgi ihtiyacını karşılaması sırasında 
görülmektedir.17

15  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, mad. 7.
16  Devlet Arşiv Hizmetleri…, mad. 3/f; ayrıca bu konudaki tartışma için bkz. Bekir Kemal Ataman, “Özel 
Arşivler”, İskenderiye Yazıları, 9 (1997), 42-46..
17  Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi kurumları tarafından oluşturulan ve devir süreleri 
geldiği için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslim etmesi gereken / gerekecek belgeleri kurumsal 
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Yukarıda verilen bilgilerden Türkiye’deki mevcut uygulamaların ve haliyle Konya’da 
kurulabilecek bir şehir arşivinin tanım olarak belge-bilgi merkezi olarak nitelendi-
rilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Yani bu türden bir örgütlenme, şehir arşivinden zi-
yade belge-bilgi merkezi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda tartışılması gereken 
Konya Büyükşehir Belediyesi Belge-Bilgi Merkezi’nin kaynaklarının nelerden oluşa-
bileceğidir. Öncelikle Konya Büyükşehir Belediyesi’nde oluşmuş ve Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’ne teslimi gerekmeyen dosyalar kurulacak olan bir arşivin kay-
nakları arasında olacaktır. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik bu konuda 
açık hüküm ortaya koymaktadır. Bu Yönetmelik’in 28. maddesine göre adı geçen 
Genel Müdürlük’e teslim edilmesi gerekenlerin buraya teslim edileceği, ancak Yö-
netmelik’in 4. maddesine göre mükelleflerin elinde sürekli korunmak üzere kalacak 
olan diğer belgelerin ise, arşivcilik ilkelerine uygun olarak mükelleflerin kendi ku-
rumsal arşivlerinde saklanacağı belirtilmektedir. Ne var ki, söz konusu belediyeye 
ait geri kalan belgelerin sayısal olarak azlığı böyle bir araştırma kurumu için önemli 
bir eksikliktir. Bu da göstermektedir ki, her biri birer tüzel kişi olan Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Konya’nın ilçe ve belde belediyeleri kendi kurum arşivlerine sahip ola-
bilirler. Zaten Yönetmelik açık bir şekilde kurum arşivinden18 söz etmektedir. Ancak 
Konya Büyükşehir Belediyesi bunun ötesinde arşivsel anlamda bir yapılanmaya gi-
demez. Zira yasalar, hem bilimsel kriterlere uygun bir şehir arşivinin kurulmasının 
önünde bir engel teşkil etmektedir hem de belge-bilgi merkezlerinde yeterli kay-
nağın oluşması bakımından sınırlayıcıdır. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesi bir 
belge-bilgi merkezi kurmayı istediğinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne tes-
lim edilmeyen kurumsal belgelerin yanı sıra kamusal olmayan başka kurumlardan 
ve şahıslardan sağlanacak arşivsel kaynaklar ile bölgesel nitelikli ve arşivsel olma-
yan diğer kaynaklara ihtiyaç duyacaktır. Yahut belge ve bilgi kaynaklarını bunlarla 
tamamlama yoluna gidecektir.

Bu aşamada karşılaşılacak diğer önemli bir sorun ise, belge-bilgi merkezinin “Kon-
ya’nın yerel yönetimlerinin tamamı tarafından ayrı ayrı mı, yoksa tamamının veya 
bir kısmının katılacağı ortak bir belge-bilgi merkezinin mi” kurulacağıdır. Konya için 
ideal olan, Konya’nın bütün yerel yönetimlerinin bir araya gelerek kuracakları ortak 
bir belge-bilgi merkezidir. Bu durum, her şeyden önce her bir belediyenin kuraca-
ğı böyle bir belge-bilgi merkezi için aktarılacak olan malî kaynağın önemli ölçüde 
tasarruf edilmesine, farklı arşivlerde araştırma yapmak zorunda kalacak araştırma-
cıların araştırma ihtiyaçlarının tek arşivden karşılanabilmesine ve zaman kazanma-
larına imkân sağlayacaktır.

Konya Şehir Arşivi’nin Sağlama Politikasının Belirlenmesi

Politika, çalışmaların önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere uygun yürütülmesi 
için takip edilecek yol ve yöntemler anlamına gelir; amaç ve hedeflere ulaşmada 

ihtiyaçların daha uzun bir süre ve hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla elektronik ortama aktarmıştır.
18  Devlet Arşiv Hizmetleri…, mad. 3/d ve 21-29. maddeler.
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planlı ve disiplinli çalışma imkânı sunması nedeniyle siyasetten eğitime, sağlıktan 
pazarlamaya kadar her alanda kullanılır.19 Bu yüzden her örgütte bir çalışma po-
litikası olmalıdır. Hizmet sektöründe faaliyet gösterecek olan Konya Şehir Arşivi de 
genel anlamda bir arşiv politikasına sahip olabileceği gibi, kullanıcı politikası, sağ-
lama politikası ve derme geliştirme politikası gibi daha alt düzeyde politikalar da 
geliştirmelidir.

Konya Şehir Arşivi’nin belirleyebileceği politikalardan birisi de “derme geliştirme 
politikası”dır. Kütüphaneciler bu politikayı, “koleksiyonu yönetebilmek için bil-
gi-belge merkezi ve koleksiyonla ilgili amaçları, öncelikleri ve temel anlayışları açık-
layan, seçim, sağlama ve ayıklama süreçlerini kullanıcı ihtiyaçları ile ilişkilendiren, 
böylece amaca yönelik koleksiyon oluşmasını sağlayan bir planlama aracı”20 ola-
rak tanımlamışlardır. Dolayısıyla Konya Şehir Arşivi de koleksiyonunu yönetebilmek 
için amaçlarını, önceliklerini ve temel anlayışın açıklandığı seçme, sağlama ve ayık-
lama süreçlerini kullanıcı ihtiyaçlarına göre ilişkilendiren amaca yönelik bir koleksi-
yon oluşturma politikası belirlemelidir.

Amaç ve hedefler belirlendikten sonra sağlama politikasının yürütülmesi aşaması-
na geçilir. Kütüphane politikaları için “izlenmesi gereken yollar” olarak belirlenmiş 
iş süreci adımları,21 Konya Şehir Arşivi’nin sağlama politikasının gerçekleştirilme-
si sürecinde kullanılabilir. Bu adımlar, politikanın yazılı olması, planlanması, karar 
verilmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi şeklinde belirlen-
miştir.

Konya Şehir Arşivi İçin Kaynak Sağlama Kriterleri

Konya Şehir Arşivi’nin kaynaklarının belirlenmesi önemli ve titiz bir arşivsel değer-
lendirme çalışmasıyla mümkündür. Bu çalışma, şehrin alt ve üst etki alanının da be-
lirlenmesi yoluyla, şehir arşivine rağbet edecek araştırmacı kitlesinin isteklerinin ve 
ihtiyaçlarının tatminkâr bir şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. Bütün bunlar şehri 
oluşturan özelliklerin doğru tanımlanabilmesine bağlıdır. Böylece, Konya Şehir Arşi-
vi’nin sahip olması gereken kaynakların doğru tespiti yapılabilir. Mekân ve üzerinde 
yaşayanlar bağlamında yapılmış eksik bir özellik tanımlaması, yanlış kaynak tespiti-
ne, eksik ve gereksiz malzeme sağlama ölçütlerinin geliştirilmesine yol açar.

Kaynak tespiti yapılırken, öncelikle Konya’yı besleyen, ona şehir olma özelliği veren 
ve onun etkisi altında şekillenen daha geniş coğrafyanın belirlenmesi önemlidir. Bu 
da, şehrin etki alanının, yani alt ve üst bağlantılarının ne kadar geniş olduğunun 
19  Çiçek, Niyazi ; “Şehir Arşivlerinde Sağlama Politikası”, Kent Hafıza Merkezleri: Kent Kütüphaneleri, 
Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu –Bildiriler-, Kayseri 2010, s. 286.
20  Kayaoğlu, Hülya Dilek;  Derme Oluşturma ve Geliştirme: İ.Ü. Merkez Kütüphanesinde Bütçe Yönetimi 
(Nisan 1994–Kasım 1997), İstanbul 1999, s. 32; Buradan naklen Çiçek, “Şehir Arşivlerinde Sağlama Poli-
tikası”, s. 286.
21  Keseroğlu, Hasan S.;  Halk Kütüphanesi Politikası ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Durum, s. 14; buradan 
naklen Çiçek, “Şehir Arşivlerinde Sağlama Politikası”, s. 288.
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cevabını verir. Konya’nın alt ve üst sınırlarının belirlenmesi, ancak onun genel içinde 
temsili ve genele etkisi oranında eksiksiz belirlenebilir.22

Yukarıda belirtilen durum, arşivcilikte değerlendirme işlemi ile ilgilidir. Değerlen-
dirme işleminin başarısı, personelin kişisel ve mesleki birikimiyle ortaya çıkan ön-
görü ve şehir arşivlerinden yararlanacak profesyonel araştırmacı kitlesiyle yakın bir 
mesai içine girilerek daha da güçlendirilebilir. Burada anahtar konumundaki “geç-
miş, bugün veya yakın gelecekle ilişkili ne korunmalı?”23 sorusunun cevabı, gelecek-
te şehir arşivinde nelerin korunacağını belirleyecektir. Bu, sadece gelecekteki araş-
tırmacıların memnuniyetini değil, aynı zamanda gelecekteki araştırma taleplerinin 
ve araştırma eğilimlerinin iyi tahmin edilebilmesi yoluyla belirlenen değerlendirme 
stratejilerinin başarısını da ortaya koyacaktır. Bu başarıyı etkileyecek bir diğer unsur, 
yararlandırma hizmetini veren görevlilerin araştırmacı beklentilerini doğru tahmin 
etmeleridir. Kullanıcı taleplerini karşılamada yeterli düzeye ulaşılması, görevlilerin 
araştırma kaynakları ve araçları hakkında geniş bilgi sahibi olmalarıyla24 ve kulla-
nıcı beklentilerini doğru tahmin etmeleriyle mümkündür.

Konya’nın geniş coğrafya veya Türkiye sınırları hatta dünya coğrafyası bütünü için-
de ne anlam taşıdığı, onun tarihsel bellek birikimi sınırlarının belirlenmesini kolay-
laştırmaktadır. Bu yolla Konya tarihinin, ekonomisinin, folklorunun ve benzeri özel-
liklerinin hangi kaynaklarda bulunabileceği ve Konya’ya dair araştırma yapacakların 
hangi tür kaynaklara erişme arzusunda olabilecekleri tahmin edilebilir.

Konya Şehir Arşivi tarafından devralınacak ve sağlanacak belgelerin hangi seçme 
ölçütlerine göre burada kurulacak şehir arşivine kabul edileceği önemlidir. Bu nok-
tada Alice van Diepen,25 tarafından Amsterdam Şehir Arşivi (Gemeentearchief 
Amsterdam / Hollanda) için geliştirilen ve Amsterdam’ın alt ve üst etki alanlarına 
ait ölçütlerin dikkate alındığı on bir ayrı kaynak seçme ölçütü Konya Şehir Arşivi’nin 
belge derleme ve devralma stratejisi için de belirleyici olabilir. Bunlar; yönetimin 
nüfuz alanı, belge ve bilgilerin şehirde mevcut diğer arşivlerle ilişkisi, temsil niteliği, 
orijinallik ve güvenilirlik, katma değer, materyalin türü, sipariş verme, diğer kurum-
larla işbirliği, araştırmacı ilgisi, ilişki (bağlantı), materyal durumuna yönelik ölçütler-
dir. Bunların ilk altısı belge ve bilginin sağlanması açısından zorunlu; diğerleri ise, 
edinilecek belge ve bilgin hakkında karar sürecini etkileyici niteliktedir. Bu kriterler 
şu şekilde açıklanabilir:

Kriter 1: Yönetimsel nüfuz alanı. Bu kriter Konya’nın coğrafî ve yönetimsel sınırları ile 
buranın ilişkili alanlarına işaret etmektedir. Bu şehrin coğrafî sınırlarının belirlen-
mesi belge hacmini etkileyecek önemli bir kısıtlama kriteridir. Konya dışından top-
22  Adıyeke, Nuri “Anadolu Osmanlı Ölçeğinde Yerel Tarih Yazımında Kuramların Değişimi: Merkez–Çev-
reden Çevreselleşmeye, Çevreselleşmeden Globalleşmeye”, haz. Zeynel Abidin Kızılyaprak, Tarih Yazı-
mında Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul, Ankara 2000, s. 261
23  Reininghaus, “Archive, Orts-, Stadt- und Landesgeschichte”, s. 747.
24  Birinci, Hatice Gülşen;  “Tarihçilerin Bilgi Arama Davranışları”, Bilgi Dünyası, 21/1 (2007), s. 39.
25  Alice van Diepen, “Zur Entwicklung vo Kriterien für den Erwerb privater Archive und Sammlungen”, 
Archivpflege in Westfalen–Lippe, 62 (2005), s. 7-11
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lanacak belge ve bilgilerin hacmi, şehirle ilişkileriyle veya kültürel ve tarihsel bağla 
sınırlıdır. Konya’nın tarihsel sınırının günümüzden çok daha geniş olması, coğrafya 
ve nüfus gibi etkenlere bağlı olarak çevresine etki eden büyük bir şehir olması ve 
gelişmişliği gibi nedenler nüfuz alanının geniş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
durum, burayla ilişki kurulabilecek belge miktarının da bu oranda artmasına neden 
olacaktır.

Kriter 2: Belge ve bilgilerin şehirde mevcut diğer arşivlerle ilişkisi. Kaynakları sağlanabi-
lecek özel arşivler ve koleksiyonlar Konya’nın üstlendiği fonksiyonların çeşitliliğini 
ortaya koyabilir. Böylelikle Konya’da faaliyet gösteren veya burayla ilişkili olan ku-
rumların (hatta şahısların) işlevlerini belirlemek mümkün olabilecektir.

Kriter 3: Temsil niteliği. Edinilebilecek özel arşivler ve koleksiyonlar Konya’nın poli-
tik, ekonomik, kültürel, sosyal, toplumsal ve topografik gelişmeleri lehinde ve buna 
dair ayrıntıları içermelidir. Bu, şehrin ulusal düzeyde panoramasının çizilmesini ko-
laylaştırır.

Kriter 4: Orijinallik ve güvenilirlik. Konya ile ilgili arşivsel kaynakların mümkün merte-
be orijinali edinilmeli, yani bir belgenin fotokopisinin veya istinsahının değil bizzat 
kendisi tercih edilmelidir. Bazı durumlarda kopya nüshaların edinilmesi mümkün-
dür, ancak bu titiz bir incelemeyi gerektirmektedir. Araştırma sırasında çıkabilecek 
olumsuzluklar, Konya Şehir Arşivi’nin şöhretinin zedelenmesine neden olabilecek 
türdendir.

Kriter 5: Katma değer. Konya Şehir Arşivi tarafından edinilebilecek birçok belge ve 
bilgi nitelik bakımından birden fazla değere sahip olabilir. Örneğin bir belgenin 
hem tarihsel bir olayı belgelemesi, hem de sanatsal bir değer taşıması mümkündür. 
Bu da, bir malzemenin edinilmesinde tercih faktörünü devreye sokar.

Kriter 6: Materyalin türü: Her materyal aynı çevresel koruma şartlarında muhafaza 
edilemez. Sözgelimi bir kâğıt belge ile bir ses bandının aynı mekânda korunması 
birinin çok erken bir tarihte kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanabilir. Bilgi ta-
şıyıcılarının türünün dikkate alınmasını gerektiren bu durum, imkânlar ölçüsünde 
malzeme edinilmesini hatırlatmaktadır. Yeterli imkân varsa ve koruma şartları oluş-
turulabilecekse her türden bilgi taşıyıcısı devralınabilir.

Kriter 7: Sipariş verme. Konya Şehir Arşivi siparişler vererek yeni belge sağlama yo-
luna gidebilir. Bazı konular için oluşturulacak uzman çalışma grupları nelerin sipa-
riş edilmesi gerektiğini belirlemede kolaylık sağlayacaktır. Örneğin şehre ait yeni 
fotoğrafların sağlanması için kurulacak bir özel çalışma grubu eldeki fotoğrafların 
daha da çeşitlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Kriter 8: Diğer kurumlarla işbirliği. Diğer kurumların yetki sahasına giren belgelerin 
toplanması, yasal açıdan sıkıntı kaynağı olabilir. Ayrıca, Konya’da mevcut olabilecek 
diğer arşivlerle işbirliğine gidilerek, aynı materyalin tekrar edinilmemesi sayesinde 
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kaynak israfının da önüne geçilebilir.

Kriter 9: Araştırmacı ilgisi. Sağlanacak belge ve bilginin araştırmacı ilgisiyle şekillen-
dirilmesi esastır. Ancak Konya Şehir Arşivi’nin sağlama politikası bunu sınırlayacak 
özelliklere sahip olmalıdır. Konya Şehir Arşivi tarafından sağlanacak belge ve bilgiyi 
sınırlamak için ziyaretçilere yönelik bir anket çalışması yapılabilir. Buradan çıkacak 
sonuç nasıl bir arşiv oluşturulması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu 
durum, arşivin kullanılabilirliğini artıran önemli bir etkiye sahiptir. Hangi alana daha 
fazla yatırım yapılması gerektiği böylelikle belirlenebilir.

Kriter 10: İlişki. Konya Şehir Arşivi’nin içeriğiyle ilişkili ve bağlantılı olmayan veya iliş-
ki kurulamayan belge ve bilgilerin edinilmesi önlenmelidir.

Kriter 11: Materyal durumu. Konya Şehir Arşivi’nin bir konuda sahip olabileceği ma-
teryalin azlığı veya kötü durumu yeni ve daha fazla belge ve bilgi sağlama gerekçesi 
olmalıdır. Bu açığın kapatılması durum değerlendirmesiyle sağlanabilir.

Konya Şehir Arşivi’nin görsel-işitsel belge edinmesi de mümkündür. Görsel-işitsel 
belge edinen Konya Şehir Arşivi’nin bunları seçme kriterleri ise aşağıda verilmiştir:

• Konya ile ilgili olmalıdır (fotoğraf, film, video vs.).
• Görsel-işitsel belge arasında profesyonel ve amatör çekim olması bakımından 
ayrım yapılmamalıdır.
• Konya ile ilgili yöreye özgü şarkıların Konya Şehir Arşivi’nin görsel-işitsel kaynak-
ları içinde muhtemelen önemli bir kısmı oluşturacaktır. Burada önemli olan, şarkı 
seçiminin bütünlüğü amaçlamasıdır.
• Amatör filmler Konya’ya ait görsel-işitsel belgelerin diğer büyük kısmını oluş-
turacaktır. Bunların Konya Şehir Arşivi’ne devri için iyi düşünülmüş seçim ölçütleri 
belirlenmelidir.26

Sonuç

Şehir arşivleri, bilimsel araştırmaların ve amatör ilginin yerel tarih araştırmalarına 
26  Bunların korunmaları konusunu şu şekilde belirtmek mümkündür (B. Fischer, Anforderungen an das 
kommunale Archivwesen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Gebietskörperschaften, 30 Mayıs 
2007 tarihinde http://www.thueringen.de/imperia/md/content/staatarchive/abst/anforderungen.pdf 
adresinden erişildi):
 Isı Nem
Dosya ve belgeler 16 ± 2 50 ± 5
Cam negatifler 15-20 30-50
Siyah-beyaz filmler (asetat) 6-12 25-35
Mikrofilm 20’nin altında 15-40
Renkli film -5 ve daha düşük 25-35
Fotoğraflar 15 ± 3 30-50
Elektronik belgeler  18 ± 5 civarında 40 ± 5
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yönelmesi dolayısıyla önem kazanan arşivlerdir. Bu bakımdan 20. yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren ilgi çeken ve gelişen kurumlar olarak dikkat çekmektedirler.

Ülkemizde yerele ilişkin bilgi ve belge sağlayan ve şehir arşivi olarak tanımlanan 
kurumlar söz konusudur. Ancak bunlar, sahip olmaları gereken belge ve bilginin 
birçoğuna sahip değildir. Bunun nedeni kuşkusuz Türk arşiv mevzuatıdır. Geçerli ya-
sal düzenlemeye göre, Türk kamu kurum ve kuruluşlarına ait ve sürekli saklanmaları 
gereken belgeler, kurumlardaki saklama sürelerini doldurmalarının ardından Dev-
let Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmelidir. Mevcut mevzuatta bir değişiklik 
yapılmadığı sürece bu durum bu şekilde devam edecektir. Ancak Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmeyen ve kurumda sürekli saklanması 
gereken belgelerin şehir arşivinin kaynakları arasında sıralanması mümkündür. Du-
rum kuşkusuz Konya için de aynıdır.

Konya Şehir Arşivi’nin belgeleri, Konya’da faaliyet gösteren kamusal ve özerk kurum 
ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından üretilmektedir. 
Bunları, kamu kurum ve kuruluşları, aileler, sanayi kuruluşları, yayınevleri, basın-ya-
yın organları ve sivil toplum kuruluşları şeklinde sıralamak mümkündür.

Şehir arşivlerinin bilimsel ölçülere uygun bir araştırma hizmeti verebilmesi için, bel-
ge ve bilgi edinme politikaları ile belge ve bilgi sağlama kriterlerine sahip olması 
gerekmektedir. Şehir arşivleri, bu yolla, hem hangi bilgi ve belgeye sahip olacağına 
karar vermekte hem de araştırma amaçları doğrultusunda bir hedef kitle belirleme 
yoluna gitmiş olmaktadır. Buna göre ileride kurulması beklenen Konya Şehir Arşi-
vi’nin koleksiyon oluşturma ve sağlama ilkelerini teorik temelde şu şekilde belirte-
biliriz: Konya yerel yönetiminin alt ve üst nüfuz alanı, belge ve bilgilerin şehirdeki 
diğer (kurum ve kişiler tarafından oluşturulan) arşivlerle ilişkisi, belgelerin temsil 
niteliği, orijinalliği ve güvenilirliği, katma değeri, bilgi taşıyıcısının türünün ne oldu-
ğu, bir kısım belgelerin sipariş yoluyla edinilmesi, şehir arşivinin diğer kurumlarla 
işbirliği geliştirmesi, arşive araştırma için gelecek ziyaretçilerin hangi konulara ilgi 
duydukları/duyabilecekleri, belgelerin arşivle ilişkisi ve materyalin araştırma konu-
ları açısından yeterliliği.. Bu kriterlerin ilk altısı belge kaynaklarının sağlanmasında 
zorunludur; diğerleri ise, belgesel kaynağın sağlanması sürecinde alınacak kararı 
etkileyici niteliktedir.
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XV-XVI. Yüzyıllarda 
Konya Şehrinde 
Toplumsal Zümreler
Doğan Yörük1

Giriş

Belirli bir nüfusun, hiyerarşik olarak, sosyal anlamda, sınıflar halinde farklılaşması 
sosyal tabakalaşmayı doğurmuştur. Bu bağlamda İslâm ve Ortadoğu devletlerin-
de olduğu gibi, Osmanlılarda da toplumun bütün kesimleri ve zenginlik kaynakları 
hükümdarın kuvvetini korumak ve devam ettirmekle yükümlü sayılmış ve insanlar 
başlıca iki sınıfa ayrılmıştır2. Birincisi hükümdarın otoritesini temsil eden yönetici 
(askerî) zümre, diğeri ise reaya denilen yönetilen kesim.. İslamî anlayışa göre, toplu-
mun bütün üyeleri yönettiklerinden sorumlu tutulmuş, bu sorumluluk Hz. Peygam-
berin “Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz …” hadisi 
şerifiyle somut hale gelmiştir. Bu çerçevede yönetenlerle yönetilenler arasında ta-
hakküm yerine sorumluluk ilişkisi tahsis edilmiştir3.

Askerî zümre mensupları tımarlardan, hazineden veya vakıflardan kendilerine gelir 
toplarken, reaya ise üretim yapan ve vergi veren kesim olarak tanımlanmıştır. Gö-
rüldüğü üzere toplumun farklı tabakalara ayrılışı malî düşünceden kaynaklanmış-
tır4. Bireylerin tâbi olduğu ve yüklendiği görevler de buna göre şekillenmiştir. Bü-
tün kanun ve nizamlar, grupların hukukî yapısına paralel bir biçimde ele alınmıştır. 
1  Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
2  Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s.126.
3  Ahmet Tabakoğlu, “Osmanlı İçtimai Yapısının Ana Hatları” Osmanlı, IV, Ankara 1999, s.21.
4  Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 1997, s.138.
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Osmanlı toplumu çağdaşı Batı dünyasından farklı olarak tabakalar arasında aşılmaz 
duvarlarla birbirinden ayrılmamıştır5. Nitekim Padişah beratıyla askerî kesimden 
olan bir kişi reayaya dâhil olurken, reayadan olan bir başkası da yine beratla askerî 
statü kazanıp vergiden muaf kalabilmiştir6.

Osmanlı kültür ve medeniyetinin kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinin uy-
gulama ve tecrübeleri üzerine inşa edildiği bilinmektedir. Bu bağlamda Anadolu 
Selçuklu Devleti ve Karamanoğulları beyliğine başkentlik yapan Konya şehrinde 
oluşan toplumsal yapı, varlığını on beşinci yüzyıla kadar bir şekilde devam ettirmiş, 
on altıncı yüzyıldan itibaren, daha çok askerî kesimin niteliğiyle alakalı bir değişik-
liğe uğramıştır.

Osmanlı toplumu hukukî bakımdan hür-köle, dinî bakımdan Müslim-Gayrimüslim, 
yönetim bakımından askerî-reâya, yerleşim bakımından da yerleşik-konargöçer ol-
mak üzere çeşitli sosyal tabakalara ayrılmıştır. Askerî (yönetenler) zümre, saray hal-
kı, ilmiye, seyfiye ve kalemiye olmak üzere dört kesimden meydana gelmiştir. 

A- Askerîler

1- Saray Halkı

Sosyal tabakalaşmada askerî zümrenin en üst dilimini, hanedan üyeleri ve saray 
halkı oluşturmaktadır. Selçuklu ve Karaman hanedan üyelerinin yanında saray gö-
revlilerinin Konya’nın toplumsal dokusunu şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Selçuklu 
hanedan ve ümerasının hatıraları zamanlarında kurmuş oldukları vakıf eserlerinde 
ve bu vakıfların idarî kadrolarında, Karaman hanedan üyeleri ve ümerası ise on be-
şinci yüzyılda bizzat varlıklarıyla kendilerini göstermektedirler7. Osmanlı yöneti-
mi Karaman beyliği topraklarını ilhak ettikten sonra bölgedeki eski uygulamaları 
aynen devam ettirmiş, belli bir süre sonra kendi sistemini yürürlüğe koymuştur. Ni-
tekim 14768, 14839 ve 150010 tarihli vakıf ve mufassal defterlerde bu hususla 
ilgili sayısız örnek mevcuttur.

Konya’nın Osmanlı egemenliğine geçmesiyle birlikte burası şehzade sancağı haline 
getirilerek, eski payitaht şehzadeler aracılığıyla yeniden canlandırılmıştır. Şehzade-
lere merkezden kalabalık bir hizmetli topluluğu verilmiş, bunlar arasında vezir ma-
kamında lala, nişancı, defterdar, reisülküttab, çavuşbaşı, kapucular kethüdası, divan 

5  Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Toplum Yapısı, İstanbul 2003, s.12.
6  Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 
1996, s.49-54.
7  TKGM TK 564; Feridun Nâfiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfları Fihristi, Ankara 1958; MC 
0.116/1; M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar – I”, Tarih İn-
celemeleri Dergisi, XVIII/1, İzmir 2003, s.119-160; M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında 
Karaman Vilâyetinde Vakıflar – II”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XVIII/2, İzmir 2003, s.99-140.
8  TKGM TK 564; Uzluk, Karaman Eyâleti Vakıfları.
9  MC 0.116/1; Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri - I”, s.119-160; Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri – II”, s.99-140.
10  BOA TT 40; TKGM TK 565.
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kâtibi gibi erkânın yanında çeşitli görevliler de yer almıştır11. Böylelikle merkezde-
ki saray teşkilatının küçük bir benzeri şehzadelere tahsis edilmiştir12. 

Konya’da görev yapan şehzadelerden Cem’in (1474-1481) maiyetinde validesi, ha-
nımı, kızı, dayısı, şairi, musahibi, imamı, defterdarı kapıcıbaşı ve çaşnigirbaşı gibi 
görevlilerin yanında Sûfi Hüseyin Bey, Sûfi Şadi Bey, Frenk Süleyman Bey, Şir Murat 
Ağa, Haydar Bey, Celal Bey adlı kişiler de vardı13. Şehzade Şehinşah’ın (1483-1511) 
maiyetinde odabaşı, miralem, ulufeciler, silahdarbaşı, kethüda, başterzi, babancı-
başı, çavuş, kapıcıbaşı, başaşçı, dellak, mehterci, sercebeci, sipahi kethüdası, mü-
teferrika, sipahioğlanlarağası ve kâtip bulunmaktaydı14. Şehzade Selim’in (1542-
1544, 1558-1562) yanında ise sadece hareminde ve enderunda üç yüze yakın kişi 
olduğu belirtilmektedir15. Şehzade Mehmet Manisa’ya hareket ederken maiyetine 
verilenlerin sayısı 542 kişiye ulaşmaktadır16.  Görüldüğü üzere mufassal ve tımar 
defterlerine tam olarak yansımasalar da, şehzadelerin maiyetinde kalabalık bir kapı 
halkının varlığı kabul edilmelidir. 

2- Seyfiye

Arapça kılıç anlamına gelen terim, Osmanlı toplumunda işi, sadece askerlik ve buna 
bağlı olarak savaşmak olan bir zümreyi ifade eder. Bu kesim aynı zamanda ehl-i örf 
taifesi olarak da anılmaktadır17. Karaman eyaletinin teşekkülü ile birlikte Konya, 
beylerbeylerin ikamet ettiği paşa sancağı haline gelmiş, bu kez de şehir beylerbey-
lerin maiyet halkını barındırmıştır. Fakat paşaların kapı halkının mevcudu hakkında 
her hangi bir bilgi yoktur. Hâlbuki on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Erzurum 
beylerbeylerinin 300 ile 2000 arasında değişen kapı halkının varlığından bahsedil-
mektedir18. Buradan hareketle Karaman beylerbeylerinin de en az 300 civarında 
maiyetinin varlığı kabul edilebilir.

Kendilerinden vergi alınmamasından dolayı şehirlerdeki yönetici ve askerî kesimin 
tahrir defterlerine geçirilmediği kabul edilmektedir. Fakat askerî ve yönetici kesi-
min bir kısmının zaman zaman yazıldığı da görülmektedir. Örneğin 1500-1522 yıl-
larına ait tahrirlerde askerî personelden sadece 14-17 arasında değişen sipahi ve 
sipahizâde mevcut iken19, 1539-1584’te askerî kesimin adedi 68-98 arasına genişle-
miş, sipahi ve sipahizâdelere ilaveten, çavuş, topçu, silahtar, zaimler, ulufeciler, mü-

11  Uzunçarşılı, “Sancağa Çıkarılan”, s.680-691; Çağatay Uluçay, “Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili 
Bazı Notlar ve Vesikalar”, Kanunî Armağanı, Ankara 1970, s.237-249.
12  Feridun M. Emecen, “Osmanlı Şehzadeleri ve Taşra İdaresi”, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, 
Edt. Erol Özvar – Arif Bilgin, İstanbul 2008, s.105.
13  Haldun Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu, Ankara 2004, s.133.
14  M. Akif Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), İzmir 1998, s.41-42.
15  Eroğlu, Şehzadelik Kurumu, s.134.
16  Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, Belleten, XXXIX/156, Ankara 
1975, s.690-691; Eroğlu, Şehzadelik Kurumu, s.134.
17  Kazıcı, Toplum Yapısı, s.71.
18  Bilgehan Pamuk, “XVII. Yüzyılda Bir Osmanlı Paşasının Masraf Bilançosu”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 
XXII/.34, Ankara 2003, s.116, bkz. 31 nolu dipnot.
19  BOA TT 40, s.2-19; BOA TT 63, s.7-23; BOA TT 455, s.1-17; Alaaddin Aköz – Bayram Ürekli, “Karamano-
ğullarından Osmanlıya Konya”, Konya Kitabı IX, Konya 2006, s.92-98.



614

tekâid ve mazul sipahiler, şehzade erleri, tımar erleri ve kale erlerine bir de dizdar 
eklenmiştir20. 

On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Gevale kalesinin aksine Konya kalesinin faal 
durumda olduğu, kale görevlilerinden anlaşılmaktadır. 1483 tarihli tımar defteri-
ne göre, kalede birisi kale komutanı diğerleri kethüda, topçu, imam, çavuş, kapıcı, 
bölükbaşı ve er olmak üzere 16 asker görevlendirilmiştir. Ayrıca kalenin Atpazarı, 
Larende, Ertaş ve Cidar kapılarının güvenliği 4 ayrı sipahiye tevdi edilmiştir. Asker-
ler arasında Bosna, Midilli, Mora ve Manastır gibi imparatorluğun farklı yerlerinden 
gelmiş sipahiler de vardır21.

3- İlmiye

Medrese eğitiminden geçmiş ilim adamları için kullanılan bir tabirdir. Ehl-i şer’ 
olarak da anılan bu zümre22 esas itibariyle toplumu yönetmek, eğitmek ve aydın-
latmakla yükümlüydü. Şeriatı temsil etmeleri sebebiyle ümera zümresinden daha 
itibarlı kabul edilmişler ve toplumsal piramidin en üstüne yerleşmişlerdir23. Müder-
risler eğitim ve öğretimle, müftüler fetva ile kadılar ise yargı ve yönetim ile görevliy-
diler24. Özellikle din ve eğitim alanındaki görevli yelpazesi oldukça geniştir. İmam-
lar, hatipler, fakihler, öğrenciler, seyyid ve şerifler, şeyh ve dervişler, şehir içinde ve 
çevresinde kurulmuş onlarca vakfın idaresini elinde bulunduran mütevelliler ile bu 
vakıflarda çeşitli hizmetleri gören câbiler, nâzırlar, hizmetliler, cüzhânlar, kâtipler, 
ferrâşler, türbedârlar vs. hepsi ilmiye kadrosu içerisinde yer almıştır. 

Osmanlı resmi belgelerinde kendilerine övücü elkablarla hitap edilen bu kimseler 
için özel unvanlar kullanılmıştır. Başta bütün medrese çıkışlı ulemaya efendi sanı 
verildiğini belirtmemiz gerekir. Yine aynı minvalde efendimiz anlamına gelen, bazı 
büyük ulema ve şeyhler için kullanılan mevlânâ sözcüğü Osmanlılarda kadılara, 
müderrislere unvan olmuştur25. On beşinci ve on altıncı yüzyıl Konya vakıflarında 
görev yapan mütevelli, şeyh, müderris, imam ve hatiplerin ekseriyeti mevlânâ un-
vanıyla anılmışlardır26.

Genellikle imamlara ve hatiplere fakih, molla, halife unvanlarıyla hitap edilmiştir. İs-
lam hukukunu ve kurumlarını bilen insanlar olarak fakihler Osmanlı devletinin teş-
kilatlanmasında, dinî ve sosyal hayatın düzenlenmesinde son derece önemli bir rol 
oynamışlardır. Bazen kırsal kesimde yerleşik veya yeni yerleşen köylüler içerisinde 
birer din adamı olarak karşımıza çıkan fakihleri, bazen de beylere danışmanlık ya-
parken görmek mümkündür27. Çalışılan dönemde imam, hatip ve müderrislerin dı-

20  BOA TT 415, s.1-18; TKGM TK 104, vr.10b-29b; Aköz - Ürekli, “Konya”, s.99-102.
21  BOA MAD 567, s.16-18, 25-26.
22  Kazıcı, Toplum Yapısı, s.61-71.
23  Ergenç, Ankara ve Konya, s.133.
24  Kazıcı, Toplum Yapısı, s.61-71.
25  Ergenç, Ankara ve Konya, s.133.
26  TKGM TK 564, MC 0.116/1; TKGM 565, s.2b-59a.
27  Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, İstanbul 2010, s.34-35. 
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şında da fakih unvanlı bireyler mevcut iken zamanla mezkûr unvanın kullanımının 
azaldığı, bunun yerine halife unvanının yaygınlaştığı görülmektedir. Öyle ki 1642 
tarihli avarız defterinde adı geçen imamların neredeyse tamamı halife unvanlıdır28.

Bilindiği gibi halife Hz. Peygamberin ölümünden sonra Müslümanlara liderlik, 
imamlık yapanlara verilen bir unvandır. Osmanlılarda ise genel olarak şeriatı bilen 
ve dinin ameli bilgilerini öğreten, tatbik ettirenler yani imamlar için kullanılmıştır29. 
Konya’daki kullanım alanı ise başlangıçta oldukça sınırlı iken daha sonra hızla ge-
nişlemiştir. Bunu vakıf ve mufassal defterlerden rahatlıkla tespit edilebilmekteyiz.

Yukarıdakilere ilaveten burada zikredilmesi gereken bir başka unvan ise çelebidir. 
İlim sahipliğini, zenginliği, itibarlığı ve soyluluğu ifade eden terim, ilmiye mensup-
larının, dinî erkânın, büyük tüccarların oğulları olan ve babalarının sosyal statü ve 
kültürel değerlerini devam ettiren kimselerin unvanı olarak kullanılmıştır30. Os-
manlı şehzadelerinin de kullandığı bu unvan Konya özelinde Mevlânâ Celâleddin 
Rûmî’nin neslinden gelenler ve onların temsil ettiği Mevlevilikle özdeşleşmiştir. Bu-
nun yanında azatlı kölelerin neslinden gelenler de zamanla bu unvanla anılabilmiş-
lerdir. Örneğin Ferhuniye Dârülhuffâzı mütevellisi olan Ahmed Çelebi ve Mehmed 
Çelebi bin Said Çelebi’nin Fatma Hatun’un azatlı köleleri neslinden olması bu unva-
nın sonradan da kazanılabileceğini göstermektedir31. 

Kadı İzzeddin, Kadı Alemşah ve Kadı Asker gibi kökleri Anadolu Selçuklu dönemine 
kadar uzanan kadıların şehirde bıraktıkları izler nedeniyle kendi adlarına izafeten 
mahalleler kurulmuş, bu mahalleler varlıklarını günümüze kadar sürdürebilmişler-
dir. 1500, 1518, 1522 ve 1584 tahrir dönemlerinde Konya mahkemesi Anadolu ka-
dıaskeri tarafından bizzat atanan kadılar aracılığıyla değil de, o kadılar tarafından 
görevlendirilen naiplerin idaresi altında hizmet vermiştir. Yine 1539’da Belviran, 
Adana ve Bilâd-ı Arap kadılarının, 1584’te de Larende müftüsünün Konya’da ikamet 
etmesi, söz konusu kazalarda da aynı şekilde naiplerin görevlendirildiğine işaret 
etmektedir.

On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Konya’da 30 civarında medrese, darülhuffaz ve 
mektep faaliyet göstermiştir. Bunların eğitim ve öğretim kadrolarıyla Konya’nın en-
telektüel hayatını etkilediği ve yönlendirdiği muhakkaktır. Öğretim kadrolarındaki 
müderrisler genellikle mevlâna ve çelebi unvanlarıyla tanımlanmışlardır. Fakat mu-
fassal defterlere yansıdığı kadarıyla sayıları 8-24 arasında değişen öğrenci ve hoca 
kadrosu medrese, mektep ve darülhuffaz gibi eğitim kurumlarına kıyasla oldukça 
düşük kalmaktadır. 

Din hizmetlerinin başında şüphesiz cami ve mescitlerde görev yapan imam, müez-
zin, hatip, kayyum vs. gelmektedir. Yüzyıl boyunca sayıları 23-124 arasında değişen 

28  BOA MAD 3074, s.34-61.
29  Ergenç, Ankara ve Konya, s.134.
30  Ergenç, Ankara ve Konya, s.143.
31  Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: I”, s.155.
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bu zümrenin en kalabalık kısmını imamlar oluşturmaktadır. 1500’lerde birçok ma-
hallede imam kaydına rastlanmazken, 1539 ve 1584’te neredeyse imamsız mahalle 
yok gibidir. Bu hususun, imamların mahalle içindeki konumlarının daha fazla önem 
kazanmasından kaynaklandığı belirtilmektedir32.

Konya ve çevresinde 1476-1530 dönemleri arasında 106-194 civarında vakfın fa-
aliyette olduğu tespit edilmektedir. Bunların hepsi olmasa da önemli bir kısmının 
şehir merkezinde kurulduğu söylenebilir. Söz konusu vakıflarda idareci ve hizmetli 
pozisyonundaki görevlilerin sayısı 7-29 arasında değişmiştir. Ayrıca 1596 yılında sa-
dece Mevlânâ Celaleddin vakfından geçimini temin edenlerin, şehir halkının yakla-
şık  % 5’ini oluşturduğu dile getirilmiştir33. 

Şehirdeki Mevlânâ Celaleddin, Sadreddin Konevi, Şeyh Vefa, Pir Esad vs. gibi birçok 
tekke ve zaviye ile bağlantılı şeyh ve dervişler, tasavvufî akımların temsilcileri olma-
larının dışında, toplum içerisinde son derece nüfuzlu ve itibarlı kişiler olarak dikkat 
çekmektedirler. Kuruluş dönemlerinin kolonizatör dervişleri olarak da tanımlanan 
bu kesim, geniş halk kitleleri nezdinde devlet otoritesini sağlamada meşruiyet 
kaynağı olarak telakki edildiğinden, çeşitli muafiyet ve imtiyazlarla desteklenmiş-
lerdir34.  On altıncı yüzyıl mufassal defterlerine yansıdığı kadarıyla şehirde Şey-
hü’l-meşâyih Mü’min Halife, Mahmud Dede ve Şeyh Sadreddin Zaviyesi dervişleri 
ayrı bir başlık altında zikredilirken, diğer tekke ve zaviyelerin dervişleri belirtilme-
miş, fakat bazılarının şeyhleri ve herhangi bir işle görevlendirilmiş müritlerine yer 
verilmiştir. Yüzyıl boyunca 36-59 nefer arasında bir şeyh ve derviş topluluğundan 
bahsediliyorsa da gerçekte bunların sayıları çok daha kalabalık olmalıdır.

Hz. Peygamberin soyundan gelen seyyid ve şerifler ilk dönemlerden itibaren Müs-
lümanlar nezdinde müstesna bir yere sahip olmuşlardır. Bu yüzden toplum içeri-
sinde rencide edilmemesine ve kendilerine olan saygının sarsılmamasına dikkat 
edilmiştir35. Osmanlı devletinde sâdâtlık iddiasında bulunanların şecereleri naki-
büleşraflığa yönlendirilmiş, buradan olumlu cevap alanlar seyyid ve şerif unvanını 
kullanabilmiş ve bir takım vergilerden de muaf tutulmuşlardır36. Konya’da sâdât, 
âl-i resül, şerif ve şerifzâde unvanlarıyla görülen bu kesimin mevcudiyeti 1-14 nefer 
arasında değişmektedir.

4- Kalemiye

Büro veya daire anlamına gelen devlet kalemlerinde çalışan her seviyedeki idarî 

32  M. Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, Ankara 1989, s.58. 
33  Tuncer Baykara, “Konya”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s.185.
34  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve 
Temlikler I – İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi, II, Ankara 1942, s. 
286-294; Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Doğuşu Meselesi”,  Söğüt’ten İstanbul’a: Osmanlı Devleti’nin 
Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, edt. Oktay Özel – Mehmet Öz, İstanbul 2000, s.40.
35  Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Seyyid”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s.40
36  Rüya Kılıç, “Seyyid ve Şeriflerin Osmanlı Yönetimiyle İlişkileri: XIV-XVI. Yüzyıllar”, Uluslar arası Kurulu-
şunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 07-09 Nisan 1999, Konya 2000, 
s.429.
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memurların oluşturduğu zümreye ehl-i kalem veya kalemiye denilmektedir37. 
Konya bir yandan şehzade sancağı diğer yandan da Karaman eyalet merkezi olması 
hasebiyle geniş idarî mekanizmanın ve bürokratik yapının burada şekillenmiş ol-
ması gerekir. Fakat defterlere yansıdığı kadarıyla sadece 1584 tahririnde bir defter 
emini bulunmaktadır38. Bunun dışında birkaç kâtip varsa da bunlar daha çok vakıf 
muhasebelerini tutan kişiler olarak dikkat çekmektedirler. 

B- Şehir Reayası

1- Ayân ve Eşrâf

Fetihten sonra İstanbul başkent yapılmış, şehrin nüfusunu artırmak için ülkenin çe-
şitli yerlerinden insanlar gönüllü olarak veya zorla sürülerek buraya yerleştirilmiş-
lerdir. Karaman topraklarının Osmanlı egemenliğine geçmesiyle Konya, Karaman 
ve Aksaray’dan da sıradan insanların yanında, ayân ve eşrâf ile ilim ve kültür adam-
larından da İstanbul’a sürgünler yapıldığı bilinmektedir39. Genel anlamda şehir 
ileri gelenleri diye tanımlayabileceğimiz ayân ve eşrâf zengin tüccarlardan, esnafın 
yaşlı ve tecrübelilerinden, tanınmış din adamları ile ünlü tarikat, tekke ve zaviye 
şeyhlerinden oluşmaktaydı40. On beşinci yüzyıl vakıflarını idaresini ve hizmetle-
rini ellerinde bulunduran kişilerin hacı, mevlânâ, halife, fakih, çelebi, şeyh, seyyid, 
bey, derviş, be-nâm, ahi gibi unvanlarla anılmaları şehirde hâlâ kalabalık ayân ve 
eşrâf zümresinin varlığına işaret etmektedir. Nitekim 1500’de şehir nüfusu 3400 kişi 
iken 1518’de 5600 kişiye çıkmış yaklaşık % 64,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 
Bu da Konya şehrinin nüfus itibariyle kendisini ancak I. Selim’in saltanat dönemin-
de toparlayabildiğini göstermektedir. Yüzyılın ortalarına doğru şehir nüfusu hızla 
artmaya başlamış 1539’da 7100 kişiye çıkmış, 1584’te ise 14.700 kişiye ulaşmıştır41.

Şehir sakinlerinin merkezî devlet ve yerel idare ile olan ilişkilerini düzenleyen ve 
devlete karşı halkı temsil eden şehir kethüdasına yalnızca on altıncı yüzyılın baş-
larında rastlanılmaktadır. Bu dönemde Seydi Mahmud veled-i Seydi Ahmed Konya 
şehir kethüdası olarak görülmekte42, önceki ve sonraki yıllarda bu vazifeyi kimin 
ifa ettiği bilinmemektedir. 

2- Esnaf ve Zanaatkâr

Osmanlı merkezî yönetimi, ordunun, başkentin ve diğer kentlerin ihtiyaçlarının kar-
şılanabilmesi için bir yandan uzun mesafeli ticareti diğer yandan da meslek kuruluş-

37  Kazıcı, Toplum Yapısı, s.75.
38  TKGM 104, vr.21b.
39  Âşık Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332, s.173; Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Ci-
hannümâ, II, (Yay. Haz. Faik Reşit Unat – Mehmed A. Köymen), Ankara 1995, s. 791; Şikârî, Karamanoğul-
ları Tarihi, (Haz. Mesud Koman), Konya 1946, s.197. 
40  Ergenç, Ankara ve Konya, s.140.
41  Aköz-Ürekli, “Konya”, s.90; T. Baykara nüfus için farklı rakamlar vermektedir. Bkz. Baykara, “Konya”, 
s.185.
42  BOA TT 40, s.12.
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larının oluşturdukları lonca sistemini desteklemiş ve denetlemiştir43. Bu bağlamda 
şehirde esnaf ve zanaatkârların bilhassa şeyh, kethüda, usta ve kalfaları gördükleri 
işlevler bakımından toplumun ileri gelenleri arasında yer almışlardır. Uzun mesafeli 
ticaret bir yandan şehirlerdeki bedestenler44 ile diğer yandan da tüccar ve tâcir gibi 
kimselerin45 varlığıyla ilişkilendirilmiştir. On beş ve on altıncı yüzyıllarda şehirde 
uluslar arası ticaretin yapıldığı bir bedestenin dışında çeşitli meslek kuruluşlarının 
icra edildiği çarşı içinde konumlanan hanlar, kapanlar, pazarlar ve dükkânlar mev-
cuttur46. Esnaf ve zanaatkârlar şehir sakinlerinin önemli bir kısmını oluşturmasına 
rağmen mufassal defterlere yansıyan esnaf ve meslek kolu oldukça azdır. Habbaz, 
külahçı, sarraç, dellal, kerpiççi, başçı, külahdûz, değirmenci, cullah, boyacı, kasap, 
debbağ, çeşmeci, hayat, deveci, eskici ve celepgir gibi mesleklerden oluşan bu ke-
sim, tahrirlere göre 2-23 arasında değişmekte ve neredeyse tamamı 1500 tahririnde 
görülmektedir.

3- Şehre Dışarıdan Gelenler

Şehir sakinleri arasında yabancı memleketlerden, ülkenin farklı yerlerinden, çevre 
köylerden ve göçebe aşiretlerden gelen insanlara da rastlamak mümkündür. Nite-
kim Konya’da Acem diyarından, Germiyan topraklarından, çevre köylerden gelenler 
ile İç-il Türkmenlerine, Arap cemaatlerine ve Esbkeşan taifesine mensup kişilere az 
da olsa rastlanılmaktadır. Tahrirlere göre bunların sayıları 12-14 arasında değişmek-
tedir. Özellikle Yavuz Sultan Selim zamanında Acem diyarından kalkıp ahfadıyla 
birlikte Konya’ya yerleşen Çoban Abdal dikkate değerdir. Bu zatın torunları veya 
müritleri 1584’te 34 neferden mürekkep Çoban Abdal mahallesinin sakinleri ara-
sında zikredilmişler, I. Selim gibi I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 
de avarız vergisinden muaf tutulmuşlardır. İran’da iken Çoban Abdal ve ahfadının 
Acem (Safevi) sultanları tarafından da çeşitli vergi muafiyetleriyle ödüllendirildikleri 
belirtilmiştir47.

4- Düşkünler

Şehir sakinleri içerisinde hasta, yaşlı, fakir, kayıp, engelli ve özürlü olmaları nedeniy-
le vergi muafiyeti tanınan düşkün insanlar da bulunmaktadır. En kalabalık grubu 
yaşlılar, körler ve kendilerinden haber alınamayanlar oluşturmaktadır. Yüzyıl içinde 
bunların sayısı 5 ile 41 arasında değişmiştir. 

5- Köleler

İslam toplumlarında Müslümanlar hukukî bakımdan hür ve köleler olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Kölelik Osmanlı toplumunda bir eğitim kurumu ve hür emeğin 
alternatifi olarak kullanılmış, bilhassa devşirme sistemiyle idarî ve siyasî mekaniz-

43  Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, İstanbul 2005, s.94-95.
44  Halil İnalcık, “İstanbul’un İncisi: Bedesten” İktisat ve Din, Haz. Mustafa Özel, İstanbul 1997, s.121.
45  Ergenç, Ankara ve Konya, s.137-138.
46  Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, çev. Neyyir Kalaycıoğlu, İstanbul 2004, s. 35, 37-47, 
Tablo 2-Tablo 4; Ergenç, Ankara ve Konya, s.102
47  TKGM TK 104, s.29a.
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manın merkezine yerleşmiştir48. Savaşların askerlere sunduğu en büyük maddi 
ganimetin başında şüphesiz erkek ve kadın savaş esirleri gelmekte49, bunlar köle 
pazarlarında satılarak paraya dönüştürülebilmekteydi. Osmanlı Devleti’nde de çağ-
daşı diğer devletlerde olduğu gibi yaygın bir köle ticaretinden bahsetmek müm-
kündür. Öyle ki 1500-1700 yılları arasında sadece Kırım Tatarlarının Kefe şehrinden 
İstanbul’a yaklaşık 2,5 milyon köle gönderdiği zikredilmektedir. Devlet bu köleleri 
inşaat işlerinde, padişaha ait has topraklarında, kadırgalarda, ordularda, merkezî 
yönetimin idarî kadrolarında kullanmıştır. Bireyler ise tarımda, ticarî işletmelerde ve 
özellikle de evlerde hizmetkâr olarak çalıştırmışlardır50.

On beşinci yüzyıl vakıf defterlerinde efendileri tarafından azat edilmiş kölelerin 
bazı vakıfları idare ettikleri51, hatta vakıflar kurdukları görülmektedir52. On altın-
cı yüzyıl mufassal defterlerine yansıyan azatlı köle sayısı yüzyılın başlarında 1 iken 
sonlarına doğru 34 kişiyi bulmuştur. Bu rakamlar sadece azatlıları içermekte bunun 
yanında kölelik durumu devam edenler hakkında bir fikir vermemektedir. Ancak 
kölelerin Osmanlı nüfusu içerisindeki payının yüzde 5 civarında olduğu da tahmin 
edilmektedir53. Azatlı kölelerin hemen hepsinin sonradan İslam dinini kabul ettik-
leri baba adlarının Abdullah olmasından anlaşılmaktadır54. Bu husus Müslüman 
efendilerin mülkiyeti altındaki kölelerin belli bir süre sonra hürriyetlerine kavuşa-
bildiklerini de göstermektedir.  Köle sahiplerinin ağa, bey, çavuş, hoca, hacı, çelebi, 
mevlânâ, hatun gibi unvan ve lakapları55, toplum içerisindeki ayrıcalıklı, imtiyazlı 
konumlarına işaret etmektedir. Bu kişi ve kesimlerin ekseriyetinin şehirlerde yaşa-
dıkları düşünüldüğünde şehir sakinlerinin önemli bir bölümünün kölelerden oluş-
tuğunu söylemek mümkündür. Zira on altıncı yüzyılın ortalarında Konya, Antalya 
limanı üzerinden yapılan köle ticaretinin önemli bir dağıtım merkezi olarak da gös-
terilmektedir56. 

6- Kadınlar

Kuruluş döneminin en önemli toplumsal kesimleri sayılan Abdalân-ı Rûm, Ahiyân-ı 
Rum, Gâziyân-ı Rûm ve Bâcıyân-ı Rûm arasında hakkında en az bilgiye sahip oldu-
ğumuz grup kadın teşkilatı olan Bâcıyân-ı Rûm’dur57.  Kadınlar dinî, sosyal, ekono-

48  Tabakoğlu, “Osmanlı İçtimai”, s.23.
49  Tursun Bey bir seferin başarısını elde edilen kölelerin sayısına bağlamıştır. Bkz. İnalcık, “Doğuşu Me-
selesi”,  s.39.
50  Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789, çev. Hamit Çalışkan, İstanbul 
2009, s.297-298; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I, çev. Halil Berktay, 
İstanbul 2000, s.339-343.
51  Şadi Bey Mescid ve Zâviye vakfının tevliyeti Şadi Bey’in azatlılarından Yusuf bin Abdullah’ın, Server 
Ağa Çeşmesi vakfının tevliyeti Server Ağa azatlılarından Hamza’nın, Yusuf Ağa Dârülhuffâzı vakfının tev-
liyeti de Yusuf Ağa’nın azatlılarından Sungur’un elindedir.
52  Hatun binti Osman Ağa adlı kadının azatlı kölesi Mercan Ağa Larende’nin İlisra köyünde bir cami 
yaptırmıştır. Bkz. Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri II”, s.124.
53  Wiesner-Hanks, Erken Modern, s.298.
54  Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslâmlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583, İstanbul 1981, s.119-140.
55  TKGM TK 104, vr.10b-29b.
56  İnalcık, Ekonomik ve Sosyal Tarih, I, s.342.
57  Mikail Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları Teşkilatı), Konya 2007.
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mik ve aile hayatının merkezinde olmalarına rağmen kendilerinden vergi alınma-
masından dolayı defterlere yazılmamışlardır. Bu yüzden on beş ve on altıncı yüzyıl 
tahrir defterleri eksenli yapılan sancak ve kaza çalışmalarında neredeyse kadınlar-
dan hiç bahsedilmez. Bahse konu olan kadınlar ise daha çok sağlıklarında kurmuş 
oldukları hayır kurumlarıyla, mülk kayıtlarıyla, her hangi bir vakfın işleyişinde veya 
idaresinde aldıkları rol nedeniyle anılanlardır. Bu bağlamda, bilhassa hanedana 
mensup valide sultanlar, padişah kadınları, kızları ve kız kardeşleri; ümera kadınları 
ve kızları; şerife, hacı, hatun unvanlı zengin, saygın ve itibarlı kadınlar en önemli 
grubu oluşturmaktadırlar. 

Konya’da öne çıkan kadınlar Osmanlı hanedanına ve ümerasına mensubiyetten zi-
yade Selçuklu ve Karaman menşelidir. Zira bu şehir her iki devletin de başkentliğini 
yapmıştır. Nitekim Sultan Alaaddin kızı Ferhuniye Fatma Hatun, Pir Hassün Bey kızı 
Hond Paşa Hatun, Selçuklu ve Karaman hanedan ve ümerasına mensup iken, yalnız 
Sultan Mehmed kızı İlaldı Hatun Osmanlı hanedanı üyesidir. Bu kadınlar Konya ve 
çevresinde vakıflar kurarak bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. 
Ayrıca Hond Paşa binti Hacı Hasan, Şerife Ümmi Hatun binti Seyyid Salman ve Şe-
refeddin neslinden Şah Melek binti Hoca adlı kadınlar bazı vakıfların mütevelliliğini 
üstlenmişlerdir58. Buna ilaveten bazı erkeklerin nesepleri de yukarıda adı geçen 
hanımlarla ilişkilendirilmiştir. Ferhuniye Darülhuffazı mütevellisi Mehmed Çelebi 
bin Said Çelebi’nin Fatma Hatun’un azatlı kölelerinin, Sahibata darülhadis, mescit, 
minare ve mektephane vakfının imamet ve tedris hizmetini gören Aydın Fakih’in de 
Sahibata kızı Hond Hatun’un neslinden59 geldiğinin zikredilmesi oldukça önemli-
dir. Zira Türk-İslam toplumlarında soy babadan yürümekte, bu yüzden isimler baba 
adıyla birlikte anılmaktadır. Fakat Hz. Peygamberin neslinin kızı Hz. Fatma’dan de-
vam ettiğini de belirtmemiz gerekir. 

Görüldüğü üzere on beşinci yüzyılda Konya’daki sosyal tabakalaşmada kadınlar da 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu kadınların toplum içerisindeki yerleri ve sesleri ancak 
kurmuş oldukları vakıflar aracılığıyla belirginleşmiş ve duyulabilmiştir. Nitekim on 
altıncı yüzyıl defterlerinde kadınlarla ilgili kayıtlar yok denecek kadar azdır. 1518’de 
Arapbaşı mahallesindeki Said, Ayşe’nin, 1584’te de Sungur nd. Tûtî mahallesindeki 
Pervane veled-i Abdullah da Ayşe Hatun’un azatlı kölelerindendir60. Ayrıca Nar Ha-
tun bağı, Divane Hatun zemini gibi kadınların adıyla anılan toprakların yanında Ha-
tice Hatun, Zeynep Hatun, Ümmü Hatun ve Fatma Hatun da baba veya kocaların-
dan kendilerine intikal eden mülk toprakları ellerinde bulunduran kadınlardır61. 
Yukarıdan beri üzerinde durduğumuz kadınlar bir şekilde sağlıklarında yaptıkları 
hayır eserleriyle veya tasarrufları altındaki topraklar nedeniyle mülk defterlerine 
yansıyan zengin ve nüfuzlu kadınlardır. Sessiz çoğunluk olarak da tanımlayabilece-
ğimiz kadınların toplum içerisindeki rolü şüphesiz bu kadar değildir. 

58  Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri – I”, s.104, 155, 157.
59  Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri – I”, s.104, 148.
60  BOA TT 63, s.12; TKGM TK 104, vr.12a.
61  BOA TT 40, s.22, 31, 64, 93, 98, 115; BOA TT 63, s.54, 56, 61, 62, 87, 107; BOA TT 415, s.49, 52, 70, 72; 
TKGM TK 104, vr.58b, 65a.
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7- Gayrimüslîmler

Osmanlı toplum yapısı dinî bakımdan Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar 
şeklinde de ikiye ayrılmaktadır. Gayrimüslîmler İslam hukuku çerçevesinde zimmî 
kabul edilmişler, kendilerinden alınan cizye vergisine karşılık, her türlü devlet gü-
vencesi içerisinde yaşamışlardır. Müslümanlar ile ayrı hukuk sistemlerine tabi ol-
duklarından her din ve mezhep mensubu aile ve miras hukuku alanında serbest 
bırakılmış, söz konusu alanlardaki meselelerini cemaat mahkemelerinde çözüme 
kavuşturabilmişlerdir.

On altıncı yüzyılda Konya şehrindeki mahalle sayısı ve yapılanmasına baktığımız-
da 1500’de 40, 1518’de 92, 1522’de 91, 1539’da 101 ve 1584’te 125 mahalle62 gö-
rülmekte, Hıristiyanlara ait bir Gebran mahallesi yer almakta, 1539 ve 1584’te ise 
küçük bir Yahudi cemaatinin varlığı dikkat çekmektedir. Yahudiler mahalle yerine 
cemaat başlığıyla kaydedilmişlerdir63. Defterlerdeki bu bilgilerden Gayrimüslîmler 
ile Müslümanların ayrı mahallelerde yaşıyormuş gibi bir anlam çıkmaktadır. Fakat 
şeriye sicillerinde adı geçen mahalleler içerisinde, Gebran mahallesine hiçbir dö-
nemde rastlanılmamaktadır. Yine muhtelif kayıtlarda birden fazla mahallede Müs-
lümanlarla Gayrimüslîmlerin birlikte, ağırlıklı olarak İçkale mahallesinde yaşadıkla-
rı görülmektedir. Nitekim 1539’da bu mahallede Müslümanların yanında 7 nefer 
zimmî kaydedilmiştir64. O halde Gayrimüslîmlerin tahrir defterlerine genellikle 
ayrı yazılmalarının gerekçeleri nasıl açıklanmalıdır?

Öncelikle tahrir defterlerinin nüfus sayımları için değil, vergi toplamak gibi pratik 
amaç ve malî kaygılarla tutuldukları hatırlanılmalıdır. Yine Osmanlı merkezî yöne-
timi toplumu oluşturan bireyleri ayrı ayrı muhatap almak yerine mahalleler, köyler, 
cemaatler (konar-göçer), derbendciler, madenciler, esnaf loncaları vs. her birini ayrı 
birer ünite kabul etmiş, toplumu cemaat olgusu çerçevesinde birbirine zincirleme 
kefil yapmıştır. Böylelikle faili meçhul emniyet-asayiş meseleleri ve eksik vergi öde-
meleri o birim ya da üniteden tazmin edilmiştir. Buradan hareketle cizye ve avarız 
vergilerine muhatap olan zimmîler Müslümanlarla aynı mahallede yaşasalar bile 
ayrı bir vergi ünitesi oluşturmak maksadıyla tahrir defterlerine ayrı bir mahalle baş-
lığı altında yazılmışlardır diyebiliriz.

On altıncı yüzyıl tahrir defterlerine yansıyan vergiye tabi tahminî Hristiyan nüfus 
1500’de 70 kişi iken, 1518-1530’da 80 kişi olmuş, 1539’da 207 kişiye çıkmış, 1584’te 
ise 160 kişiye düşmüştür.65. Yahudi nüfus ise 1539’da 18 kişi iken 1584’te 56 kişiye 
çıkmıştır. Yüzyıl boyunca Gayrimüslîmler şehir nüfusu içerisinde % 1,68 ile % 3,19 
oranında bir yer işgal etmişlerdir. Gerek Hristiyan gerekse Yahudi nüfusun, eski bir 
başkent için oldukça düşük sayılabilecek miktarda olduğunu belirtmemiz gerekir. 

62  BOA TT 40, s.2-19; BOA TT 63, s.7-23; BOA TT 455, s.1-17; BOA TT 415, s.1-18; TKGM TK 104, vr.10b-
29b; T. C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 387 Numaralı Muhasebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri 
(937/1530) I, Ankara 1996, s. 6-8; Aköz – Ürekli, “Konya”, s.92-102.
63  BOA TT 415, s.18; TKGM TK 104, vr.29b.
64  BOA TT 415, s.11.
65  BOA TT 40, s.19; BOA TT 63, s.23; BOA TT 455, s.17; BOA TT 415, s.11, 18; TKGM TK 104, vr.29a-29b; 
DAGM, 387 Numaralı, s.8; Aköz - Ürekli, “Konya”, s.92, 95, 98, 100, 101.
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Zira Selçuklular döneminde Konya’da yaşayan Gayrimüslîmlerin 6.000 civarında bir 
nüfusa sahip oldukları tahmin edilmekte, şehrin önemini yitirmesiyle buradan ayrıl-
dıkları, on dördüncü yüzyıl kilise kayıtlarıyla desteklenmektedir66. 

1539 ve 1584 tahrirlerinde Gebran nüfusundan 16’sının Konya sarayında eskiden 
beri hizmetkâr olmaları sebebiyle avarız vergisinden muaf tutuldukları belirtilmiş-
tir. Görevleri kışın kar yağdığında sarayın damını kürümek ve gerekli tamirat işle-
rinin yürütülmesine yardım etmek şeklinde zikredilmiştir. Bu hizmet ve muafiyet 
eskiden beri devam etmesine67 rağmen 1500, 1518 ve 1522 tahrirlerinde neden 
yer almadığı bilinmemektedir. 

On altıncı yüzyıl Konya şehrinde Gayrimüslîmler Müslüman nüfus içerisinde çok 
küçük bir dilimi meydana getirmelerine rağmen, idare mekanizmasının kalbi olan 
sarayın tamirat ve bakımı ile görevlendirilmeleri zanaat sahibi, nitelikli kişiler olduk-
larını göstermektedir. Ayrıca Gayrimüslîmlerin Müslümanlardan ayrı gettolar halin-
de yaşadıklarına dair hiçbir iz bulunmamasının yanında 1670-1680 yılları arasında 
44 mahallede Müslümanlarla birlikte ikamet ettikleri anlaşılmaktadır68.

Tablo I- XVI. Yüzyılda Konya Şehrindeki Sosyal Zümreler 
1500 1518 1522 1539 1584

Seyfiye

Zaim, dizdâr, sipahi, sipahizâde, 
sipahi-i mütekâit, sipahi-i mazul, 
merd-i şehzâde, merd-i kale, 
merd-i timar, sancaktar, ulufeci, 
çavuş, alemdar, korucu, topçu, 
silahdar, bazdar, gulam

17 14 14 68 98

İlmiye - Kadılar Kadı, kadı naibi, müderris ve nai-
büşşer’ ve müftü 1 2 1 3 2

İlmiye - İmam-
lar

İmam, imam ve hatip, nâzır-ı 
imam, imam ve mütevelli, hatip, 
müezzin, kayyum, kayyum ve 
câbi, hâfız, cüzhân, aşirhân

23 81 86 93 124

İlmiye- 
Müderris, muallim, muhaddis ve 
müfessir, ehl-i ilim, muhassıl ve 
mülazım

- 10 11 8 24

İlmiye – Vakıf 
görevlileri

Mütevelli, nâzır, câbi, sermahfil, 
kâtip, hizmetkâr, nedim, mesne-
vihan, kalender, ferrâş, türbedâr, 
bevvâb, nâkib, mevlevi, çırakdâr, 
tanburî, zâviyedâr

7 22 29 16 8

İlmiye - Şeyh-
ler

Şeyh, şeyhzâde, şeyh ve şeyhzâde 
ve dervişân - 59 62 42 36

66  Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Konya 1998, s.124-128.
67  BOA TT 415, s.17-18; TKGM TK 104, vr.29b.
68  Aköz - Ürekli, “Konya”, s.91.
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İlmiye - Sâdât Sâdât, âl-i resül, şerif, şerifzâde 3 14 13 1 6
Kalemiye Defter emini - - - - 1
Şehir sakinleri 
– ayan ve eşraf

Şehir kehüdası, tüccar, tâcir ve 
kadızâde 3 3 2 1 -

Şehir sakinleri - 
Düşkünler

Pîr-i fânî, pîr, fâni, a’mâ, fakir, alîl, 
malûl, gâib 5 41 36 12 7

Şehir sakinle-
ri – Dışarıdan 
gelenler

Acem, Germiyânî, Arabân, Esb-
keşân, İç-il ameden, an karye 14 - - 12 13

Şehir sakinleri - 
esnaf

Habbaz, külahçı, saraç, dellal, ker-
piççi, başçı, külahdüz, değirmenci, 
cullah, boyacı, kasap, debbağ, 
çeşmeci, hayat, deveci, eskici ve 
celepgir

23 2 - - 2

Şehir sakinleri 
– azatlı köleler Mu’tak 1 6 4 34 -

Çeşitli görevl-
iler Muaflar ve saray hizmetlileri 9 18 12 17 -

TOPLAM 107 271 272 307 321

Sonuç

Konya şehrinde on beş ve on altıncı yüzyıllarda görülen sosyal zümreleri ve bunlar 
arasında meydana gelen sosyal tabakalaşmayı, çatışma ve çelişkiden ziyade, yete-
nek ve kabiliyetlerine göre birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları gibi görmek 
mümkündür.  Askerî kesim içerisinde en kalabalık zümreyi ilmiye kadroları oluştu-
rurken, işi bizzat askerlik yapmak olan seyfiye ehlinin önemli bir kısmının defterlere 
yazılmadığı düşünülmektedir. Mevlânâ, halife, fakih, hacı, çelebi, efendi, şeyh, sey-
yid gibi unvanlarla anılan ilmiye mensupları kendilerine duyulan saygıdan dolayı 
sosyal tabakalaşmanın en üst diliminde yer almışlardır. Bu husus toplum içerisin-
deki tabakalaşmanın ana kaynağı olan devletin yanında dinin de belirleyiciliğine 
işaret etmektedir.  

Toplum yapısı içerisinde önemli sayıda köle veya köle menşeli kişiler bulunmak-
tadır. Köleler zamanla hürriyetlerine kavuşabilmişler, efendileri tarafından kurulan 
işletme ve vakıfları idare edebilmişlerdir. Köle menşeli kişilerin, sosyal ve ekonomik 
bakımdan itibarlı sayılabilecek işleri yürütebilmeleri, toplum içerisinde yadırgan-
madıkları gibi, zamanla nüfuz ve saygınlık kazandıklarına da delalet etmektedir.  
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Şehir Araştırmaları 
Merkezi ve Yitip Giden 
Medeniyetimiz
M. Ali Abakay

Böylesi bir forumda siz dostlarımızı ve dinleyenlerimizi selamlayarak söze başlıyo-
rum. Bu tarz faaliyetlerle şehir olgusuna, medeniyet kavramına dikkatin çekilmesi, 
biz şehir araştırmacıları için oldukça ehemmiyet arz etmektedir.
Günümüzde kimliklerini gittikçe kaybeder hale gelen şehirlerimizin gerek tarih ge-
rek mimarî gerekse sanatın diğer dallarıyla irtibatının zamanla zayıflaması, bizim 
için medeniyet anlayışının artık globalleştirilmek istenen dünya sisteminde yitikle-
re karışmasına ve zaman içinde insanı insan yapan değerlerin yıpratılarak, insanlık 
üzerine hegemonyalarını kurmak isteyenlerin kendilerinden başkasını kul-çağdaş 
köle-hizmetkâr durumuna düşürmesi, ülkeler arasındaki sınırları kaldırarak, kendi-
lerine yer altı ve yer üstü kaynaklarını talan hakkını (!) doğurtmak isteyenlerin silah-
ların konuşmadığı, soğuk savaş rüzgârlarının estirilip birer put haline gelen meta 
üstünlüklerinin tescili anlamını taşır, bastıkları kâğıtların altınla değişimini hedefler, 
ürettiklerinin dışında ne varsa yasaklanmasını gerçekleştirmedir, kendi düşüncele-
rinin dışında farklı fikirleri boğmadır, modernitenin halkalı köleliğinin başlangıcının 
herkese özgürlük fişeği ile duyurulmasıdır.

Dünya üzerinde estirilen, başkasını etki alanına alıp, kendi içinde sindirirken, kendi-
siyle bütünleştirmeyip, kendisinde olan aslî vasıflarını körelterek, asliyetinden uzak-
laştırıp, gücü elinde tutmanın remzi olan global dünya düşüncesi, medeniyet ve 
dolayısıyla şehirleri de yeni bir dizaynla şekillendirmeyi amaçlamakta; yeni üslup-
larla mimarîyi hizaya getirerek, insanın his ve fikir âlemine yolculuklarını yapmasını 
engellemekte, ruhtan manayı almakta, her şeyi gördüğüne hapsetmekte, işitileni 
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var saymayı reddetmekte, düşünceyi dondurmakta, medeniyetle şekillenen ha-
yatımızda mimarî geleneği yıkmakta, değiştirmekte, giyimden kuşama, yemeden 
içmeye, barınmadan konuşmaya varıncaya kadar ne varsa kendi şablonu içinde 
her şeyin iyisi patentiyle yoğurup, her şeyin en idealinin yaşanan zaman olduğunu 
deklare ederek, dünle bugün arasındaki ne varsa reddetmekte; yarına dair insanın 
bir şey düşünmesini asla kabul etmemektedir. Maddiyûn anlayışının geçerliliğine 
bağlı bu anlayışın mana ile bağlarını kopartmak istediği insanlığı maddeye görün-
meyen bağlarla esaretine alma düşüncesi, son yüzyılın bilinip de açıklanması zor 
olan ve nereden kaynaklandığı belli olup da ismi söylenemeyen, dünyayı kendi 
malları-mülkleri, kendilerinden başkasını kendisine hizmetkâr kılma anlayışının 
temsilcileridir.

Kendi içlerinde daima dayanışmayı-kuvvetler birliğini savunan, başkasını ortaya 
attığı fitnelerle birbirine düşürüp ayakta kalmayı amaçlayan, başkasının rahatsız-
lığını kendi huzuru bilen anlayışın ana merkezinde her şeyi kendi dengelerinde 
tutmak için kendi değerlerini mevcut değerlerin yenilenmesi ve bunların yerine 
ikâme edilmesi şart olan, ismine yenilik-özgürlük-modernite-çağdaşlık olmak üze-
re insanın kulağına ne kadar hoş gelen sözler varsa eksik etmeyen ve insanı afyonla 
uyuşturmaktan daha beter hale getiren ve bunu hissettirmeden gerçekleştiren 
metotların plânlayıcıları, şehirleri, insan kalabalıklarını sürü psikolojisiyle 
yönlendirmeye çalışırken, dünden gelen her şeyi tümüyle reddetmeye varan kesin 
çizgileri, yumuşatarak benimsetme amacını gütmektedir.
Yeryüzünü dar görerek gökyüzünü kirletenlerin teknolojik üstünlüklerine daya-
narak, dayattıkları global dünya düzeni, birçok ülke insanını savaşlara sürüklemiş, 
milyonlarca insanın son elli senede evini, barkını başına yıkmış, sayısız şehri yerle bir 
etmiş, kendisinden olmayanı insan yerine koymamış, her ülkede kendi çıkarlarına 
ters düşen durumlarda milyonlarca insanın katliamını gerçekleştirmiş, uğradığı 
ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını savaş tazminatı olarak harcamalarına 
karşılık ipotek altına almış, demokrasi ihracı adı altında inançları hedef bilmiş, 
çözülme gerçekleştirilmediğinde kendisince ambargolara baş vurmuştur. Ülkenin 
kendi kendisine yeterliliğini ortadan kaldırarak, ülkenin dışa bağımlılığını artırarak, 
kendi iç dinamiklerinin geliştirdiği komplolarla o ülkenin ya da halkın veya 
düşünce mensuplarının rahata ermemesini, ülkenin sürekli kaoslar içinde kalmasını 
varoluşunun gereği addeder bu tarz yönetim anlayışları.

Bulundukları şehirleri yerle bir eden, kardeşi kardeşe düşman kılan, gerektiğinde 
inançlar etrafında uçurumları derinleştiren bu anlayışın mensupları, tarihten aldık-
ları dersleri unutmadıklarını, günümüzde özellikle kendilerince adlandırdıkları Orta 
Doğu Coğrafyası’nda ve Afrika Coğrafyası’nda inancı İslâm olan milletlere yönelik 
medeniyet anlayışına karşı yeni, ılımlı, kendilerine zararsız, emrettiklerini yerine 
getiren, kukla, özünü yitirmiş, koltuk meraklısı, devşirme yönetim ve dengeleme 
işlerinin peşindedirler.

Savaşlarda yakıp yıkılan şehirlerin mimarîsi onlar için önem arz etmez. Kendilerine 
ait olmayan tarihî abideler-anıtlar önemli değildir. İbadethaneler, sıradan yerlerdir. 
Yıktıkları, bombaladıkları müzeleri önce talan ederler, sonra ortadan kaldırırlar. On-
lar, işgalci olma ruhunu geçmişten taşır, bunu fırsat buldukça gün ışığına çıkartma-
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ya çalışırlar. Bağımsızlık-özgürlük- demokrasi çığırtkanlığı arasında olanlar-bitenler, 
adeta gelecek bahara başka bir coğrafyada başka şehirlerin başında kopartılmak 
istenen fırtınaların, boranların, kasırgaların habercisidirler. Şehirlerde taş üstün-
de taş, beden üstünde baş bırakmayan anlayış ve bu anlayışın takipçileri, insanlık 
dışı muamelelerle kendi vahşetlerini çağın global dünya sistemi etiketi ile ört-bas 
ederken binlerce yıllık şehirlerin yapısı değiştiriliyor, binalar bombalanıyor, insanlar 
öldürülüyor, tarih adına, kültür adına, irfan adına ne varsa ortadan kaldırılıyor, fizikî 
tahribatla yetinmeyenler, manevî alanda yıpratılmışlığı körükleyerek, ahlâkî bozul-
mayı tetikleyen tarzda çalışmalar içine giriyor, silahı kendisi verirken, katliamları öz-
gürlük şarkılarının gölgesinde, tınısında gerçekleştirip suçluyu o ülkenin medeniyet 
anlayışına, birikimine ustalıkla bağlamayı ihmal etmiyor. Bu nasıl bir sistemdir ki, 
dünya, elleri böğründe, çaresiz, olana ve bitene seyirci kalmakta, herkes sırasının 
geleceğini bile bile, suda haşlanan kurbağa misali tatlı bir uyuşukluk içinde, kendi-
sine çizdirilen kader (?) anlayışına iman ediyor. 

Kendilerine ait tarih önemlidir. Eserlerin değeri parayla ölçülemez, inanmamalarına 
rağmen ibadethaneleri her şeyin üstündedir. Kini, öfkeyi, vurmayı, kırmayı, parça-
lamayı, yıkmayı başkası için mubâh görenler, kendilerine bunu yasaklatmış, kendi 
insanını yüceltirken, hem cinsi olan, dili farklı, inancı farklı, derisi farklı, coğrafyası 
farklı insanlığı nesillerine düşman belletmişlerdir.

Şehirlerin günümüzdeki imarına, nazım plânına, şekillenmesine baktığımız zaman, 
dünle irtibatlarının ne derecede kopuk hale getirildiğini görmekteyiz. Binlerce yıllık 
insanlığın birikimi olan şehirlerde onlar için esas olan toprak olmuş kavimlerin 
bıraktıkları eserleri müzede sergilemedir. Mevcut yaşantıda olanların mimarîsi 
kendileri için değerli değildir. 

Şehirlerde üretimi ortadan kaldırıp tüketimi kamçılayan anlayış, köydeki nüfusu 
ilçelere, ilçelerdeki yığılmaları şehir merkezlerini yönlendirip, şehirleri cazibe alanı 
göstererek gerçekleştirmeyi düşündüğü plânlamayı onlarca yıla yaymaktadır.

Reklâmlarla, iletişim yollarıyla daima en iyisini kendisinin ürettiğini bilinçaltına zerk 
eden anlayış, insanlıkta şuuru ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Zihnen kendisi-
ne bağladığı insanın ne içeceğine kendisi karar verir, ne yiyeceğini kendisi belirler, 
hangi müziği dinleyeceğini kendisi söyler, neyi giyeceğini kendisi saptar. Bu alış-
kanlığa sahip kıldığı kuşakların kendilerine biatları kalıcıdır. Ahtapot kolları misali 
sarıp sarmalanan insanlık, sadece kendilerine çizilen yolda mutlu olmaktan, tat al-
maktan başka hayatı biçimlendiremez, kendilerine verilen çerçeve içinde hareket 
eder ve hiç bir şeyi sorgulama zahmetine girmez, başkasının belirttiği düşüncelere 
muhalefet etmeyi insanlık için erdem bilir, vazife olarak bunu içtenlikle benimser.

Bu tarz kuşaklar için tarihî değerler, zaman galerisinde kitaplarda ismi yer almış, 
savaşmaktan, kırmaktan başka işi gücü olmayanların çöplüğünde kıymetsizdir.

Bu tarz kuşaklar için ahlâkî anlayış, mevcut olan jakoben anlayışın kendisidir. Haram 
ve helal arasındaki farkı bilmeyen, hayırla şerrin ne olduğunu anlamayan, yardım-
laşmayı hayattan silen, sadece iyi bir yaşam adına çok zengin olmakla meşgul, baş-



631

kasının duyduğu acılara, katlandıkları sıkıntılara, katliamlara sessiz kalan, kulak ke-
silmeyen, dünyevî-seküler davranan kuşakların medeniyet adına bir kaygısı olamaz. 
Biz, bu kuşağı, neden böyle oldukları için sorgulayamayız, böyle yetişen, yetiştirilen 
kuşağın medeniyet-inanç-tarih-mimarî-sanat-ahlâk-sosyal değerler adına sahiple-
neceği bir şey yoktur. Körelmemiş kimi vicdanların arada bir tutan etik krizleri de 
sessiz çoğunluğu rahatsız etmesiyle demokratik tepki halinden öte mana taşımaz.

Teknolojinin gelişmesi ile kitabı hayattan çıkartanların bağımlı kılındıkları sanal or-
tam, kendilerine ne verilirse onu kabullenmeye hazır, ülke-vatan-toprak-egemenlik 
kavramlarına yabancı kimliklerin ortaya çıkmasına elverişli zeminler hazırlamıştır. 
Kendi içinde kendisini kabul etmeyenlerin çoğunluk anlayışına tepkisi haline gelen 
demokratik anlayış, demokrasilerin de basın-yayın-iletişim ağını eline geçiren bu 
anlayışın birer tutsağı haline geldiklerini unutmamak gerekir. Kapital sermayenin 
dengeleri allak-bulak eden stratejileri, global anlayışın ve dünyanın eseridir. Onlar, 
tapındıkları gücün şövalyeleridir. Amaca ermek için her şeyin mübâh görüldüğü 
günümüzde medeniyet anlayışı, kendilerine en büyük düşmandır. 

Medeniyet, bir topluma tarihini, inancını, dilini, vatanını, değerlerini daima canlı 
tutmayı hatırlatan ve bunlarsız insanın sürüden farksızlaştığını daima ihtar eder-
ken, medeniyetin dışında olanların kendilerini asrî-çağdaş-akılcı bilmeleri, ortadaki 
kördüğümün ne denli güçlükle tahkim edildiğini gösterir.

Biz, Türkiye Yazarlar Birliği Sitemizde yer alan “Şehir Araştırmaları Merkezi” adını ver-
diğimiz ve aslında medeniyetin yeniden inş’a hareketi olarak savunageldiğimiz, her 
şehirde açılmasını arzuladığımız proje ile, şehirlerin canlı hafızası olacak bu merkez-
leri, genç kuşakları tehlikeli olan global dünya düzenine alternatif düşünmelerini 
sağlamak için tavsiye ediyoruz. Her şehrin tarihte, geçmişte, sanatta, edebiyatta, 
kültürde, mimarîde, musıkîde, ahlâkî değerlerde olmak üzere, o şehirleri şehir kılan 
ne kadar değer varsa bir araya getirmeye çalışarak, dünle bugün arasında olan bağ-
ları kuvvetlendirip bugünü yarına köprü kılacak, yabancı değerlerin ve düşüncele-
rin önünde müstahkem kale vazifesi konumuna getirmeyi amaçlamaktayız.

Şehir Araştırma Merkezlerini, şehirler arasında iletişimi sağlayacak; yazanların, 
çizenlerin, düşünenlerin bir araya geldiği, tarihte kalmış, kültürle ilgili, sanatla bağ-
lantılı, güncel meselelerin de tartışıldığı, dünden bugüne gelen birikimlerin verimli 
şekle dönüştüğü, kültürel hamlelerle canlılığın daima zinde tutulduğu mekânlar 
olarak düşünmekteyiz.

Her şeyimizle ipotek altında olduğumuz yaşantıda, dünyaya gelenin borçlu, göçe-
nin borçlu gittiği hayatı reddeden, hayatın her alanında kendisini yetiştiren, dışa 
bağımlılığı reddetmekle birlikte kendi kendisine yeten bir toplumun yeniden dirili-
şinin ütopyadan gerçeğe dönüştüğü, hayal edilenle gerçekleşenin birbiriyle örtüş-
tüğü, tarihle inançla, kültürle irfanın eğitimle harmanlandığı, insanın kendi kendi-
sini bulduğu, kardeşliğin yeniden akla geldiği, katılaşmış gönüllerin merhametle 
yumuşadığı, açın ve açıkta olana rastlanmadığı, ekonominin sermaye kıskacında 
bulunmadığı, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin insana verilen ve herkesin bunda 
hakkının bulunduğunu idraklere yerleştirmeyi hedefleyen Şehir Araştırma Merkez-
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leri, çok yönlü ve hayatın her kademesinde herkesin kendisine ait olan ne varsa 
bulduğu, yitiklerini kaybettiği yerde, ayağa düştüğü yerde tekrar şaha kaldırmanın 
yollarının bulunduğu merkezleridir.

Belediyelerin ve Mülkî İdarelerin oluşturduğu kent merkezleri, belirttiğimiz merkez 
anlayışının dışındadır. Şehir Araştırma Merkezleri, bazen kitap okuma yeri iken, sa-
natın, folklorik değerlerin korunduğu mekânlar iken, aynı zamanda şehirlerin eko-
nomik kalkınmasının plânlandığı yerler olarak bilinmelidir. Merkezler, insan mer-
kezli, insana saygıyı ve erdeme hürmeti esas alan, tecrübelerin bilgiyle bütünleştiği, 
harmanlandığı, hayatın her alanında insan yetiştirmeyi gaye edinmiş, medeniyetini 
esas alan insanımız için birer mektep olmalıdır. 

Bin seneyi bulan İslâm Coğrafyası’nda parçala, böl ve yut politikasının reddiyesi-
nin yazılması gereken, aynı inançla yoğrulan insanların, niçin birbirine düşman 
kesildiklerinin açık yüreklilikle cevaplandırıldığı divanlardır, dünyada olup bitenlerin 
sorgulandığı meclislerdir, Şehir Araştırmaları Merkezleri. Kimi bu tarz merkezlerin 
ilgi alanlarına baktığımızda işin o şehirle ilgili birkaç kitap yayınlamakla sınırlı oldu-
ğunu görmemiz veya mevcut statükoyu koruyan, muhafazakâr yapı içinde kendisi-
ni idamesi, etliye-sütlüye karışmama anlayışı veyahut birkaç üniversite öğrencisine 
burs sağlama, ayda bir-iki söyleşi-sohbet veya imza günü düzenlemesi, bizim şehir 
araştırmaları merkezi anlayışımızda yerini bulamaz. 

Şehir Araştırma Merkezleri, yaşına ve bilgisine göre şehri şehir kılan değerlerin 
tümüyle aktarıldığı, birer üniversitedir, akademik mekânlardır. Parasız eğitimin 
verildiği, kapitalizm vahşetinin yaşanmasına müsaade edilmeyen, insanı köleleştiren 
anlayışların da karşısında olan, aynı topraklar üzerinde yaşayan, dil, din, mezhep 
gözetmeksizin, ortak değerlerde buluşmanın, insanlığa ve erdeme saygının esas 
kılındığı, yüz yılın kendi insanımızca kendisini tanıma imkânı oluşturan, sessizliği 
oluşturan insan topluluklarının aynı adresidir.

Bu merkezlerde yalnızlığa itilen insanımıza şehrin tarihî kimliğinden soyutlanama-
yacağını haber veren, tarihe saygının, kültüre hürmetin, sanata aydınlığın, ilme iti-
barın, inanca serbestliğin, mimarîye geleneğin kapılarını açan Şehir Araştırmaları 
Merkezi Projesi, uygulanma alanı bulduğunda öncelikle seksen bir ilimize ait kay-
nak eserleri bir araya getirecek, alanında yetkin isimlerin, yazarların, şairlerin buluş-
tuğu, tartıştığı, tanıştığı merkezler olacaktır.

Şehirler insanlar gibi canlıdır, onlar gibi doğarlar, yaşlandıklarında değer kazanırlar. 
İtibar görmediklerinde binlerce senelik geçmişi, değerleri, inançları, kültürü, 
folklorik kıymetleri, bizi biz yapan her şeyi, insanın toprağa teslim edilmesi gibi 
tarihe karışır ve yitikler içine girer. 

Bizi biz haline getiren, doğduğumuz, çocukluğumuzun geçtiği, olgunlaştığımız, ya-
şamakta olduğumuz toprakları her şeyiyle yaşatma azmi içinde olmadıkça halimiz 
ve tavrımız Sultan Ahmed ile Ayasofya ile övündüğümüz İstanbul’un göklere mey-
dan okurcasına uzanan onlarca katlı apartmanlara, sanatın-kültürün-değerlerimi-
zin yaşamadığı, yaşatılması için endişe duyulmadığı gökdelenlere teslimiyetinden 
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başka bir şey olmayacaktır. Şehirlerimizde inş’a edilen her yapı manzumesi, bizim 
değerlerimizin dışında olmamalıdır. Bize rağmen yapılanlar varsa demek ki şehir 
ya bizim değildir ya biz, şehre gereken ehemmiyeti vermiyoruz. Bu tezadı ortadan 
kaldırmadıkça, bu hengâmede ne tarihî değerler kalır ne eserler meydanda olur ne 
yaşanılan hayat anlam taşır.  

İnsanın gittikçe yalnızlaştığı, dört duvar arasında kendisini mahpus ettiği, 
kendisinden başka kimseyi tanımadığı, yardımlaşmadan uzak tutulduğu için 
kimseden yardım istemeye yüzünün bulunmadığı, komşuluk haklarının hiçe 
sayıldığı, merhamete yabancı kılınan, apartmanından cenaze çıktığının farkında 
olmayan, bayramlarda komşusunu tanımadığı için komşusunun kapısını çalma-
ya üşenen, manevî değerlerden yoksun bir şehir hayatında yaşamayı reddeden 
Şehir Araştırmaları Merkezi Projemiz, her şehrin renkleriyle zenginlik kazanacak, 
farklı düşüncelerle gelişecek, yüz yılımızın hem üniversiteleri hem hayatın kendi-
si olacak, ahlâki doygunluğa ulaşmanın, aile hayatının medeniyetimizde dirliğinin 
öneminin yansıtılacağı, şiirin-musıkînın-sanatın icra edildiği, kalp ve gönül birlikte-
liğinin insan aklına hükmettiği, toplumu toplum kılan her unsurun hürmete layık 
görüldüğü, küçüğün büyüğe saygısının küçüğe sevgiye dönüştüğü, yokluğun ve 
yoksunluğun olmadığı, aç insanların elini açıp dilenmelerinin önüne geçildiği, aşsı-
zın ve işsizin yanında duran, infak kurumu misali varlıklı olanların yoksul olanlara el 
uzattığı merkez anlayışımız, biz doğrulara bağlı oldukça, Hakkın rızasını sahiplen-
dikçe yeri ve zamanı gelince gönlümüze saldığı köklerle filizlenecek, sahiplendiği 
medeniyet anlayışı tekrar eski ihtişamına kavuşacak, dünyanın beklediği medeni-
yet hamlesinin ana merkezinde var oluşun insanlığa müjdesini verecek Mekke’dir, 
Medine’dir, Frerganadır, Buhara’dır, Semerkand’dır, Taşkent’tir, Gırnata’dır, Şam’dır, 
Tebriz’dir, Bağdad’dır, Kahire’dir, Beyrut’tur, Yemen’dir, İstanbul’dur, Diyarbekir’dir, 
Erzurum’dur, Bursa’dır, Aşkabad’dır, Haydarabad’dır, Mehabad’dır, Humus’tur. Ge-
rektiğinde Dicle’dir, Fırat’tır, Nil’dir, Seyhan’dır, Maveraü’n-Nehir’dir. Bakarsınız Fi-
listin’dir, Keşmir’dir, gönlümüz. Bazen gönlümüz Endülüs’tür, bazen Taç Mahal’dir, 
el-Hamra’dır. Bakarsınız dört yanı çevrilmiş Kudüs’tür. Bazen inancımızın dile geldi-
ği, ezan nerede okunmuş ise orasıdır.

Şehirlerimiz kendimiz olmadıkça şehirlerimize sahiplenmeye layık olamayız. 
Kendimiz olmadıkça, doğruluğa düze çıkamayız. Şehirleri şehir kılan değerlere düş-
man olanlarla dost olduğumuz müddetçe kendimize olan saygımız azalacak, bir 
zaman bakacağız ki bizi biz kılan değerler de kalmamış olacak.

Şehir Araştırma Merkezleri, önce kendi dünyamızın şehirlerinin ve insanının aynası 
olacaktır. Kendi kendisini tanıdıkça ve kendi şehirlerini bildikçe başka şehirleri 
de tanımaya başlayacaktır, insanımız. Kendi şehrinin dünden bu güne gelen 
değerlerine saygı duymadıkça da saygı bekleme arzusu, kendisini şehir uzmanı 
görenlerde, medeniyetten uzak olanlarda sönükleşecektir. 

İnsanın insana, insanın taşa, toprağa, ağaca, suya saygısı olduğu müddetçe şehirler 
yaşar. Yaşamayan şehirlere bakınız ve şehrin insanı ne derecede yalnızlığa ittiğini, 
buhranlara sürüklediğini, intihara sürüklediğini görünüz. 
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Şehir, sadece insanın yeşil alanlara hapsedilmesini ön görmektir, günümüzde. 
Peyzajın çok, dinlenme yerlerinin fazla olduğu, insanın böylelikle halinden memnun 
biçimde düşünüldüğü şehir tasavvuru... Biz, medeniyetin çok katlı apartmanlarda 
olmadığının bilinmesini istiyoruz. AVM ve market ile çok katlı iş merkezlerinin 
çoğaltılmasıyla, kendi kimliğinden yoksun toplu konut projeleriyle şehirlerin 
intihara sürüklenmekte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Elbette teknolojik kimi 
yeniliklerin hayatımıza girmesine yabancı değiliz. Tarihî dokuya müdahalelerin, 
SİT Alanı olan yerlerin kimilerine rant kapısı edilmesinin önünün kapatılmasını 
istiyoruz.

Şehirlerde Yerel Yönetimlerin, Mülkî İdarelerin kültür-sanat etkinliklerinin 
göstermelik olmasına tepkiliyiz. Şehri şehir yapan değerlere saygılı olmadıkça, 
şehirlerin canına okumalar devam edecektir. Biz, şehri şehir yapan değerlere sahip 
çıkılmasını bekliyoruz. İlgili Turizm ve Kültür Bakanlığı›nın ve gerekse şehirlerden 
sorumlu olan diğer bakanlıkların şehir ve medeniyet arasındaki ilişkileri gözden 
geçirmelerini talep ediyoruz.

Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yer altında kalan eserlere verdiği önem, yer üstünde-
ki eserlerden esirgeniyorsa, yer üstündekiler harap halde kaderine terk ediliyorsa 
ve bu eserler, daima övünmekte olduğumuz medeniyetimize ait ise, bu durumda 
ne yapmamız gerekir? Bunu hem anlatmaktan yorulduk, hem ifadeden aciziz.

Özetle gecikmemesini arzuladığımız, medeniyetimizin yitiklere karışmadığı, artık 
bu yitikleri tekrar bulmayı istediğimiz, bedenimizde taşıdığımız can gibi ruha sahip 
şehirlerde gönlünüz nasıl rahat ediyorsa, öyle bir yaşamın gecikmemesi duygularıyla 
şehirlere ve şehirlerin bağlı bulundukları medeniyete saygıya davet ediyoruz, şehir 
ve medeniyet arasında bir bağ kurmaktan aciz olanları. Tüm çabamız şehirlerin 
şehir hüviyetine tekrar kavuşması, şehirlerin kimliklerindeki aslî hususlarının canlı 
tutulmasıdır. 
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Şehir Tarihçiliği ve 
Sorunları
Mehmet Kurtoğlu (TYB Ankara Şube Başkanı)

Şehir tarihçiliğinin yazım ve basım aşamasında olmak üzere iki temel sorunu vardır. 
Birincisi yazım aşamasında ortaya çıkan sorunlar, ikincisi ise yayın/basım aşamasında 
ortaya çıkan sorunlardır. Yazım aşamasında olan sorunları baktığımızda; 

1- YAZIM AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

1-a) Şehirlerin belli bir tanım ve sıfata sıkıştırması
Özellikle taşra şehirlerini yazarken ortaya çıkan sıkıntılara baktığımızda, şehirlerin 
kendilerini belli bir çerçevede, belli bir sıfatla tanımladıklarını görürüz. Her şehrin 
kendini ifade ettiği veya kendine yakıştırdığı bir tanım vardır ve bu tanım artık 
o şehrin olmazsa olmazı gibi bir algının yaratılmasına neden olmaktadır. Yerel 
tarihçinin yazma sürecinde şehre yakıştırılan tanım ve sıfatların dışında farklı şeyler 
söylemesi sıkıntılara neden olmaktadır. Çünkü ülkemizde bütün şehirler biricik, 
kutsal ve dokunulmazdır. Şehirler hakkında eleştirel ve olumsuz tanımlamalar 
yapmak mümkün değildir.

Örneğin Konya’nın Mevlana Şehri, Urfa’nın Peygamberler Şehri, Çorum’un Sahabeler 
Şehri gibi sıfatlar, artık o şehrin bağlayıcı özelliği olmuştur. Aslında bu sıfatlar güzel 
olmakla birlikte, aynı zamanda bu şehirleri tanımlamanın önünde en büyük engel-
dir. Konya’nın yalnız Mevlana’ya, Urfa’nın yalnız peygamberlere, Çorum’un yalnız 
sahabelere indirgenmesi, bu şehirlerin başka özelliklerini görmemizin önünde en 
büyük engeldir. 

Bilindiği gibi insanlar şehri inşa ettiği gibi, şehir de içinde yaşayanları inşa eder. Şe-
hirlerin fiziki yapılarını yoğuran bir ruhları vardır. Bu ruh insanları birbirine kaynaştı-
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rır ve benzeştirir ve hemşerilik dediğimiz olguyu meydana getirir. Dolayısıyla şehir-
lerin insanlar gibi güzel hasletleri olduğu gibi iyi olmayan hasletleri de olabilir. Şehir 
tarihçiliği, şehir sosyoloji dahası şehri derinlemesine tanımlarken iyi ve kötü, güzel 
ve çirkin yönleriyle birlikte ele alınmalıdır. Bugün şehirler yalnız bir tek yönleriyle 
tanımlandığından diğer yönleri eksik kalmaktadır. Şehir tarihi yazanları bu anlamda 
rahat kalem oynatabilmelidirler. 

1-b) Folklorun şehrin tanımlanmasında olumlu olduğu kadar olumsuz yönle-
rinin olması
Şehri tanımlamada folkloru bilimsel anlamda kullandığınız zaman doğru sonuçlara 
ulaşmak mümkündür ama onu yalan ve efsaneye boğduğunuz zaman şehri doğru 
tanımlamanız mümkün değildir. Özellikle yerel anlamda folklor üzerinden şehri 
anlatanlar derinliksiz ve felsefesiz olduklarından, yalan-yanlış bilgilerle şehre en 
büyük zararı vermektedirler. Bu bağlamda Cemal Süreya’nın “folklor şiire düşman” 
ifadesini “folklor şehre düşman” diye değiştirsek yanlış olmaz sanırım.

Zira folklorcular, halk kültüründen büyük bir kültür ve büyük bir sanat yaratabile-
ceklerini sanmaktadırlar. Oysa halk kültüründen büyük bir sanat eseri meydana ge-
tirmek mümkün değildir.   Zira folklor bir araç olarak büyük işlevler görebilir ama 
amaç olamaz. Bilindiği gibi Batı, folkloru toplumu tanımlamada bir araç olarak gör-
müş ve bundan yola çıkarak bir takım sonuçlara varmıştır. İngiliz ve Almanlar 17. 
yüzyılda Güneydoğu’da seyyah ve ajanları göndererek araştırma yaparken, özellikle 
halk arasına girmiş, onların yaşamı, giyim kuşamını, gelenek ve göreneklerini kayıt 
altına almışlardır. 

Örneğin 17. yüzyılın ortalarında Alman İmparatorunun örtülü ödeneğiyle 
Güneydoğu’ya istihbarat amacıyla gelen Edeurt Sachau, burada aşiretlerle görüş-
müş, onların giyim kuşamlarını incelemiş, hatta hangi aşiretin ne tür kıyafet giydi-
ğinden tutunda, aşiretin oluşturduğu hiyerarşiye kadar birçok konuyu kayıt altına 
almıştır. Batı’nın folklorik derlemeleriyle bizim yerel şehir tarihçilerimiz ve folklor-
cularımızın derlemeleri arasında büyük bir fark vardır. Biz şehirlerimizi yüceltmek 
adına olmayan efsaneler üretir, küçük adamları büyük, büyük adamları küçültürüz. 
Hatta büyük şahsiyetleri tanımayabiliriz dahi. Sanat, estetik ve felsefi derinlikten 
yoksun avami bir kültürden, büyük estetik bir sanat yaratılamaz. 

Ayrıca kültür ve felsefeden yoksun folklorcular, şehirleri yüceltmek adına birçok ya-
lan yanlış bilgiyi derleyerek kitaplaştırmakta bir beis görmemektedirler. Bir türkü-
nün üç beş şehirde farklı varyantlarının olması kültürel bir zenginlik olduğu kadar, 
şehirlerinin birbirinden intihalidir de. Burada bir örnek vermeden geçemeyeceğim. 

Gerçekten şehir tarihi yazıcılığında şehre en büyük zararı folklorcular vermekte-
dir. Bunlar, uydurdukları yalan yanlış bilgilerle şehir algısını değiştirmekte, şehrin 
gerçek dinamiklerinin üzerine örtmektedirler. Örneğin, kendi şehrim Urfa’dan ör-
nek vermekte bir sakınca görmüyorum. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Urfa/
Halep bölümünü okuyanlar, Halep şehrini Peygamberler Nazargahı, Urfa’yı ise İb-
rahim’in Nazargahı diye tanımladığını bilirler. Tarihe baktığımızda Hz. İbrahim’in 
Harran/Urfa’da yaşadığı ile ilgili bilgiler Tevrat eksenlidir. Bu konuda İbrahim Pey-
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gamber ile Urfa’yı örtüştürmenin bir zararı yoktur. Ama Urfa’yı peygamberler şehri 
diye tanımlamak için Urfa’da yaşamamış peygamberleri Urfa’ya mal etmenin de bir 
anlamı yoktur. Örneğin Halep adı süt anlamına gelir ve Hz. İbrahim’in ineğinden 
adını alır. Ve Urfa’dan daha çok peygamber Halep’ten geçmiştir. 

Ama folklorcular, Urfa’yı Peygamberler şehri yapabilmek için birçok yalan-yan-
lış efsane üretmiş ve Urfa’da yaşaması, hatta yolunun geçmesi mümkün olmayan 
Peygamberleri Urfa’ya mal etmişlerdir. Hz. Eyyüp1 Peygamber’in kabri Şam’da Bese-
niyye denilen yerde olmasına rağmen, uydurulan bir hikâye ile Urfa/ Viranşehir’in 
bir köyünde vefat ettiği anlatılmaktadır. Tarihsel olarak Hz. Musa’nın, Hz. Şuayp’ın 
Urfa’ya geldiği, hiçbir rivayet bulunmamasına rağmen, bu peygamberlerin Urfa’da 
yaşadığı halk bilim kitaplarında geçmektedir. Tabi hızlarını alamayan folklorcular, 
Urfa’da yaşayan peygamber sayısını dokuza ulaştırmışlardır. Bu konuda kendilerine 
eleştiri yöneltildiğinde, “bizi kızdırmayın yirmi sekiz peygamberleri de Urfalı yapa-
rız” diye cevap vermişlerdir. Böylece yeni kutsallar üreterek halkın gerçek kutsala 
ulaşmasının önüne engel koymuşlardır. Burada Urfa adını kaldırıp başka bir şehir 
adını koyarak aynı şeyleri görebilirsiniz. Şehirler efsaneleştikçe hakikatten kopar ve 
bir yalan üzerine inşa edilir. Ve böylece şehrin gerçek dinamiklerinin üzeri örtülür, 
hakikate ulaşmak zorlaşır. Folklorcuların şehri düşmanlığı işte bu noktada başlar. 

1-c) Akademisyenlerin analiz ve tahlil, yerel tarihçilerin disiplin ve usul eksik-
liği
Akademisyenler yerel tarihçileri, yerel tarihçiler akademisyenleri beğenmemekte-
dir. Akademisyenler metodoloji bilgisine sahip olduğundan elbette yerel tarihçiler-
den daha ciddi bir şekilde tarihçilik yapmaktadırlar. Zira almış oldukları metodolojik 
bilgiler, akademik disiplin ile çalışmalarını sağlamakta, sahip oldukları yabancı dil 
dolayısıyla da zengin bilgi kaynaklarına ulaşmaktadırlar. Bu akademisyenlere şehri 
tanıma ve tanımla imkânı vermektedir.

Ayrıca yabancı dil bilmeleri dolayısıyla şehre dışarıdan bakma imkânı yakalamak-
tadırlar. Bütün bu imkânlara rağmen sorun, sahip oldukları kaynaklara, yabancı dil 
imkânına rağmen kendilerine ait bir tanım ve tanımlama yapamamaları, yeni bir 
şey söyleyememeleridir.  Ortaya koydukları metinlerin büyük çoğunluğu aktarıcı-
lıktan ileriye gidememektedir. Şehre diyalektik yaklaşma, belgeleri analiz ve tahlil 
yapma konusunda çok büyük çoğunluğunun eksikliği vardır. Bu sıkıntı üniversitele-
rimizin uygulamış olduğu eğitim sisteminden kaynaklanmaktadır. 

Bunun yanında ayrıca akademisyen, çalıştığı şehri yerinde görmemiş, yerel kay-
naklara ulaşmamış ise şehre oryantalist bakıştan kurtulamaz. Şehrin ruhunu keş-
fetmediği için şehrin refleksini de çözemez. Akademisyenlerin ortaya koyduğu 
şehir kitaplarının çoğunluğunda zengin bilgiler yer almakta ama şehri tanımlaya-

1  Hz.Eyüp 1518 Tarihli tahrirde Hz.Eyüp’ün mezarı Çüngüşte Hasud köyündedir. Defterde kaydedildi-
ğine göre bu köy Çüngüş’ün kuzeyinde olup peygamber Eyyub’un vakfı ve anlaşıldığı kadarıyla kabrin 
kendisi de bu köyün yakınlarında idi. Peygamber h.z Eyyub’un olduğu sanılan bu mezar şüphesiz birçok 
ziyaretçileri bu köye celb ediyordu. Dolayısıyla köy sakinlerinin temin ettiklerine ilaveten yemekler için 
19 akçe harcanması hayret verici olmalı. Bu köyün, kabre olan yakınlığından dolayı gelişmiş olması muh-
temeldir. (Kr. Dursun beg, “Tarih-iEbu’l Feth”, TOEM, 1330, s.66)
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cak bilgiler bulunmamaktadır. Bu yüzden akademisyenler, şehir tarihçiliğinde ufuk 
açamamakta, Tanpınar’ın beş şehir’de ortaya koyduğu kültür, medeniyet ve estetik 
bağlamda bir okuma yapamamaktadırlar. Akademisyenlerin tahlil ve analiz eksik-
liğine karşın, yerel tarihçilerin akademik disiplin ve usul eksikliği görülmektedir. Bu 
bağlamda şehir tarihçiliğinde akademik disiplin ve usul ile folklorik bilgi birlikte kul-
lanılmalı, akademisyenler ve folklorcular birbirinden yararlanmalıdır. 

1-d) Biyografi, siyaset üzerine yazmanın ve yeni şeyler söylemenin zorluğu
Bir diğer sıkıntı taşrada biyografi ve siyaset üzerine yazmaktır. İngilizler Shakespe-
are gibi büyük bir sanatçı hakkında binlerce makale ve kitap yazmışlardır. Öyle ki, 
Avrupa’da yalnızca Shakespeare üzerine çalışan yazarlar vardır. Hatta Kahramanlar 
kitabının yazarı Carlyle,  “Hindistan gibi bir toprak parçasına mı yoksa Shakespeare mi 
sahip olmak?” sorusunu sorduktan sonra “Elbette Shakespeare sahip olmak” diye ce-
vap verir. İngilizler, övündükleri bu Shakespeare’in biyografisini yazarken homosek-
süel olduğunu belirtmekten kaçınmazlar.  Hatta kilise kayıtlarına bakarak, babasına 
kesilen bir cezadan dolayı onun babasının da sağlam adam olmadığını söylerler. 
Oysa ülkemizde topluma mal olmuş bir yazar veya sanatçı hakkında kalem oynat-
mak kolay değildir. En küçük eleştiriye dahi tahammül edilmemektedir. Şehirleri ve 
insanları kutsadığımızdan biyografi ve monografi yazamamaktayız. Yakın zamana 
kadar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüklerinin yayınlanması dahi büyük bir sorun 
olmuştur. 
Tabi taşrada bu işler daha da zordur. Bu konuda yine kendi şehrimden örnek ver-
mek istiyorum. Urfa musikisi üzerine yerel bir gazete yazı yazmış, bu yazımda sözün 
gereği “bakkalı çakalı müzisyen, sanatçı olmuş” demiştim. Birkaç gün sonra bir genç 
yolumu kesip “sen babamı nasıl bakkal diye küçümsersin” diye tehdit etti. Ben de ne 
kendisini ne de babasını tanımadığımı söyledim. Genç, “babam falan adam, hem 
bakkallık yapıyor hem müzisyen” dedi. Ben babasını kastetmediğimi, süzün gelişi 
öyle yazdığımı söyleyerek gencin gönlünü aldım. Daha sonra Bakkallar dernek baş-
kanı beni görünce “Mehmet Bey ayıp değil mi? bakkalı çakalı müzisyen, sanatçı olmuş 
diye yazmışsın. Ben de gazetede yazıyorum” deyince ona da “ben sizi kastetmedim, 
lafın gelişi öyle yazdım” dedim. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi ayrıca taşra yeni sözler söylenmesine karşı tahammül-
süzdür. Taşra demek, küçük yerler, küçük dünyalar demektir. Meşhur bir Arap ata-
sözü vardır: “küçük yerlerin ufku dar olur” diye. Bu darlık aynı zamanda biricikliği ve 
kutsamayı beraberinde getirir. Bir yerde kutsama ve biriciklik varsa o yerde artık 
yeni sözler söyleme şansınız yok demektir. Yeni sözler söylemeye kalktığınızda ya-
hut şehrin bir yanlışı düzeltmek istediğinizde şehir karşınıza dikilir. Oysa şehirlerimi-
zin övülerek derin uykulara dalması yerine onu uykudan uyandıracak dürtmelere 
ihtiyaç vardır. Şehirler aynada kendini güzel gören kraliçe gibi “var mı benden daha 
güzeli?” diye soru sorarlar. Şehir tarihçilerinin görevi bu anlamda, ayna işlevi görüp, 
o şehirlerden daha güzel şehir olabileceğini söylemektir. Hatta olumsuz ve çirkin 
yönleri varsa eğer onları göstermek görevi olmalıdır. 

Cemil Meriç “uyuşuk toplumları ancak tokatlayarak uyandırabilirsiniz” der. Şahsen 
Urfa gibi ehli keyf bir şehirde yazarken Cemil Meriç’in bu sözünü kendime hep düs-
tur edindim. Konuyu açıklamak için size kendi şehrimden örnek vermek istiyorum: 
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“Peygamber Şehri Urfa” için kaynak ve çıkarımlara dayanarak “Urfa’dan Peygamber 
Çıkmaz” diye bir yazı kaleme aldım. Yazının yayınlanmasıyla birlikte tehdit, küfür ve 
hakaretler gelmeye başladı. Çünkü şehrin kendini tanımladığı sıfatı elinden almış-
tım. Yine bildiğiniz gibi Harran geçmişte Asurlulara ve Emeviler’e başkentlik yap-
mış bir şehir. Herkeste öyle bilir. Ama Harran’ın gerek Asurlulara gerek Emeviler’e 
başkentlik yaptığı dönemlere bakıyoruz, her iki devletin yıkılış yıllarına rastlıyor. 
Örneğin Emeviler’e altı yıl gibi kısa bir süre başkentlik yaptığını görüyoruz. Ayrıca 
Moğol istilasından sonra tamamen harap olmuş ve köye dönüşmüştür. Bir takım 
tarihi bilgiler ve gözlemlerle, hiçbir hakaret içermeyen, sadece tahlile dayalı olarak 
“Harran yıkılışların başkentidir” diye bir yazı yazmıştım. Amacım şehre farklı baka-
bilmekti. Ardından tehdit ve küfür alarak o yazıyı siteden silmek zorunda kaldım. 
Burada üslubumun sert olduğunu da söylemem gerekir. Ama bu üslup yumuşak 
olsa da şehirlerin tavrı değişmeyecektir. 
Bu ve buna benzer binlerce örnek verilebilir. Bu yalnız Urfa ile sınırlı olan bir olgu 
değildir. Diğer şehirlerimiz için de geçerlidir. Konya, Sivas, Erzurum, Bursa’nın da so-
runudur. Örneğin Altınca Şehir’de Sivas’ı en güzel şekilde tanımlayan Ahmet Turan 
Alkan, bundan birkaç yıl önce Sivas ile ilgili eleştirel bir yazı yazdı diye büyük bir 
tepki aldı. Yine Şair Mehmet Aycı sohbet ortamlarında anlatılan bir fıkrayı Erzurum 
adı vererek yazmasından dolayı, Erzurumlular tarafından lanetli ilan edildi. Şehrini 
ve sanatçılarını biricik görenler hakkında eleştirel yazı yazmak veya şehrin bilinçal-
tını okumak ufku dar yerlerde linç edilmek için yeterli sebeptir. Bu yüzden taşrada 
şehir tarihçiliği yapmak, meydan savaşına çıkmak gibidir.

Şimdi bunları anlatmamın nedeni, yalnızca şehir tarihçiliğinin sorunlarını ortaya 
koymak değil, şehirlerimizin özellikle de Urfa, Konya, Bursa, Sivas, Erzurum gibi 
kadim şehirlerimizin neden yeniden kendilerini inşa edememelerinin sebebini 
göstermektir. Bu şehirlerimiz yeniden bir kültür ve medeniyet tasavvuru 
oluşturabilmeleri için,  tarihi dinamiklerini yeniden okumalıdırlar. Böylece geçmişte 
nasıl ihtişamlı bir başkent olmuşlarsa, yeniden başken duyarlılığı ortaya koymalıdırlar. 
Tanpınar bu şehirlerimiz için “bir başkent her zaman başkenttir konuşur” demişti. 
Öyle ise akademisyenler ve yerel tarihçiler bu şehirlerimizin yeniden konuşmaları 
için yeni şeyler söylemeli, diyalektik ve analitik yaklaşmalıdırlar. Hatta Cemil Meriç’in 
deyişiyle gerekirse uyanmaları için tokatlamalıdırlar…

2- YAYIN/BASIM AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Şehirler tarihçilerinin yaşadığı sorunlardan ikincisi ise yayın/basım aşamasında 
ortaya çıkan sorundur. Buraya kadar anlatılanlar yerel tarihi yazıcılığının zorluğu. Tabi 
bir de yerel anlamda yazılan kitapların basım sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların 
başında yazılan kitaplar yerel olduğu için yazar, ulusal bağlamda yayınevi bulmakta 
zorlanmaktadır. Bundan dolayı taşrada yazılan kitap taşrada basılmaktadır. 
Özellikle son dönemlerde şehir kültürü revaçta olduğu için Valilik ve Belediyeler 
şehir kitapları basımında adeta yarışıyorlar. Tabi şehir kültürünün ilgi görüyor 
olması aynı zamanda bu alanda seviyesizliği de beraberinde getirmiştir. Belediyeler 
kitap yayını konusunda ciddi davranmadıkları gibi, eleştirel ve şehre farklı yaklaşım 
sergileyen kitapları da ilgi göstermemekte, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden 
dolayı yayınlamaktan çekinmektedirler. Yerel bir şehir tarihçisinin kitabını herhangi 
bir resmi kurumda bastırabilmesi için vali veya belediye başkanına yakın olması ge-
rekmektedir. 
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Yoksa yazdığı kitabı yayınlama şansı pek yoktur. Şehir kitapları yayınlama konusun-
da özel yayınevleriyle görüştüğünüzde size kitabın kaç adedini satacağınızı, beledi-
ye veya valiliğin kaç adet kitap alabileceğini soruyorlar. Eğer toplu şekilde resmi bir 
kuruma satma şansınız yoksa sivil yayınevlerinde kitabınızı yayınlatma imkânınız 
yok demektir. Şehir kitapları basan yayınevlerine baktığınızda haklı olarak, daha 
çok kendi şehrinin kitaplarını bastığını görüyoruz. 
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2011 Dünya 
Üniversitelerarası Kış 
Oyunları /Üniversiad/ 
Dolayısı ile Hazırlanan 
Erzurum Kitaplığı
Ahmet Fidan (TYB Genel Başkan Yardımcısı)

Sayın Başkan,
Sayın Misafirler,

“Şehir Tarihi Yazarları Kongresi”ni düzenleyen TYB ve Konya Büyük Şehir Belediyesi 
yetkililerine teşekkür ediyorum.  Şehir Tarihi alanında her biri uzaman olan çok de-
ğerli konuşmacılara ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepi-
nizi saygı ile selamlıyorum.

Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum’da yapılması sebebiyle, kültür 
ayağını oluşturmak üzere bir proje hazırlandı. Çünkü dünyanın değişik ülkelerinden 
Erzurum’a geleceklerin Erzurum’u sadece spor yönüyle değil, zengin kültürü ile de 
tanımalarında bir zaruret bulunmaktadır.

Türk tarihi ve kültürü açısından önemli bir yeri bulunan Erzurum son derece zengin 
bir tarihe sahiptir. Bu zenginlik, tarihin tozlu rafları arasından indirilmeyi ve yeni 



642

nesillerle buluşmayı, hatta keşfedilmeyi beklemektedir. 

Kış oyunları dolayısı ile ne yapılabilir, sorusu etrafında araştırma yapıldı. Sıralama 
yapıldı.

Erzurum tarihi ve kültürüne dair önce on dört kitaplık bir liste hazırlandı. Listede 
yer alan kitapların yayını ile ilgili bir proje hazırlandı. Projenin hayata geçirilmesi 
için Erzurum’da bazı mahalli sivil toplum kuruluşu ile temasa geçildi. Ne yazık ki 
Erzurumlu sivil toplum kuruluşu yetkilileri projeye sahip çıkmadılar.

Projenin hayat geçirilmesi için TYB Vakfı Mütevelli Heyeti karar aldı ve Başbakanlık 
Tanıtma Fonuna sunuldu. Başbakanlık Tanıtma Fonu projeyi destekledi.  Ancak pro-
jede öngörülen on dört kitap yerine yedi kitap seçildi.

- Erzurum Tarih ve Medeniyet: Erzurum tarihi eserler albümü, Prof. Dr. Hamza 
Gündoğdu.
- Tarihin Nabzını Tutan Şehir:  Doç. Dr. Rıdvan Canım’ın Erzurum tarihi ve kültü-
rünü anlatan değişik yazarın yazılarından hazırlandı. 
- Anıtları ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi: İbrahim Hakkı Konyalı, ilki 1960 yılın-
da yayınlanan kitabın ikinci baskısı yapıldı.
- Erzurum Şairleri: Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, ilk baskısı 1927 yılında Osmanlıca 
basılan kitabın bu günkü harflerle ilk basıkısyapıldı.
- Âşık Sümmani Divanı:  Yard. Doç. Dr. Abdülkadir Erkal, Erzurumlu ünlü halk oza-
nı Âşık Sümmani’nin bütün şiirleri bir arada yayınlandı.
- Tarih Yolunda Erzurum: Erzurum’da 1957-1965 tarihlerinde aylık olarak yayınla-
nan ve Erzurum tarihini, kültürünü içeren hayli zengin mahalli bir dergi. Elde mev-
cut nüshalarından tıpkıbasım yapıldı.
- Erzurum Tarihçesi: Mehmed Nusret.   TBMM 1. Dönem Erzurum Mebusu Meh-
med Nusret beyin kaleme aldığı kitabın bugünkü yazıya çevirisi. Ahmet Fidan ak-
tardı. Kitap Erzurum söz konusu olduğunda kaynak gösterilen bir eser.
Yukarıda isimleri yazılı kitapların, önce telif hakları temin edildi. Sonra grafik ve ta-
sarım işlemleri yapıldı. Baskıya verildi. Her kitaptan iki bin adet baskı yapıldı. Teknik 
yönden seri kitap olarak son derece kaliteli bir tasarım yapıldı. 
Erzurum tarihi ve kültürüne dair iki sayfalık bir metin Türkçe ve İngilizce olarak ki-
tapların önüne eklendi. Ayrıca Erzurum: Tarih ve Medeniyet, Türkçe, İngilizce ve 
Arapça açıklamalarıyla yayınlandı.
Baskısı tamamlanan kitaplar kış oyunlarının başlamasından kısa süre önce Erzurum 
Valiliğine teslim edildi.
Erzurum Valiliği kitapları hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de sivil toplum 
kuruluşlarına dağıtımını gerçekleştirdi. 
UNİVERSİAD 2011 dolayısı ile yayınlanan Erzurum Şehir Kitapları, edebiyat, sanat ve 
kültür çevrelerinde yoğun bir ilgi ile karşılanmıştır.
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Kayseri Ansiklopedisi 
Hakkında Bir Kaç Söz…
Fatih Gökdağ (TYB Üyesi)

Yakın dönemde şehir tarihçiliği ve şehir kültürü üzerine yapılan çalışmaların arttığı 
bilinmektedir. Bu gelişmenin başlıca nedenleri arasında, yerel kaynakları önemse-
yen sosyal tarihçiliğin, daha detay konularla ilgilenen mikro tarihçiliğin ülkemiz-
de önem ve itibar kazanması gösterilebilir.  Bu gelişmeye en geniş katkıyı çoğalan 
Anadolu üniversiteleri ile buna bağlı olarak kendi bölgelerine yönelik arşiv ve alan 
çalışmaları, yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlamıştır.  Ancak bu durumun ter-
sine üniversitelerin yayın imkânları için ayırdıkları bütçeleri kısıtlanmış hatta kurulu 
matbaaları kapanmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte bu çalışmaların hayata 
geçirilmesi ve basılı hâle gelmesinde gelir imkânları bununla birlikte kültüre olan 
ilgisi artan belediyeler büyük ölçüde devreye girmiştir. Üniversite dışında akade-
mik metotlarla olmasa da bazı mahalli araştırmacıların çalışmalarının varlığı, şehir 
kültürüne olan katkısı göz ardı edilmemelidir.  Yine bu çalışmaların basılı hale gel-
mesinde de belediyelerin ve diğer resmi kurumların destek verdiğini görmekteyiz.

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir kültürüne yönelik yayın destekleri 
yanında ülkemizde bir ilk olarak 2007 yılında doğrudan bir büyük teşebbüs olarak 
şehri adına bir ansiklopedi hazırlığı projesine imza koymuştur. Daha önce Kültür ve 
Turizm bakanlığınca 2002 yılında basılmış tek ciltlik Kayseri Ansiklopedisi Abdullah 
Satoğlu tarafından hazırlanmıştı.  Bilindiği gibi akabinde Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Konya Ansiklopedisi’nin çalışmalarını başlatmış 2012 yılında 4.cildi basılmıştır.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi de benzer bir çalışma içindedir ve İzmir Ansiklopedi-
si’nin 2 cildi basılmıştır.   Malatya’da ise teşebbüslerin olduğu hatta yapılan ilk ha-
zırlıklardan örneklerin valilik desteği ile internet ortamında yayımlandığı görüldü. 
Kahramanmaraş Belediyesi ilgilileri gibi diğer birçok şehrimizdeki bazı araştırmacı-
ların şehirlerine adına bir ansiklopedi kazandırma niyet ve teşebbüslerinin bulun-
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duğu da bilinmektedir.

Ülkemizde daha önce hayata geçirilmiş Reşad Ekrem Koçu’nun hazırladığı ilk şehir 
ansiklopedisi İstanbul Ansiklopedisi olarak kabul edilir. Bu ansiklopedinin ilk baskısı 
1944-1951 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu ansiklopediden de istifade ile Dün-
den Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı tarafından ortak 
olarak 1994 - 1993 yılları arasında önce haftalık fasiküller halinde yayımlandı. Yılmaz 
Akkılıç’ın hazırladığı Bursa Ansiklopedisi 4 Cilt olarak Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı tarafından 2002 yılında Bursa’da basıldı. Ayrıca Bursa’da her ne kadar isminde 
“Ansiklopedi” ifadesi yer almasa da Cumhuriyet tarihinin en önemli tarihçi ve arşi-
vistlerinden biri olan Kamil Kepecioğlu tarafından 1930’lu yıllarda hazırlanmaya ve 
1949 yılında fasiküller halinde yayınlanmaya başlanan Bursa Kütüğü Prof. Dr. Mus-
tafa Kara başkanlığındaki bir ekip tarafından uzun süren bir hazırlık sonrası 2010 
yılında 4 Cilt olarak yayınlandı.

Ülke Yayınevi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Ansiklopedisi proje-
sini hayata geçirilmesini üstlendiğimiz andan itibaren muhteva olarak geniş, hayli 
büyük olan bu mühim işi gerçekleştirebilmek için meşakkatli bir çalışmanın içine 
girdiğimizin farkındaydık. Bilinen bir gerçek olarak Ansiklopedi çalışmaları birikim, 
sabır, takip ve zaman ister. Dünyaca ünlü ansiklopediler çok uzun yıllara dayanan 
sürelerde tashihe uğrayarak mükemmelleştiler ve devamlı yenilendiler. Genel an-
siklopedilerin yöntem ve içeriğinin dışına çıkılarak konu, alan ve biyografilerin daha 
detaylı işlenmesi için elimizde yeteri kadar bilgi, belge ve kaynağın var olması ge-
rekiyordu. Arzumuz, olabildiğince hatalara yer vermeden maddelerin tatminkâr bir 
seviyede işlenmesi ve çalışmanın alfabetik bir “şehir monografisi” olmasıydı. Daha 
önce hazırladığımız Türkiye’nin ilk telif çalışması olan sekiz ciltlik Türk Dili ve Edebi-
yatı Ansiklopedisi’nin birikimleri ve yine Başbakanlık Aile Kurumu için yayınevimizce 
hazırlanan ansiklopedik formatta Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi isim-
li üç ciltlik eserin tecrübeleri ışığında yola çıkıldı.  Temel sıkıntılardan en önemlisi 
zamana bağlı taahhüttün söz konusu olması idi.  Bu sebeple bütün planlamalara 
ve özene rağmen bize tanınan zamanın sınırları içinde eksiklerimizin olabileceğini 
biliyor, olursa bu eksikleri çoğu ansiklopedinin yaptığı gibi ek ciltle giderebileceği-
mizi düşünüyorduk. 

Kayseri Ansiklopedisi hazırlığı için genel perspektif olarak;  Türkiye’nin tarihi ve ak-
tüel coğrafyası içinde özel yeri olan Kayseri’yi tarihi ve aktüel coğrafyası içinde ele 
almak, birikimli insanların kaleminden, anlaşılır bir dille, zengin görsel malzeme ile 
desteklenmiş bir sayfa düzeni içinde Kayseri kültürünü, yaşama biçimini, ekonomi-
sini, tabii, tarihî ve aktüel zenginliklerini kurumlarını, yapılarını, folklorunu, bütün 
bunlara ruh üfleyen büyük insanlarını, kişilerini,  yazar ve sanatçılarını… Ansiklo-
pedik metotla anlamak ve tanıtmaktı.   Bu yönüyle bir taraftan geçmişi ve tarihi 
aydınlatırken diğer taraftan da bugünün imkânlarını işaret etmekte, tespitler yap-
makta ve geleceğe daha doğru ve sıhhatli bir şekilde kurmak için sağlam bir zemin 
oluşturmaktır. 
Maddelerin tespiti ve yaklaşık sınırlarının tayini için genel ve özel ansiklopediler 
biyografi, genel tarih, sanat tarihi, basın tarihi, mimari, edebiyat, folklor, kitapları 
yanında Kayseri üzerine yapılmış her türlü araştırma, kitap ve makale taranarak fiş-
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lenmiştir. Ayrıca bugüne kadar Kayseri üzerine çalışmış kurum, yazar ve araştırma-
cıların tecrübelerinden, birikimlerden kamu ve özel arşiv malzemelerden istifade 
etmenin yolları da aranmıştır. 

Yapılan taramalarda doğrudan Kayseri tarihi üzerine yapılmış temel kaynakların 
çok kısıtlı olduğu görüldü.  Bununla birlikte kısıtlı dönemler için hazırlanmış tez 
veya makalelerde önemine binaen madde olarak değerlendirildi.  
Maddelerin olabildiğince çeşitli ve vasıflı bir görsel malzeme ile desteklenmesi ve 
böylece mevcut şartlarda elektronik ortamda bir arşiv oluşturulması da hedeflen-
miştir.  Bu maksatla tarihi bina, kişi, kurum, grup, mekân, tabii güzellik fotoğrafla-
rı, gravürler, kartpostallar, çizim ve resimler gazete kupürleri, kitap-dergi-broşür 
kapakları ve gazete birinci sayfaları haritalar krokiler… Derlenmiş ve ansiklopedi 
hazırlığı sırasında maddelerin muhteva ve vurgularına uygun şekilde kullanılmıştır.  
Yayın hazırlığı başlangıcında yukarıda sözünü ettiğimiz çalışmalar, değerlendirme-
leri tespitler üstlenilen işin düzgün, uygun ve doğru şekilde yapılması içindir. Yur-
dumuzun pek çok şehri gibi kadim bir şehir olan Kayseri’de de mahalline indikçe ya-
şanan etnik, dini, siyasi, merkez ve çevre kültür farklılarından doğan hassasiyetlerin 
varlığı görüldü.    Bu konuda sözünü ettiğimiz hassasiyetleri belli bir ölçüde dikkate 
alan, ancak tarihi veya aktüel bilgileri yok sayıp,   tahrif etmeden doğru şekilde ve-
rilmesi yoluna gidildi.  

Temmuz 2013 tarihi itibariyle 3. Cildi basılan Kayseri Ansiklopedisi  “K” harfinin he-
men başında olan maddeleri ihtiva etmektedir. Muhtemelen 7 ciltte tamamlana-
caktır. Genel olarak alfabetik olarak düzenlenmiş olmasına rağmen tematik madde-
lerde barınmaktadır.
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Taşra Şehirlerinde 
Dergicilik
Yakup Özkaraalp (İmaret Dergisi)

Karaman Belediyesi’nin kültür projelerinden biri olan İmaret Dergisi üçüncü yılında-
dır ve üç ayda yayımlanan bir dergidir. İmaret üç yıllık bir dergi; ama daha öncesinde 
yaklaşık iki yıllık bir doğum süreci var. Dergiyi çıkaran ekibin büyük çoğunluğu daha 
öncesinde Karamandaki kitabeleri ve mezar taşlarını okuyarak işe başladı. Ve bu 
işin sebebi maddî ya da akademik kaygılar değildi. Biz yaşadığımız şehre inanmak, 
yaşadığımız şehri sevmek için önce onu tanımamız gerektiğini düşünerek başladık 
işe. Evet! İnsan yaşadığı şehre inanmalı; yaşadığı şehrin sokaklarını, evlerini, insan-
larını sevmeli. Ama bunun için de öncelikle o şehri tanımak gerekiyor. Bu anlamda 
bizim önceliğimiz klasik ifadeyle, Karaman’ı tanıtmak değil, Karaman’ı tanımaktır. 
Bu hayatın her alanında böyledir. Hepimiz evladımıza, anne-babamıza ya da dost-
larımıza inanırız ve onları severiz. Çünkü onları tanırız, huylarını biliriz. Şehir de böy-
le… Eğer bir sokaktaki ayrıntıları görmüyorsanız, bir pencerenin ardındaki yaşamı 
hissetmiyorsanız o şehri sevemezsiniz, o şehre inanamazsınız. Karaman kadim bir 
şehir. Her sokağında, her yapısında yüzlerce ayrıntı var. Çoğu derginin ve çoğu şeh-
rin tanınmamaktan, bilinmemekten hayıflandığına şahit oluyoruz. Bizim böyle bir 
derdimiz olmadı. Çünkü biz tanıdığımız kadar tanınacağımıza, bildiğimiz kadar bili-
neceğimize inanıyoruz. Bir şehrin halinden haberdar olmadan o şehrin mazisini ve 
istikbalini konuşmak temelsiz olacaktır. Bir şehir sadece anılarıyla yaşayamadığı gibi 
bir şehir sadece hayalleriyle de yaşayamaz. Onun için İmaret’te maziye dönük de-
ğerlendirme ve saptamaların yanında,  şehrin haline ve istikbaline dair düşüncelere 
de yer vermeye çalışıyoruz. Doğrusu sıkıntımız da burada başlıyor. İmaret’in bü-
rokratik anlamda hiçbir sıkıntısı yok Allah’a şükür. Belediye başkanımız daha yolun 
başından itibaren her zaman yanımızda olduğu gibi, bürokratik anlamda İmaret’e 
sınırlar da çizmedi. Bunun için de kendilerine buradan İmaret adına teşekkür edi-
yorum. İmaret’in karşılaştığı en büyük zorluk şehrin halini ve istikbalini konuşmak. 
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Maziye dönük değerlendirme ve saptama noktasında çoğu zaman bir sıkıntımız 
olmuyor; ama iş Karaman’ın ya da şehrin bugününe ve geleceğine dair konuşmaya 
gelince yazı bulmakta ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bu sadece İmaret’in değil, aslında 
ülkemizdeki şehir yayınlarının büyük çoğunluğunun sorunu diye düşünüyorum.

Maziyi yazmak dergiye ilgiyi de artırıyor aslında; ama yine de bu anlamda bir diren-
cin oluşması gerekiyor; çünkü yaşadığımız an’ın ve yaşadığımız şehrin de farkında 
olmamız gerekiyor. Sanayisinden üniversitesine, bakkalından alış veriş merkezle-
rine kadar her anlamda yaşadığımız şehrin farkında olmamız, tanımamız gereki-
yor. Bu his ve bilinç yakalanmadığı takdirde dergi bir tutkudan, nostaljiden öteye 
geçemiyor. Oysa şehir tutkuların ve nostaljinin ötesindedir.  Ve bir şehrin kimliğini 
bulması, kimliğini yaşaması ve yaşatması için planlı, bilimsel çalışmalar yapılması 
gerekiyor. Bu anlamda akademiyi önemsiyoruz; ama merkezin ve akademinin taş-
raya ve taşradaki yayınlara bakış açılarında hâlen şaşılıklar olduğuna şahit oluyoruz. 
Ama Yusuf Kaplan’ın “Taşra neresi, merkez nereye düşer?” başlıklı yazısında da dedi-
ği gibi “şehirlerin öldüğü, zaman-mekân mesafesinin ortadan kalktığı bir zaman di-
liminde, şehirleşme süreci belli bir kıvama erdikçe, daha sahici, daha otantik, daha 
varoluşsal ve hakikat eksenli perspektiflerin öne çıktığı taşra değerlerinin asıl sözü, 
özlü sözü söylediğine, söyleyeceğine” inanıyoruz. Ama bizi önemseyen, bize destek 
olanlar da yok değil. Dergimizin ikinci sayısında Mustafa Kutlu’dan bir mail geldi. 
İmaret’in kendisini heyecanlandırdığı yazıyordu ve daha sonra da köşesinde İma-
ret’e dair bir yazı yazdı. Bu İmaret için çok büyük bir motivasyon oldu. Daha önce-
sinde siyasetten, bürokrasiden övgüler almadık değil. Ama bir ustanın sözü elbette 
ki tüm bunların ötesinde bir şey… Burada şehir yayınlarıyla ilgili şunu da diyebiliriz: 
Biz şehir yayıncılığının daha çok belediyelerin, valiliklerin desteğiyle sürdürülmesini 
hem sevindirici hem de risk olarak görüyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi her 
dergi İmaret kadar şanslı olmayabiliyor. Siz şehrin halinden haber vermek istiyor-
sunuz; ama bürokrasi ya da siyasî çevre bunu istemeyebiliyor. Özel yayınevlerinin 
şehir yayıncılığına önem ve öncelik vermesi bu süreçte oldukça önem arz ediyor. 

İmaret yola çıktığında karşılaştığımız en temel sorunlardan biri de arşiv sorunuydu. 
Yerel gazeteler bir arşiv tutmamış. Bir fotoğraf arşivi yok. Fotoğraf var; ama neresi, 
ne zamana ait, kim çekmiş belli değil.  İnsanlardan fotoğraf istedik, çoğunluğumuz 
öğretmen olduğu için öğrencilerimizden, esnaflardan fotoğraf istedik. Ve bugüne 
kadar iki binin üzerinde fotoğraf topladık. Bunları arşivledik. Ve insanların bunu 
önemsediğine şahit olduk. Dedesine, ninesine ait bir fotoğrafı görüp de bizi teb-
rik eden, dergimizi takip eden yüzlerce okurumuz oldu.  Hatta bu insanların daha 
sonra dergimize arşiv anlamında ciddi destekleri oldu. Onun için biz dergimizi sa-
dece yazarlara-şairlere, akademisyenlere göndermiyoruz. Şehirdeki berberlere, çay 
ocaklarına bırakıyoruz. Biz şehrin kendisini konuşmasını tarih bilincinin oluşması 
noktasında bir başlangıç kabul ediyoruz. Bizde daha çok merkezin tarihi konuşulur; 
ama yerel bir tarih bilinci oluşmadan medeniyetimizin ve tarihsel mirasımızın daha 
iyi anlaşılabileceğine inanıyoruz. İmaret dergisi olarak bu bilincin yaygınlaşması 
noktasında özellikle gençlere ve çocuklara yönelik tasarılarımız ve hazırlık çalışma-
larımız. Çocuklar için bir şehir dergisi düşünüyoruz. “Şehir Üzerine Söyleşiler” başlıklı, 
periyodik bir programımız var. Geçen yıl daha çok merkezden isimler getirdik; ama 
bu yıl merkezden ve akademiden isimlerin yanında, bu programlarda şehrin hafı-
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zası durumundaki sıradan insanlara da, bir marangoza, bir saatçiye, bir öğretmene 
de yer vermeyi hedefliyoruz. Yine “İstikbal’de Karaman ya da Karaman’ın İstikbali” 
başlıklı bir dosya ve bilim şöleni hazırlamayı hedefliyoruz. İnternet sitemiz şu anda 
hazırlık aşamasında. Eğer maziye sahip çıktığımız gibi, şehrin bugününü irdeleyebi-
lirsek, geleceğine dair tasarılarımız olursa gençlerimizin ve çocuklarımızın yaşadık-
ları kimlik krizini daha kolay atlatabileceğini düşünüyoruz. Yani yaşayan bir şehrin 
dergisi olmak istiyoruz. 
Ama şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. İmaret Karaman’da, belli bir çevrede 
Karaman’a ve şehre dair bir farkındalık yaratmayı başardı. Dergimize slogan ola-
rak seçtiğimiz ve Karamanoğlu Mehmet Bey İmaret’inin kapısında yazan “kapımız 
açıktır girene, lokmamız helâldir yiyene” cümlesini bugün şehrin büyük çoğunluğu 
biliyor. Dergimizin adını da yine İbrahim Bey tarafından yaptırılan camiden ve esin-
lenerek İmaret koyduk. Karaman’daki herkes bu camiyi biliyordu; ama bu caminin 
kapısındaki bu cümleden büyük çoğunluğun haberi yoktu. Oysa bu cümle bu şeh-
rin mayası, bu cümle aslında Karaman’ın kimliği… 

Evet, bir dergi çıkarmak, hele hele taşrada bir dergi çıkarmak gerçekten zor bir iş, 
ciddi fedakârlıklar gerektiriyor. Çoğu sayımızı vaktinde çıkaramıyoruz. Ama topalla-
dığımız diye yürümekten vazgeçmiyoruz. Ekip olarak bu inançla çalışıyoruz ve söz-
lerimin başında da belirttiğim gibi dert yanarak değil, zorluğun mukadderatımızda 
bir imtihan olduğunu düşünerek çalışıyoruz. 



FOTOĞRAFLAR
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İbrahim Ulvi Yavuz açış konuşması yapıyor.

D. Mehmet Doğan açış konuşması yapıyor
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Kongre’den bir görünüm 

Kongre’den bir görünüm 
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

‘Şehir Tarihi Yazmanın Meseleleri’ başlıklı forumdan bir görünüm 
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Sema gösterisinden bir görünüm 

Kapanışın ardından toplu bir fotoğraf 




