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AÐUSTOS AYI KRONOLOJÝSÝ

1 AÐUSTOS 1571: Maðosa'nýn kuþatýlmasý..
6 AÐUSTOS 1571: Maðosa beþ günlük bir vu-
ruþmadan sonra düþer ve Türk hakimiyetine
girer.
9 AÐUSTOS 1915: Birinci Anafartalar Zaferi-
nin kazanýldýðý þanlý gün.
10 AÐUSTOS 1543: Estergon kalesi fethedildi.
12 AÐUSTOS 1529: Navarin kalasýnýn fethi.
15 AÐUSTOS 1551: Trablus'un, Türk Devleti-
ne iltihakký.
16 AÐUSTOS 1501: Mora'nýn fethi.
16 AÐUSTOS 1604: Kars'ýn fethi.
17 AÐUSTOS 1553: Korsika Adasýnýn fethi.
19 AÐUSTOS 1645: Yusuf Paþa'nýn, Girit'i fet-
hi ve Venediklerin Akdenizden silinmeleri.

20 AÐUSTOS 1543: Dünyanýn en Þanlý deniz-
cisi Barbaros Hayrettin Paþa'nýn Alman Ýmpara-
toru Þarklenden Nis kalesini almasý..
21 AÐUSTOS 1678: Ukraynanýn , fethi..
21 AÐUSTOS 1915: Mehmetçiðin Anafartalar
zaferi.
22 AÐUSTOS 1921: 22 gün 22 gece süren müt-
hiþ kanlý boðuþmanýn yaþandýðý Sakarya Meydan
Muharebesinin baþladýðý gün.
23 AÐUSTOS 1514: Çaldýran Zaferi.
23 AÐUSTOS 1519: Barbaros Hayrettin Paþa
Cezayir�i fethetti.
24 AÐUSTOS 1516: Mercidabýk Zaferi Böylece
Halifelik Memlüklülerden, Türklere geçti.
25 AÐUSTOS 1516: Suriye'ye girdik. Halepi
aldýk.
26 AÐUSTOS 1071: Sultan Alpaslan Malaz-
girtte, Bizans ordusunu yenerek, Anadoluyu
Türklere açtý.
27 AÐUSTOS 1922: Afyon'un kurtuluþu..
29 AÐUSTOS 1526: Kanuni Sultan Süleyman
Han'ýn, Mohaç ovasýndaki muhteþem zaferi..
30 AÐUSTOS 1922: Kütahya'nýn Yunan iþga-
linden kurtulmasý
30 AÐUSTOS 1922: Baþkomutanlýk Meydan
Muharebesi. 
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ÝÇÝNDEKÝLER

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com

adresine
gönderebilirsiniz.



KARDELEN SEÇKÝSÝ

Þubat 2005�te faaliyete baþlayan KARDELEN
SEÇKÝSÝ internetten derlenerek hazýrlanmaktadýr.

Tarih, coðrafya, edebiyat, kültür-sanat, ilginç
bilgiler, karikatür gibi konu baþlýklarý altýnda kimi
zaman güleceðiniz, kimi zaman hüzünleneceðiniz,
kimi zaman ibret alacaðýnýz yazý ve resimlerle
KARDELEN SEÇKÝSÝ hayatýnýzýn bir parçasý
olacak.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.

KARDELEN SEÇKÝSÝ
ÞUBAT 2005 - HAZÝRAN 2007

KONU BAÞLIKLARI

! Münir Nurettin Selçuk
! Diplomalýnýn Mantýðý ve Bir Teklif
! Ömer Faruk Tekbilek 
! Helikopter Böceði
! Hidayete Davet
! Yûnus Emre
! Dedemin Sevdalarý
! Coca Cola Ve Faydalarý!!!
! Hayatýn Ve Getirilerinin Kýymeti 
! Müslüman Müslüman�ýn Kardeþidir
! Týkandý Baba
! Çeçenistan�ýn Tarihçesi
! Osmanlý�da Kullanýlan Futbol Terimleri
! Yârim Ýstanbul�u Mesken Mi Tuttun?
! Mülâkaat - Yaman ARIKAN 
! Ak Yüzlü Unakýtan 
! Derin Devlet: DOSTLUK
! Araçlarda Verimli Yakýt Kullanma Klavuzu 
! Baklavayý Neden Rumlara Kaptýrdýk?
! Bu Çeþmeden Müslümanlarýn Su Ýçmesi Ha-
ramdýr!
! Unutmak ve Unutulmak 
! Türk Polisinin Ýl Ýl Dert Haritasý
! Muhtarlýk Seçimleri
! Mor Daðlardan Gelen Kýsmet
! "Asla Devletimize ve Milletimize Küsmedik"

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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Van
Van�ý Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan

dolayý þehre �Þahmirankent� adý verildi. Daha
sonra Persler döneminde buraya Van adýnda bir
vali geldi ve þehri bayýndýr hale getirdiðinden þehre
onun adý verildi.

Uþak
Çocuk veya genç adýnýn halk dilinden söyle-

niþidir. Bazý rivayetlere göre ise uþak (ayýnla söy-
leniþi) kelimesinin aþýk kelimesinden geldiði söy-
lenmiþtir.

Urfa
Eski adý �Orhoe veya Orhai�dir. Daha sonra

Araplar tarafýndan �R�ya çevrilmiþtir. Bir diðer
rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup R yani
güneþ demektir. Þehir Babil hükümdarý Ramis-
Nemrut tarafýndan kuruldu.

Tekirdað
Adýný, kýyý boyunca uzanan Tekirdaðlarýndan

almýþtýr.
Tokat

Eski adý �Komana Pontika�idi. Tokat adýnýn
Pontika adýnýn halk arasýndan deðiþmiþ þeklidir.

Trabzon
�Trapezus� sözcüðünden gelir. Anlamý dört-

köþe�dir.
Tunceli

Burada bazý maden yataklarýnýn bulunmasýndan
dolayý þehre Tunceli adý verilmiþtir. Yani tunçülkesi
demektir.

Sakarya
Adýný sýnýrlarý içinden geçen Sakarya nehrinden

alýr
Samsun

Eski adý �Amisos�dur. Samsun ismi bu kelime-
nin halk arasýndan deðiþtirilmesidir.

Sivas
Adýnýn nereden geldiði konusunda her hangi bir

kayda rastlanmamýþtýr.
Siirt

Siirt adýnýn Keldani aslýndan geldiði ve þehir
anlamýna geldiði söylenir. Diðer bir rivayete göre ise
Sert kelimesinin bozulmuþ þeklidir.

Rize
Kafkas kökenli bir kelime olduðu sanýlmaktadýr.

Ordu
Eski adý �Kotyora�dýr. Halk tarafýndan bu isim

deðiþikliðe uðramýþtýr.
Niðde

Ýlkçaðda bölgede Nagdoslular adlý bir kavim
yaþadýðýndan bu þehre isimlerini vermiþler. Arap
kaynaklarý þehre �Nekide veya Nikde� demiþlerdir.
Halk ise þehre Niðde adýný vermiþtir.

Nevþehir
Onsekizinci yüzyýla kadar þehir bir köydü ve adý

�Muþkara� idi. Daha sonra Nevþehirli Damat
Ýbrahim Paþa köyünü geliþtirdi ve yeni þehir
anlamýnda Nevþehir adýný verdi.

Malatya
Hititler döneminde buranýn adý �Meliddu�dur.

Halk tarafýndan Malatya olarak deðiþmiþtir.
Manisa

Yunanca Magnesya�dan gelmiþtir. Türkler bu-
rayý alýnca Manisa olarak þehrin ismini deðiþtirdiler.

Mardin
Mardin adý Süryanice�de Marde�den geldiði

rivayet edilir. Romalýlar �Maride� Araplar ise
�Mardin� adýný vermiþlerdir. Diðer bir rivayet göre
ise kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiðit -görmek
kelimesinden geldiði söylenmiþtir.

Muðla
Eski adý �Mobolla��dýr. Türkler buraya daha

sonra Muðla demiþlerdir.
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Muþ
Bir rivayete göre süryanice�deki suyu bol

anlamýna gelen Muþa�dan diðer bir rivayete göre ise
Þehrin kurucusu �Muþet�den gelmiþtir

Karaman
Ýlk ismi Laranda�dýr. Selçuklu ve Osmanlýlarda

ki ismi Larende idi. Karamanoðullarýnýn baþkenti
olduðundan buraya daha sonra Karaman adý
verildi.

Kahramanmaraþ
Asýl adý Markasi�dir. Halk dilinde Maraþ olarak

deðiþmiþtir. Kurtuluþ savaþýnda Fransýzlara karþý
þehirlerini kahramanca savunduklarýndan meclis
tarafýndan 11 Þubat 1922�de kahraman ünvaný
verildi.

Kars
MÖ: 130-127 yýlýnda buraya yerleþen Karsak

oymaðýndan dolayý þehre kars adý verilmiþtir. Kars
kelimesinin anlamý ise deve ya da koyun yününden
yapýlan elbise veya þal kuþaðý anlamýna gelir.

Kastamonu
Þehrin eski adý �Tumana�dýr. Buraya daha sonra

Gas-Gas isimli bir kavim yerleþti. Ýþte Kastamonu
Gas ve Tuman�ýn birleþmesinden meydana gelmiþtir.

Kayseri
Romalýlar Mazaka adlý þehri alýnca buraya

Kaysarea adýný verdiler. Yani Ýmparator þehri
anlamýna gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk
arasýnda yayýldý

Kýrþehir
Kýr ve Þehir kelimesinin birleþmesinden oluþ-

muþtur.
Kocaeli

Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden
Akçakoca isimli komutandan dolayý buraya Kocaeli
denildi.

Konya
Ýsa�dan önce 47-50 ve 53 yýllarýnda Hýristiyan

azizlerinden St. Paul burayý ziyaret etti ve þehir
önemli bir dinsel merkez olarak geliþti. Bu nedenle
Hýristiyanlar ona, �Ýsa�nýn tasviri� anlamýna gelen
�ikonyum� adýný verdiler. Abbasiler burayý alýnca
�Kuniye�ye� çevirdiler. Türkler bu ismi Konya
olarak deðiþtirdi.

Kütahya
Frigler buraya �Katyasiyum veya Katiation�

adýný vermiþlerdir. Daha sonra yöre halký buraya
Kütahya demiþtir

Ýstanbul
MÖ. 658 yýlýnda Megara kralý Byzas tarafýndan

kurulduðundan bu þehre kurucusundan dolayý
Bizantion adý verilmiþtir.

Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde
imparatorun manevi babasýnýn adýyla �Antion�
olarak anýldý.

Bizans Ýmparatoru Konstantin bu þehri yeniden
kurunca buraya kendi adýný verdi. Þehre �Kons-
tantin veya Konstanpolis� adý verildi. Araplar �Kos-
tantiniye, Romalýlar Konstantinopolis� demiþlerdir.
Daha sonra bu ismin kýsaltýlmýþ þekli olan �Stin-
polis� deyimi kullanýldý. Ýþte Ýstanbul bu �Stin-
Polis� þehrinden türetildi.

Türkler burayý alýnca Müslüman þehir anla-
mýnda �Ýslambol� adýný verdiler. Fakat daha sonra
Ýstanbul olarak deðiþtirildi.

Ýzmir
Þehrin asýl adý �Smyrna�dýr. Ýzmir kelimesi

smyrna�nýn halk arasýndaki kullanýþ þeklidir. Home-
ros destanlarýnda bu kent ismini Kýbrýs Kralý Kin-
yras�ýn kýzý Smyra�dan alýr ve tanrýça Artemis Ýz-
mirli�dir. Kimi kaynaklara göre de, Ýzmir þehrini ilk
kuran Hititler deðil, Amazonlar�dýr. (Hititler de
buraya Navlühun adýný vermiþlerdir.

Gaziantep
Þehrin eski adý Ayýntab�dýr. Kelime anlamý,

pýnarýn gözü demektir. Halk bunu Antep olarak
deðiþtirmiþtir. Halk Kurtuluþ savaþýnda Fransýzlara
karþý baþarýlý bir savaþ verince 6 Þubat 1921�de
çýkartýlan bir yasayla Gazi ünvaný verildi.

Gümüþhane
Burada daha önceleri gümüþ madenleri oldu-

ðundan, bu þehre Gümüþhane denilmiþtir
Edirne

Romalýlar döneminde imparator Hadrianus
tarafýndan kurulduðu için þehir �Hadrianopolis�
dýný alýr. Hadrianus�un þehri anlamýna gelen bu
sözcük, sonradan deðiþimlere uðrayarak Edirne
halini aldý.
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Elazýð
1834 yýlýnda Mezra denilen yerde kuruldu.1862

yýlýnda buraya o sýradaki padiþah Abdülaziz�in
onuruna �Mamuretülaziz� adý verildi. Bu ismi uzun
bulan halk onu Elaziz olarak kýsalttý. 1937 yýlýnda
Elazýð�a çevrildi.

Elazýð
Erzincan ovasýndan adýný alýr. Ezirgan diye halk

tarafýndan söylenir. Buranýn eski adý Eriza�dýr.
Erzurum

Ardý Rum kelimesinden gelir. Yani Rum topraðý
demektir. Diðer bir rivayete göre de Selçuklular
buraya Erzen-Rum demiþlerdir. Erzen darý demektir.
Þehir o zamanlar bir tahýl ambarý olarak kullanýl-
mýþtýr.

Eskiþehir
Eski adý Doylaion�dur. 1080 yýlýnda Türkler

burayý ele geçirdi. 1175 yýlýnda burasýný Bizans geri
aldý. Kýlýçarslan bu þehri daha sonra geri alýnca, ona
�Bizim eski Þehrimiz� anlamýna gelen Eski Þehir
adýný verdi.

Diyarbakýr
Bakýr ülkesi anlamýna gelmektedir. Bu ismin

kaynaðý Diyar-ý Bekir�dir. Bekir�in memleketi
anlamýna gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va�il adlý
Arap göçebe boyunun buraya yerleþmiþ olmasýndan
kaynaklanýr. Diyarbakýr�ýn eski adý Amid veya
Amed�dir. Gelen veya bizim anlamýna gelir. Dede
Korkut kitabýnda Amid�e Hamid de denilmiþtir.

Denizli
Deniz-ili kelimelerinin birleþmesinden oluþmuþ-

tur. Ýl eski Türkçe�de ülke, memleket anlamýna
gelir. Yani deniz memleketi denilir. Bir diðer
rivayete göre de kelimenin aslý domuz-ili�dir. Bu da
bölgede domuz çokluðundan kaynaklanmaktadýr.

Çanakkale
Marmara ve Ege denizlerini birleþtiren Bo-

ðaz�daki þehir ve kasabalarýn en büyüðü ve il mer-
kezidir. Boðazýn doðu kýyýsýnda ve en dar yerinde
kurulmuþtur. Burada denizini þekli týpký bir çanaðý
andýrýr. Bugünkü ismini buradan alýr.

Çankýrý
Ýlkçaðda �Gangra� kalesinin eteðinde kuruldu.

Ýsmini Gangra kalesinden alan Çankýrý�ya yakýn
zamana kadar Çangýrý ve Çenðiri deniliyordu.

Çorum
Rivayete göre Çoðurum kelimesinden türetil-

miþtir. Bu da bölgede zamanýnda Rumlarýn ço-
ðunluðu oluþturmasýndan kaynaklanmaktadýr.

Bursa
Eski çaðlardaki Bitinya bölgesinin baþkentidir.

Buraya kurucusu Bitinya kralý Prusias�ýn adý verildi.
(MÖ:ll.yüzyýl)

Burdur
Eski adý Askaniya�dýr. Ýsmini yanýnda kurulmuþ

olduðu Burdur gölünden alýr.
Bolu

Önceleri Bithynion Romalýlar döneminde ise
Claudiopolis adý verildi. Türkler burayý alýnca
Claudiopolis sözcüðünü kýsaltýp sadece polis
dediler. Daha sonra bu da halk dilinde deðiþerek
Bolu oldu.

Bitlis
Kimi tarihçilere göre, �Bageþ� ya da �Pagiþ�

sözcüklerinden türemiþtir. Kimilerine göre de
Büyük Ýskender�in komutaný �Lis� ya da �Badlis�
burada bir kale kurmuþ. Bitlis sözcüðü bu komu-
tanýn isminden kaynaklanýyormuþ.

Bingöl
Buradaki bir çok göllerden dolayý bu isim

kendisine verildi.
Bilecik

Bizanslýlar döneminde burada Bilekoma adlý bir
kale vardý. Osman bey burayý alýnca bu adý Bilecik
olarak adýný verdi.

Bayburt
Eldeki kaynaklara göre kasabanýn ortaçaðdaki

adý �Paypert� ya da �Pepert� idi. Bayburt adý bura-
dan gelmektedir.

Balýkesir
Þehrin adýnýn eski hisar anlamýna gelen Pale-

okastio�dan türediði sanýlmaktadýr. Halk arasýnda
dolaþan bir söylentiye göre de balý çok anlamýna
gelir. Çünkü Kesir Arapça�da çok anlamýna
gelmektedir

Aðrý
Ýsmi sýnýrlarý içindeki �Ararat� daðýndan alýr.

Çok eski çaðlarda yeryüzü korkunç bir su baskýnýna
uðradý.(Nuh Tufaný) Nuh peygamber bütün
canýlardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi
Cudi (Ýslam kaynaklarýna göre) (Hristiyan kaynak-
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larýna göre de Ararat - Aðrý) daðýna kondu. Ararat,
önce aran sonra da Aðrý adýný aldý.

Aksaray
Selçuklu Sultaný Ýzzettin Kýlýçarslan, þehirde

cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir
saray yaptýrdý. Þelir �Aksaray� adýný iþte bu beyaz
saraydan aldý.

Amasya
Amasya þehrini tarihçi Strabon�a göre Amazon

karalý Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamýna
gelen �Amasesia� ismini verdi.

Aydýn
Ýlk olarak Argoslar tarafýndan kuruldu. Anadolu

beylerinden Aydýnoðlu Mehmet bey�den aldý. Ay-
dýn, Mehmet beyin babasýnýn ismidir.

Artvin
Ýskitler tarafýndan kuruldu. Artvin sözü iskit-

çe�dir.
Antalya

MÖ 11.ci yüzyýlda Bergama karalý Attalos ll
tarafýndan kuruldu. Þehir önceleri ismini kurucu-
sundan aldý ve Attaleia adýyla anýldý. Daha sonra
bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya þekline
dönüþtü.

Ankara
Ýslam kaynaklarýnda Ankara�nýn adý Enguru

olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça
�Üzüm� anlamýna gelen Engür�den, ya da Yunan-
ca�da Koruk anlamýna gelen�Aguirada�dan türe-
miþtir.

Bazýlarýna Hint-Avrupa dillerindeki �Eðmek�
anlamýna gelen Ank ya da Sankskritçe de; �Kýv-
rýntý� anlamýna gelen ankaba�dan veya Latince�den
çengel anlamýna gelen uncus�dan türediði ileri
sürülmektedir. Frig dilinde Ank �engebeli, karýþýk
arazi anlamýna gelir.� Þehrin diðer isimleri; Ankyra,
Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye,
Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak
Ankara þeklini almýþtýr.

Antakya
MÖ 300 yýllarýnda Makedonya Kralý Seleukoz

bu yörede Antakya�yý kurdu ve þehre babasýnýn ismi
olan Antiokhia adýný verdi. Zamanla büyüyen kent,
baþkent halini aldý.

Afyonkarahisar
Afyon türkülerinde sýk sýk �Hisar� sözcüðü

geçer. �Hisarýn bedenleri çevirin gidenleri� Bu hisar
sözcüðünün Afyon türkülerinde sýk sýk yinelenmesi
nedensiz deðildir. Eski adý Akroenos olan þehri
Selçuklular uzun süren bir kuþatmadan sonra ele
geçirdiler. �Hisar� kuþatma anlamýna gelir. Acýlarla
elde edilen yere �Karahisar� dediler ve orada, kara
taþlardan bir kale kurdular. Onaltýncý yüzyýlda
bölgede afyon yetiþtirilmeye baþlayýnca, Karahi-
sar�ýn baþýna bir de Afyon eklendi ve þehir �Afyon-
karahisar� adýný aldý.

Adapazarý
Bu ilimize Adapazarlýlar kasaca Ada der. Çünkü

Sakarya ve Çark suyu arasýnda yer alan þehir, týpký
bir adayý andýrýr. �Pazar sözüne gelince: Burasý
onyedinci yüzyýlda yörenin Pazar yeriydi. Ýþte,
Adapazarý bu iki sözcüðün �Ada� ve �Pazar�
sözcüklerinin birleþmesinden oluþtu. Adapazarý,
Sakarya ilimizin merkezidir.
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T ürkiye ile Yunanistan arasýndaki Tekir-
dað�ýn kuzeyinde yer alan Edirne yýllar
boyu Osmanlý baþkenti, 18 inci yüz-

yýlda ise Avrupa�nýn en büyük yedi þehrinden biri
olmuþtur.100 yýl kadar bir süre Osmanlý Ýmpara-
torluðunun baþkenti olmasý buradaki tarihi ve
mimari açýdan önemli yapýlarýn sebebidir. Edirne,
camileri, dini kompleksleri, köprüleri, eski pazar
yerleri, kervansaraylarý ve saraylarýyla yaþayan bir
müzedir. 

ÝLÇELER
Edirne ilinin ilçeleri; Enez, Havsa, Ýpsala,

Keþan, Lalapaþa, Meriç, Süloðlu ve Uzunköprü�dür.
Havsa: Havsa, Edirne�nin kuzey yarýsýnda ve

Lalapaþa yaylasý üzerindedir. Havsa�ya Hafsa Hatun
bir han, Sadrazam Sokollu Mehmet Paþa bir külliye
ve zamanýn defterdarý (Maliye Bakaný) bir cami
yaptýrmýþtýr. Çok iþlevli yapý topluluðu olan külliye,
Mimar Sinan�ýn eseridir. 

Ýpsala: Ýpsala, Edirne�nin güney yarýsýnda yer
alýr. Ayakta kalmýþ olan Osmanlý yapýsý, Alaca
Mustafa Paþa Camii�dir. Tek kubbeli ve tek
minarelidir. Tahta iþçiliði bakýmýndan sanat deðeri
taþýr.

Keþan: Ýlçe, Edirne�nin güney yarýsýndadýr.
Tarihsel deðer taþýyan yapýlarý, Hersekzade Ahmet
Paþa Cami ile Ýbrice-Keþan kervan yolu üstündeki
üç taþ köprüdür. Uzunkum adlý alçak kýyý, deniz
turizmi bakýmýndan elveriþlidir. Düzgün yollarý ve
turistik iþletme belgeli konaklama yerleri bulunan
ilçe, Edirne�nin turistik yerlerindendir. Ýlçenin iç
turizm bakýmýndan önemli olayý, panayýrý ile
Hýdýrellez�de yapýlan dallýk adlý bahar þenliðidir.

Lalapaþa: Ýlçe Edirne�nin kuzey yarýsýndadýr.
Ýlçedeki en önemli tarihsel eserler, taþ devrinden
kalma türbe ve tapýnaklardýr. Bu türbelere,
Tablataþ, Kapaklýkaya, Perikýzý Evi (dolmen) denir.
Tapýnma yerleri ise Ulutaþ (menhir) adýný taþýr.
Bunlar, dünyada benzeri az bulunan eserlerdir.
Sinanköy�deki kale ören durumundadýr. 

Meriç: Ýlçe, Edirne�nin orta kýsmýnda ve
Lalapaþa Yaylasýnýn güney batý köþesindedir. Ýç
turizm bakýmýndan önemli olaylarý, Beyköy dallýðý
ve Mayalar adýyla anýlan ilkbahar þenlikleridir.

Süloðlu: Edirne�nin kuzey yarýsýnda ve Lalapaþa
Yaylasý üstündedir. Baraj gölü çevresi bir piknik yeri
olarak ilgi çeker. 

Uzunköprü: Ýlçe Edirne� nin orta kýsmýnda ve
Trakya Yontukdüzü üstündedir. En ünlü tarihi
yapýsý, Mimar Muslihiddin�in eseri olan Ergene
Köprüsüdür. Uzunluðu 1200 metreyi, kemer sayýsý
170�i geçer. Diðer önemli yapýlar, II. Murat
Külliyesi�nin tek minareli ve çatýlý Muradiye Camii,
II. Bayezit zamanýnda Mimar Hayreddin�in yaptýðý
Halise Hatun Camii, külliyenin bir vakfý olan Çifte
Hamam, köprüye eklenmiþ çeþmelerdir. Köprünün
kentten yana ucuna, Ýkinci Meþrutiyet döneminde
eklenen, Hürriyet Çeþmesi adýyla anýlýr. Daha eski
öteki tarihi çeþmeler Gazi Mahmut (Belediye
parký), Halise Hatun (Hacý Ýbrahim Aða ya da
Tosbaðacý) çeþmeleriyle Telli Çeþme�dir. Önemli iç
turizm olaylarý, Bülbül Deresi�nde yapýlan Dallýk
adlý bahar þenliði, av partileri ve panayýrdýr.

NASIL GÝDÝLÝR
Karayolu: Edirne gerek D-100 devlet yolu,

gerekse TEM otoyolu üzerinden Ýstanbul�a dolayý-
sýyla Anadolu�ya ve D-100 devlet yolu üzerinden
de Çanakkale üzerinden Ege�ye baðlanan karayol-
larýnýn üzerindedir. Ayrýca Kapýkule Sýnýr Kapýsý�n-
dan Bulgaristan ve Avrupa�ya sadece kara yolun-
dan deðil demiryolu ile de baðlanmaktadýr. Pazar-
kule ve Ýpsala Sýnýr Kapýsýyla kara yolundan, Uzun-
köprü demiryolu ile de Yunanistan�a ulaþým saðlan-
maktadýr. Edirne Ýstanbul ve Çanakkale üzerinden
Anadolu ile düzenli bir ulaþýma sahiptir.

GEZÝLECEK YERLER
Edirne Evleri
Taþ duvar ve sývayla örülmüþ ahþap iskelet

sistemleri ile yapýlýrdý. Bu evler genellikle yanýn-
daki daha yüksek saçaklara çift eðri öðe ile
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baðlanan bir çatýyla örtülü, az derinde kalan loca-
nýn içine yerleþtirilmiþ merkezi giriþi ile kusursuz bir
simetriye sahipti.

Balkan Yarýmadasý�nýn hemen her tarafýnda en
küçüðünden en gösteriþlisine kadar bütün evlerde
�hayat� denilen bölümler vardýr. Oda kapýlarýnýn
açýldýðý yer olan bu bölüm, doðrudan evin bahçe-
sine bakan yönde 1,5-2 metrelik direkler üzerine
dayandýrýlmýþtýr. Hayatlarýn sonunda bir basamak
yükseklikte dört köþe bir kýsým ayrýlarak, tahta
sedirlerle çevrilirdi.

Evin harem ve selamlýklarýnda büyük kapýlarýn
açýldýðý bahçe kýsýmlarý olan avlularýn uygun bir
yerinde mermer bir çeþme bulunurdu. Bazý evlerde
avlularýn ortasýnda küçük havuzlar, üzerine asma
sardýrýlmýþ çardaklar vardý. Harem ve selamlýk
avlularýndan birbirine geçilecek küçük kapý bulu-
nurdu. 

Müzeler
Edirne Müzesi 
Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 
Edirne Türk Ýslam Eserleri Müzesi 
Örenyerleri
Enez Antik Kenti: Enez ( Ainos ) tarihi

dönemlerde çok önemli bir liman iken bugün
kýyýdan 3.5 km içeridedir. Tarih boyunca birçok
kereler restore edilmiþ olan Enez Kalesi görülmeye
deðer. Ayný zamanda M.Ö. 6 ýncý yüzyýla dayanan

bir kilise, bazý oyma mezarlar
ve sularý berrak bir de plajý
bulunmaktadýr.

Dolmenler (Menhir, Taþ
Mezarlar): Lalapaþa ilçe-
sinde Ý.Ö. 2000 sonlarý ile
Ý.Ö. 1000 baþlarýndan kalma
�Dolmenler� (menhir, taþ
mezarlar)bulunmaktadýr.
Yapýlan kazýlarda mezar iç-
lerinde bazý araçlar (Göz yaþý
þiþesi, madeni takýlar) bulun-
muþ ve bunlar Edirne Arke-
oloji ve Etnografya Müze-
si�nde sergilenmektedir.

Saraylar
Edirne Sarayý: Sultan I.

Murad tarafýndan yaptýrýlan
ilk saraydan sonra, Sultan II.
Murad döneminde Tunca�-

nýn batýsýnda, çok büyük bir alan üzerine 1450�de
Edirne Sarayý�nýn inþaatýna baþlandý. Sultan�ýn
1451�de ölümünden sonra oðlu Fatih Sultan
Mehmed tarafýndan yapý tamamlatýldý. Kalýntýlar
arasýnda, Cihannüma Kasrý, Kum Kasrý Hamamý,
Babusseade, Matbahi Amire ve Adalet Kasrý�dýr. 

Camiler ve Kiliseler
Selimiye Camii: Edirnen�nin en önemli eseri

olan Mimar Sinan�ýn ustalýk dönemi eseri Selimiye
Cami Osmanlý mimarisinin en güzel örneklerinden
biridir.

1569 - 1575 yýllarý arasýnda II. Selim tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Taþ iþçiliði, çinileri ve kalem iþleri
bakýmýndan eþsiz bir eserdir.

Kentin diðer önemli cami ve kiliseleri Üç
Þerefeli Cami, Muradiye Cami, II. Bayezid Cami Ve
Külliyesi, Eski Cami , Yýldýrým Camii, Fatih Cami
(Enez Ayasofyasý), Sokullu Külliyesi (Kasým Paþa
Külliyesi), Sweti George Kilisesi, Yahudi Havrasýdýr.

Selimiye Cami (Merkez): Mimar Sinan�ýn 80
yaþýnda yarattýðý ve �Ustalýk eserim� dediði anýtsal
yapý Osmanlý Türk sanatýnýn ve Dünya Mimarlýk
Tarihinin baþ eserlerindendir.

Edirne�nin ve Osmanlý Ýmparatorluðunun sim-
gesi olan cami, kentin merkezinde yer almaktadýr.
Çok uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapý,
kurulduðu yerin seçimiyle, Mimar Sinan�ýn ayný
zamanda usta bir þehircilik uzmaný olduðunu da
göstermektedir.
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Kesme taþtan yapýlan cami, 2475 m2�lik bir alaný
kaplar. Mimarlýk tarihinde en geniþ mekana kurul-
muþ yapý olarak nitelenen Selimiye Camisi, yerden
yüksekliði 43,28 m olan, 31,30 m çapýndaki kubbe-
siyle ilgi çeker. Ayasofya�nýn kubbesinden daha
büyük olan kubbe 6 m geniþliðindeki kemerlerle
birbirine baðlanan sekiz büyük payeye oturur. 

Cami, mimari özelliklerinin eriþilmezliði yanýnda
taþ, mermer, çini, ahþap, sedef gibi süsleme özellik-
leriyle de son derece önemlidir. Mihrap ve minberi
mermer iþçiliðinin baþyapýtlarýndandýr. Yapýnýn çini
süslemelerinin, Osmanlý ve Dünya sanatýnda ayrý
bir yeri vardýr. XVI. yy. çiniciliðinin en güzel ör-
nekleri olan bu çiniler, �sýraltý� tekniðinde olup,
Ýznik�te yapýlmýþtýr.

Selimiye camisinin 3,80 m çapýnda 70,89 m yük-
sekliðinde, üçer þerefeli dört zarif minaresi vardýr.
Cümle kapýsýnýn iki yanýndakiler üçer yollu olup,
her þerefeye ayrý merdivenlerden çýkýlýr. Diðer iki
minare ise birer yolludur.

Bir külliye olarak inþa edilen yapýnýn, geniþ dýþ
avlusunda Darüssýbyan, Darülkur�a ve Darülhadis
yapýlarý bulunmaktadýr. 

Üç Þerefeli Cami (Merkez): 1443-1447 yýllarý
arasýnda, II. Murat tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Cami
Osmanlý sanatýnda, erken ve klasik dönemler üs-
lubu arasýnda yer alýr. Burada ilk kez uygulanan bir
planla karþýlaþýlmaktadýr. 24 m çapýndaki büyük
merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi
olmak üzere altý dayanaða oturur. Yanlarda daha
küçük ikiþer kubbe ile örtülü kare bölümler vardýr.
Yapý, bir yenilik olarak enine dikdörtgen planlýdýr.
Bu planý Mimar Sinan, Ýstanbul camilerinde daha
geliþmiþ biçimi ile uygulamýþtýr. Ayrýca Osmanlý
mimarisinde revaklý avlu ilk kez bu camide kullanýl-
mýþtýr. Avlunun dört köþesine minareler yerleþti-
rilmiþtir. Üç þerefeli cami, bu özellikleriyle sonraki
camilere öncü olan anýtsal bir yapýdýr.

Camiye adýný veren üç þerefeli abidevi minare,
67,62 m yüksekliðindedir. Her þerefeye ayrý yollar-
dan çýkýlmaktadýr. Caminin süslemeleri de ilginç-
tir. Revak kubbelerindeki özgün kalem iþleri,
Osmanlý camilerindeki en eski örneklerdendir. 

Muradiye Cami (Merkez): Muradiye mahal-
lesinde, Sarayiçi�ne egemen bir tepeye II. Murat
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Yazýtýnda tarih yoktur. Yan
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mekanlý (zaviyeli) camilerin en güzel örneðidir.
Cami, dýþ görünüþünün yalýnlýðýna karþýn, iç
süslemesi yönünden XV. yüzyýl Osmanlý sanatýnýn
dikkat çeken yapýtlarýndandýr. Mihrap ve duvarlarý
kaplayan çiniler, Türk çini sanatýnýn en güzel ör-
neklerindendir. 

II. Bayezit Cami ve Külliyesi (Merkez): Tunca
Nehri kýyýsýnda, þehir merkezine 2 km uzaklýkta
bulunan külliye, Edirne�nin en önemli yapýtlarýn-
dandýr. Cami, týp medresesi, imaret, darüþþifa, ha-
mam, mutfak, erzak depolarý ve diðer bölümleriyle
geniþ bir alana yayýlmýþtýr. II. Bayezýt�ýn 1484-
1488�de yaptýrdýðý külliyenin mimarý Hayreddin�dir.
Çok etkileyici bir görünümü olan külliye, küçüklü
büyüklü yüze yakýn kubbeyle örtülüdür.

Yapýlarýn en ilginci 20,55 m çaplý, tek kubbeli,
iki minareli anýtsal camidir. Ana kubbeli mekanýn
yanlarýnda dokuzar kubbeli Tabhane (kitap basým
yeri) bölümleri vardýr. Bu bölümler doðrudan dýþarý
açýlmaktadýr. Mermer mihrap ve minber yalýn görü-
nüþlüdür. Somaki mermerden, son derece zarif
hünkar mahfili, Edirne�deki ilk örnektir. 

Eski Cami (Merkez): Edirne�de Osmanlýlardan
günümüze ulaþmýþ en eski anýtsal yapýdýr. 1403�de
Emir Süleyman tarafýndan yapýmýna baþlanmýþ,
Çelebi Sultan Mehmet zamanýnda 1414�te bitiril-
miþtir. Mimarý, Konyalý Hacý Alaaddin, kalfasý
Ömer ibn Ýbrahim�dir.

Yýldýrým Camii (Merkez): Edirne�nin XIV. yüz-
yýldan kalma en eski camisi olup, þehir merkezine

3 km uzaklýktadýr. Gerek
planý, gerekse sütun baþlýk-
larý, yapýnýn haç planlý bir
Bizans kilisesi olduðunu
göstermektedir. Yýldýrým Ba-
yezýt adýna camiye dönüþ-
türülürken (1400) temel dý-
þýnda yeniden yapýlmýþtýr.
Ancak kýble yapýnýn ekseni-
ne uymadýðýndan, mihrap,
haç kollarýndan birinin kö-
þesine konmuþ, eðimli bir
görünüþ almýþtýr. Günümüz-
deki görünümüyle dört ke-
merli, kubbeli ve tek mina-
reli camidir.

Fatih Cami (Enez Aya-
sofyasý-Enez): Bizans dö-
neminden kalan yapý, ol-

dukça büyüktür. Köþe duvarlý, haç planlý kiliseler
grubundandýr.

Yapý, Osmanlý döneminde güneydeki kola
mihrap ve minber yerleþtirilerek camiye dönüþ-
türülmüþtür. Uzunlamasýna geliþmiþ haç planý ile
Orta Bizans, dýþ yüzdeki tuðla süslemeleriyle de geç
Bizans dönemi özellikleri göstermesi bakýmýndan
ilginçtir. Cami günümüzde yýkýk durumdadýr. 

Sokullu Külliyesi (Kasým Paþa Külliyesi-
Havsa): Havsa ilçesinde, Edirne yolundadýr. 1576-
1577�de Sokullu Mehmet Paþanýn oðlu Kasým Paþa
adýna Mimar Sinan�a yaptýrýlmýþtýr. Külliye; iki
kervansaray, cami, medrese, imaret, çifte hamam,
tekke, köprü ve arastadan oluþuyordu. Günümüzde
yalnýzca cami, hamam, cami avlusuna dayalý ve ne
olduðu anlaþýlamayan ocaklý-niþli bir duvar, aras-
tanýn ortasýnda cami ile kervansarayý baðlayan dua
kubbesi ve külliyeye daha sonra eklenmiþ çeþme
görülmektedir.

Sweti George Kilisesi (Merkez): Edirne�nin
Kýyýk semtinde 1880 yýlýnda inþa edilmiþtir. 1889�da
dekore edilen kilisedeki yazýlar Slav Bulgarcasý ile
yazýlmýþtýr. 

Daha önce ayný yerde bulunan kiliseden kalma
bazý tablolar vardýr. Yapý bakýmlý durumdadýr.

Yahudi Havrasý (Mer-kez): Edirne�nin Kaleiçi
mevkiinde olup, 1902-1903 yýllarýnda inþa edilmiþ-
tir. Bugün yýkýk durumdadýr.
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Kervansaraylar
Sokak üzerinde bir sýra dükkâný bulunan ve

klasik Osmanlý mimarlýðýnýn ilginç örneklerinden
olan Rüstem Paþa Kervansarayý, Kanuni Sultan
Süleyman�ýn ünlü sadrazamý Rüstem Paþa tara-
fýndan Mimar Sinan�a yaptýrýldý.

Ekmekçioðlu Ahmed Paþa Kervansarayý, I.
Sultan Ahmed�in emri ile Defterdar Ekmekçioðlu
Ahmet Paþa tarafýndan 1609 senesinde yaptýrýldý.

Köprüler
Edirne�deki önemli yapý türlerinden biri de

köprülerdir. Edirne�nin içinde bulunan ve Sinan
devrinin Edirne dýþýnda inþa ettiði köprülerin
güzelliðine baþka kentlerde eriþilememiþtir. 

Bu kentteki köprülerin en eskisi Bizans Ýmpara-
toru Michael Palaiologos (1261-1282) dönemin-
dendir. Köprü sonradan Gazi Mihal Bey tarafýndan
yeniletildiðinden onun adý ile anýlýr (1420).

1640�da Kemankeþ Kara Mustafa Paþa bu yir-
miyedi gözlü köprüye sivri kemerli Tarih Köþkü�nü

ekletmiþtir. 1451�de yapýlan Þahabettin Paþa (Sa-
raçhane) Köprüsü on iki kemerli ve on bir ayaklýdýr. 

1452�de Fatih döneminde yaptýrýlan Fatih
Köprüsü, 1488�de Mimar Hayrettin�in yapýtý olan
Bayezid Köprüsü, 1560�da Mimar Sinan�ýn eserleri
arasýnda yer alan Saray (Kanuni) Köprüsü, 1608-
1615 yýllarý arasýnda Sedefkar Mehmed Aða�nýn
yaptýðý Ekmekçizade Ahmed Paþa Köprüsü, 1842-
1847 yýllarý arasýnda Meriç�le Arda�nýn birleþtiði
yerde tamamlanan Meriç Köprüsü (Yeni Köpýü)
Edirne�nin en önemli köprüleridir.

Çarþýlar
Geçiþ yollarý üzerinde bulunan kentin geliþme

döneminde hem artan ekonomi ve ticaret yoðun-
luðunu karþýlamak hem de cami ve imaretlere gelir
saðlamak amacýyla birçok han, bedesten ve çarþý
inþa edildi. 

1417-1418 yýllarý arasýnda Çelebi Sultan I.
Mehmed tarafýndan Mimar Alaeddin�e Eski Ca-
mi�ye vakýf olarak bir bedesten yaptýrýldý.
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1569�da Hersekli Semiz Ali Paþa�nýn Mimar
Sinan�a yaptýrdýðý Ali Paþa Çarþýsý yüz otuz dük-
kândan oluþmaktadýr.. Çarþýsý üç yüz metre uzun-
luðunda olup, altý kapýlýdýr. 73 kemerli, 255 metre
uzunluðunda, 124 dükkândan oluþan arasta, III.
Murad (1574-1595) tarafýndan Selimiye Camisi�ne
vakýf olmak üzere Davut Aða�ya yaptýrýldý.

Korunan Alanlar
Edirne Gala Gölü Tabiatý Koruma Alaný
Konumu: Marmara Bölgesinde, Edirne ili, Enez

ilçesi, Karpuzlu ve Koyun Tepe köyleri sýnýrlarý içe-
risinde yer almaktadýr. Alanýn büyüklüðü 2369 Ha.
dýr. 

Ulaþým: Sahaya; Eceabat-Keþan-Enez yolu ile
ulaþýlmakta olup, Enez ilçesine 10 km. uzaklýktadýr. 

Özellikleri: Sulak saha, göl ve orman ekosis-
temlerini ve bu ekosistemlerde barýnan çeþitli canlý
türlerini ihtiva etmesi, 111 kuþ türünün varlýðý,
nesli tehlikeye düþmüþ veya nadir türleri, özellikle
tepeli pelik, pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak
gibi nesli son derece azalmýþ türleri barýndýrmasý
özelliklerini oluþturmaktadýr. 

Koruma, bilimsel araþtýrma ve tabiatýn önemi
konusundaki bilinci arttýrmaya yönelik tesis ve
düzenlemelerin getirilmesi esas amacý oluþtur-
maktadýr. Giriþ -kontrol kulübesi, otopark, koruma
binasý ve gözetleme yeri ve kule yapýlmasý öngö-
rülmektedir. 

Kuþ populasyonunun
ve göl ekosisteminin eko-
lojik durumu (göl seviye-
sindeki deðiþmeler, tuzlu-
luk oraný, derinlik, plank-
ton ve fitoplakton, ýsý
gibi) araþtýrýlacak ve izle-
necek konulardýr. 

Plajlar
Edirne, Ege Denizi

sahilinde Saros körfe-
zinde kumsallarla kaplý,
nitelikli bir kýyý þeridine
sahiptir. Bu kýyýlar Ke-
þan ve Enez ilçelerinin
mülki hudutlarý içinde
yer alýr. Kýyý kullanýmý-
na elveriþli plajlar; 

Keþan�da Sazlýdere,
Gökçetepe, Mecidiye,
Erikli, Daniþment ve

Yayla ile Enez�de Karaincirli, Vakýf, Gülçavuþ,
Sultaniçe ve Enez plajlarýdýr.

Sportif Etkinlikler
Edirne Orman Kamplarý
Kuþ Gözlem Alaný
Meriç Deltasý

COÐRAFYA
Marmara Bölgesi�nin Trakya bölümünde bulu-

nan Edirne�nin denizden yüksekliði 41 metredir.
Edirne genel olarak geniþ düzlüklerle, basýk tepe-
lerin yer almýþ bulunduðu coðrafi konuma sahiptir.
Karasal bir iklime sahiptir. Kýþlar, Akdeniz iklimi
etkisini gösterdiði zamanlarda ýlýk ve yaðýþlý, kara
iklimi etkisini gösterdiðinde de sert ve yaðýþlý
geçmektedir. Yazlar sýcak ve kurak, bahar dönemi
yaðýþlýdýr. Ýlde en sýcak aylar, Haziran, Temmuz,
Aðustos en soðuk aylar ise Aralýk ve Ocaktýr. Yaz
aylarý ortalama sýcaklýðý ise 23,4 Cc dir.

TARÝHÇE
Edirne�nin en eski halký, Traklar soyundan Od-

risler�in yörede, Meriç ve Tunca ýrmaklarýnýn birleþ-
tiði bugünkü Edirne�nin bulunduðu yerde bir kent
kurduklarý bilinmektedir. Odrisler�den sonra yöreye
egemen olan Makedonyalýlar Dönemi�nde kent,
büyük bir olasýlýkla Odris yada Odrisia adýnýn deðiþ-
mesi sonucu, Orestia/ Orestas olarak anýlmaya
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baþlanmýþtýr.  ÝS II. yy� da Roma Ýmparatoru Hadri-
anus, (117 -138) Orestia Kasabasý�nýn stratejik
önemi nedeniyle buraya kent statüsü verdi ve kendi
adýný koydu. Böylece, Roma Dönemi�nde kent
Hadriano-polis/Hadrianupolis/Adrianupolis/
Adrianapolis adlarýyla anýldý. Adrianopolis zamanla
Adrianople/Adrianopel olarak deðiþti. 

Osmanlý dönemi baþlarýnda Edrinus/Edrune/
Edrinabolu/Endriye diye anýldý. 1476�da yazýlan
Aþýkpaþazade Tarihi�nde kentin adý Edrene olarak
geçer. XVI.yy baþlarýnda kentin Edirne olarak
adlandýrýldýðý görülür. Edirne 1361 yýlýnda I. Murat
tarafýndan fethedilmiþ ve Ýstanbul�un alýnýþýna ka-
dar 92 yýl boyunca Osmanlý Devleti�nin baþkenti
olmuþtur.

NE YENÝR
Edirne�ye özgü yiyeceklerin baþýnda Edirne�nin

meþhur tava ciðeri gelmektedir.Edirne�yi ziyaret
edenler Edirne�nin tava ciðerini yemeden kentten
ayrýlmazlar. 

Edirne�den Yemek Tarifleri
Ciðer Tava
Malzemeler:
Dana ciðeri,
buðday unu,
yað, tuz,
kurutulmuþ kýrmýzý biber.
Hazýrlanýþý:
Sinirleri alýnan taze dana karaciðeri keskin bir

býçakla ince ince yaprak þeklinde kýyýlýp, yýkanýp
tuzlandýktan sonra kýyýlan ciðerler una bulanýp bol
ve kýzgýn yaðda kýzartýlýr.Tavadan alýnan kýzarmýþ
ciðerler servise sunulur.Ciðer tavanýn yanýnda
mutlaka yazýn güneþte kurutulup kýrmýzý hale gelen
biberler kýzgýn yaðda kýzartýlýp verilir.

Ciðer Sarmasý
Malzemeler:
1 takým kuzu ciðeri
2 bardak pirinç
6 adet taze soðan
1 adet kuru soðan
1 demet taze nane
1 çorba kaþýðý karabiber
1 kaþýk salça
3 bardak su
yeterince tuz yað

Hazýrlanýþý:
Ciðerler bir tencerede kavrulur. Sonra soðan ve

salça ilave edilip birlikte kavrulur. Ayný tencereye 2
bardak pirinç ilave edilip ciðerlerle kavrulur. Daha
sonra 3 bardak su, tuz, karabiber ve nane ilave
edilerek kýsýk ateþte 10 dakika piþirilir. Daha sonra
kuzu ciðerinin sarmasýna bohçalar halinde sarýlýp
bir tepsiye dizilir. Üzerine bir bardak su ilave edilir,
sarmalarýn üstüne yumurta sarýsý sürülüp piþirilir.

Elbasan tava 
Malzemeler:
3 çorba kaþýðý margarin
750 gr. kemiksiz kuzu eti
2 orta boy soðan
6 su bardaðý su, tuz
6 su bardaðý süzme yoðurt
1/2 su bardaðý un
3 yumurta sarýsý
Hazýrlanýþý:
Margarin bir tavada eritilir, yað kýzýnca etler

ilave edilip bir kez alt üst edilip iki tarafý altýn sarýsý
rengini alýncaya kadar 3�er dakika piþirilir. Ýri
doðranmýþ soðanlar, su tuz ilave edilerek kýsýk
ateþte 1, 1.5 saat piþirilir. Baþka bir kapta yoðurt
unla karýþtýrýlýr içine 2.5 bardak süzülmüþ et suyu
konarak aðýr ateþte 10 dakika piþirilir. Yumurta
sarýlarý çýrpýlýp karýþýma eklenir. Sos sýcak olarak
etlerin üzerine dökülür ve önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda
5-10 dakika üzeri kýzarýncaya kadar piþirilir. Sýcak
servis yapýlýr.

NE ALINIR?
Edirne�de Tarihi Alipaþa kapalý çarþýsýnýn otan-

tik ortamýnda alýþveriþ yapabilirsiniz. Özellikle
Edirne�ye özgü ürünlerin satýldýðý Selimiye aras-
tasýnda Edirne�nin meþhur Deva-i Misk tatlýsýný,
peynir þekerini, misk sabununu; Arasta çarþýsýndaki
sahaflardan ise her türlü kitap ihtiyacýnýzý ve
Edirne�nin en iþlek caddesi olan Saraçlar cadde-
sinde Edirne�ye özgü bir ürün olan badem ezmesini
ve El Sanatlarý Maðazasýndan Edirne�ye özgü el
sanatlarý ürünlerinden satýn alabilirsiniz.
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A hmet Ersin Yücel 1942 yýlýnda Yozgat�ta
doðar. Dedesi Þeyh Ahmet Efendi�nin
tedrisatýnda yetiþir. Ýlk ve orta öðreni-

mini memleketinde tamamladýktan sonra lise
öðrenimi için Ýstanbul�a Haydarpaþa Lisesi�ne gider.
Burada Mahir Ýz Hoca ile tanýþýr ve onun sohbet
halkasýna dahil olur. Liseden sonra 1960 yýlýnda
Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi�ne baþlar,
burada bir yýl okuduktan sonra Edebiyat Fakültesi
Þarkiyat Bölümü�ne kaydolur. Zaptiye Ahmet ayný
dönemde bir süre Haydarpaþa Lisesi�nde etüt
öðretmeni olarak görev yapar. Zaptiye Ahmet ço-
cukluk yýllarýndan itibaren ciddi bir okuma disiplini
kazanýr. Osmanlýca öðrenir ve bu bilgilenme süreci
onun Osmanlý tarihine yönelmesine sebep olur.

Türkiye için çok acý bir gerçektir: Osmanlýca
yazmayý/okumayý bilen neslin yavaþ yavaþ ara-
mýzdan ayrýlmasýyla kültür hayatýmýzda, kütüpha-
nemizde bir kýsýrlýk oluþmuþtur. Zaptiye Ahmet�in
Osmanlýca�ya hakimiyeti ve tarihi kültür birikimi-
mize duyduðu sevgi onu bu alanda çalýþmalar
yapmaya sevk eder. Bu minvalde Zaptiye Ahmet,
Namýk Kemal�in �Yavuz Sultan Selim� kitabýný
Latin harflerine çevirir ve basýlmasýna ön ayak olur.
Ayrýca Þehbenderzade Ahmet Hilmi�ye ait �Ýslam
Tarihi�nin yayýna hazýrlanmasýnda büyük emeði
geçer. Ýlk baskýsý 1974�te yapýlan bu kýymetli eserin
giriþ kýsmýnda Ziya Nur Aksun, Zaptiye Ahmet�i þu
sözlerle anar: �Bu kitabýn hazýrlanýþýnda ve
sadeleþtirilmesinde emeði geçen kýymetli, idealist
ve mütetebbi bir tetkikçi olan Ahmet Yücel Bey
kardeþimizin hatýrasýný minnetle anar, ruh-i
muazzezine Fatihalar göndeririz. Müellif hakkýnda
yazdýðýmýz bu kýsýmda bilhassa onun yaptýðý
tetkikten faydalandýk.� Ahmet Yücel bu iki
eserden baþka Bedir Yayýnlarý�na ait �Ýmam Birgivi
Vasiyetnamesi�ni de yayýna hazýrlamýþtýr.

LAKABI NÝÇÝN ZAPTÝYE?
Haksýzlýklara, ölçüsüz davranýþlara asla taham-

mül edemeyen Zaptiye Ahmet nerede sýkýntýlý bir
durum görse müdahale eden, haksýza haddini bil-
diren bir insan olarak tanýnýr. Yollarda, otobüslerde,
tramvaylarda nerede bir haksýzlýk görse, bir terbiye
dýþý davranýþ görse müdahale eder. Zaptiye Ahmet
hayatýnda �banane� kelimesine yer olmayan bir
insandýr. Tam bir cemiyet adamýdýr. Bir cemiyeti bir
arada yaþatan deðerlere gölge düþmemesi için
elinden gelen her þeyi yapar. O, Necip Fazýl�ýn �Kim
var diye sorulduðunda, saðýna, soluna, arkasýna
bakmayacak bir gençlik� ifadesiyle tarif ettiði ve
özlemini duyduðu idealist gencin bir numunesidir.

Rahmetli Galip Erdem �Zaptiye� lakabýnýn
Ahmet Yücel�in þahsiyetiyle mezc oluþunu þu
sözlerle anlatýr; �Ahmet Yücel�e niçin Zaptiye
derdik? Sebebini kesinlikle bilmiyorum ama dü-
zensizliðe, yakýþýksýz tutumlara, milli gelenekleri-
mize aykýrý bir davranýþa asla tahammül edemez,
mutlaka karýþýr, çok defa baþý belaya girerdi.�
Mehmed Niyazi Bey�den aldýðýmýz bilgiye göre
Ahmet Yücel�e �Zaptiye� lakabýný arkadaþý Özer
Revanoðlu takmýþtýr. Yakýn dostlarýndan olan Prof.
Ahmet Nuri Yüksel de onu �Tarihin derinlik-
lerinden gelen Osmanlý akýncýsý� diye vasfeder.

MESELE GEÇMEK�
Zaptiye Ahmet deyince onu tanýyanlarýn aklýna

gelen ilk özelliklerinden biri de Osmanlý eðitim
geleneði içinde önemli bir kavram olan �mesele
geçmek�tir. �Mesele geçmek� Zaptiye Ahmet için
her zaman ve her zeminde Osmanlý�yý konuþmak,
anlatmak ve bu büyük tarihin derinliklerinde ge-
zinmektir. Zaptiye Ahmet adeta sohbet geleneði-
mizin 1960�lý yýllardaki parlak bir yýldýzý olmak için
dünyaya gelmiþtir. Kendisi ehl-i sohbet ve sohbeti
dinlenecek insanlarý arayýp bulan bir merak
duygusuna sahiptir. O, kendine has üslubuyla
�Efendiler açýk olalým� der ve Osmanlý meselesini
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konuþmaya baþlar. Osmanlý onun için o kadar
önemlidir ki, dünyada iki hanedan var der; �Al-i
Resul� ve �Al-i Osman�. O, Osmanlý devrini Asr-ý
Saadet�e baðlanan bir köprü gibi görür, bu
düþünceyle yaþar. Osmanlý�yý bilmek onun için
Ýslam�ýn beþ þartýný bilmekten hemen sonra gelir.
Ýnsanlarý tanýþtýrýrken eðer Osmanlý�yý bildiðine
kani ise �arkadaþ altý�yedi meseleye vakýftýr� der. 

Zaptiye Ahmet�in gecesi gündüzü belli deðildir.
Onu bir türbenin baþýnda aðlarken görmek de
mümkündür, halktan insanlara bir kahvehanede
Osmanlý�yý anlatýrken görmek de. Hele ilgi alanlarý
ortaksa Zaptiye Ahmet muhatabýnýn peþini
býrakmaz. Onu yakýndan tanýyanlar Ýstanbul�a yeni
gelmiþ üniversite öðrencilerine yardýmcý olmanýn
onun vazgeçilmezi olduðunu söylüyorlar. Zaptiye
Ahmet�in hiçbir hareketten ve hizmetten geri
kalmayan bir insan olduðunu ifade ediyorlar.
Zaptiye Ahmet þüphesiz kendisini yetiþtirmek için
eline geçen bütün imkanlarý deðerlendirmeye
çalýþmýþ bir insandýr. 27 yaþýnda vefat etmiþ olma-
sýna raðmen hayata çok iþler sýðdýrdýðýný görmemek
mümkün deðil. O, yaptýðý faaliyetlerle, hem
devrinin aydýnlarýyla hem de halktan insanlarla
ortak milli manevi deðerlerimizi merkeze alarak
kurduðu iliþkilerle hepimize örnek olacak evsafta
bir þahsiyet�

Bugün Zaptiye Ahmet gibi idealistlere öyle çok
ihtiyacýmýz var ki. Duruþunu bozmayanlara, güçten
deðil haktan yana olanlara� Yanlýþlýklara, �farklý
bir niyetle deðil� sadece hakkýn hakim olmasý için
karþý duranlara� 

OSMANLI BAKÝYESÝ MEKANLARA
SEVDALI BÝR YÜREK�

Zaptiye Ahmet�in en yakýn dostlarýndan biri
olan ve �Varolmak Kavgasý� isimli romanýný ona
ithaf eden yazar Mehmed Niyazi Bey, üniversite
yýllarýnda ve sonrasýnda ayný yurt ve otellerde
kaldýklarýný belirttikten sonra onu bize þu sözlerle
anlatmýþtý: � Biz kendisiyle birlikte Fatih�te müte-
vazý bir otelde kalýyorduk. Sabahlarý kalkýp Be-
yazýt�a doðru yola çýkýnca, Zaptiye Ahmet, �þurada
Sultan Abdülaziz Han�ýn turþucubaþýsýnýn torunu-
nun dükkâný var� der, girer turþu yerdik. O
dükkândan çýkar biraz ilerlerdik ki bu sefer Zaptiye
Ahmet �þurada Sultan Abdülhamit Han�ýn þerbet-
çibaþýsýnýn dükkâný var, þerbet içelim� derdi. Bun-
lardan da anlaþýlacaðý üzere özellikle Suriçi�nde Os-
manlý bakiyesi ne kadar mekan varsa hepsi Zaptiye

Ahmet�in hafýzasýna kayýtlýydý. Onunla birlikte
olunca þerbetinden tatlýsýna, turþusundan yemeðine
Osmanlý usulüyle yapýlmaya devam edilen ne varsa
yer içerdiniz. Haftanýn belirli akþamlarý bazý
arkadaþlar ney üflerlerdi; rahmetli Zaptiye Ahmet
aþka gelir, elini kulaðýna atar; �Aliþimin kaþlarý
kara� diye söylemeye baþlardý. Bir avuç gençtik; ne
çare ki rüyalarýmýz ufuk tanýmazdý; biz Tuna�yý çok
severdik. O zamanlar Ramazan kýþa rastlardý; ýssýz,
loþ ýþýklý caddelerde kar esip savururken Zaptiye
Ahmet�le sahur için aþçýya giderdik. Ahmet
kesinlikle bu yüzyýlda yaþamazdý. Ceddimizin kýlýç
sesleri sanki kulaklarýndan hiç eksik olmazdý. Yine
yüzyýllar ötesinden gelen bir naðme mýrýldanýrdý;
�Kýrým�dan gelirim, adým Sinan�dýr�. Ey gidi günler
ey; rüyalarýmýz bakýmýndan her þeyden mahrum-
duk; fakat gençlik idealiyle ne kadar mutlu ve ümit-
liydik. Yine bir gün kendisiyle birlikte Ankara�ya
gidiyorduk. O zaman Ankara otobüsleri Harem�den
kalkardý. Otobüse bindik, Zaptiye Ahmet kalktý,
gitti þoförün yanýnda motorun üstüne oturdu. Ve
baþladý Osmanlý�yý anlatmaya... Yolun üzerinde
Osmanlý eserleri gördükçe daha bir coþkuyla anla-
týp eserler hakkýnda bilgi verdiðini hatýrlýyorum.�

KOSÝGÝN�E YUH!
Zaptiye Ahmet�in Kosigin�e yuh çekme hadisesi

vardýr ki, onun þahsiyetini mesuliyet bilincini
ortaya seren bir hadisedir. Bu olay þöyle geliþmiþtir:
Rus Devlet Baþkaný Kosigin 1966 Aralýk ayýnýn son
haftasýnda Türkiye�ye bir ziyaret gerçekleþtirir.
Fakat bu yýllar özellikle bu zamanlar Sovyetler
Birliði topraklarýnda yaþayan soydaþlarýmýza yapýlan
zulmün ayyuka çýktýðý bir zamandýr. Haksýzlýklara
dayanamamasýyla bilinen Zaptiye Ahmet Kosigin�in
mutlaka protesto edilmesi gerektiðini düþünür.
Kosigin, 25 Aralýk 1966 günü Ayasofya ve Sultan-
ahmet Camilerini gezecektir. Zaptiye Ahmet de
meydandaki yerini almýþtýr. Kosigin Ayasofya�ya
doðru yürürken birden Zaptiye Ahmet�in gür sesi
meydanda yankýlanmaya baþlar. Bu �Yuh� sesi öyle
gür çýkmýþtýr ki, Kosigin�in de dikkatini çeker ve
kýsa süren bir þaþkýnlýk yaþatýr. Bu arada Zaptiye
Ahmet gözaltýna alýnmýþtýr. 26 Aralýk 1966 günü
yayýnlanan gazetelerin birinci sayfalarýnda �Kosi-
gin�i protesto eden genç gözaltýna alýndý� haberleri
gözlere çarpar. Gözaltýna alýndýktan sonra Zaptiye
Ahmet�in baþýna gelenleri gazeteci yazar Ahmet
Güner�e ait �Marmara Kitabeleri� isimli kitaptan
okuyalým: �Marmara Cemaatinin hukukçularý
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seferber olduktan kýsa bir süre sonra Ahmet Yücel
serbest býrakýldý. Davasýnýn daha sonra devamý
kararýyla hürriyetine kavuþan Ahmet hemen o
akþam Marmara�ya geldi ve tüm cemaatin alkýþlýyla
karþýlandý. Hafif tebessüm ederek vakur bir þekilde
alkýþlara mukabele eden Ahmet, Ziya (Nur) Bey�in
�yer açýn� talimatý ile baþ köþeye oturtuldu. Hemen
þef garson Hulusi Bey çaðýrýldý ve Ahmet�e demli bir
çay yapýlmasý istendi� Herkes kulak kesilmiþti,
Ahmet Yücel çok önemsiz bir þeyden söz ediyormuþ
gibi, sakin ve yumuþak bir tonla olayý anlattý.
Ahmet, bir komünistin ecdat yadigarý camileri,
meydanlarý ve kutsal yerleri kanlý ayaklarý ile
çiðnemesine göz yummanýn vebalini taþýmak iste-
mediðini, koca ülkede kimsenin bu ziyarete en ufak
bir tepki göstermemesine de ayrýca sinirlendiðini ve
hiç olmazsa bir kiþinin itiraz ederek, Kosigin�in
Türkiye�de protesto edilmesini kayda geçirmek için
bu olayý yaptýðýný anlattý� Marmaratörler
Kosigin�e tek itirazýn kendi arkadaþlarýndan gel-
mesinin gururuyla gece boyunca iltifatlar ettiler.�

�CÝÐERCÝ DÜKKANI MI AÇACAÐIZ?�
Dünyada esen sosyalizm rüzgarlarý 1960�lý

yýllarýn Türkiyesi�nde de etkisini hissettirmektedir.
Bu ideoloji basýn ve üniversitelerde de güçlenir.
Zemin istedikleri kývama gelince öðrenci hareket-
leri de baþlar. Ýþin kötüsü kendi medeniyet ve kültür
kökleriyle iliþkisini sakatlamýþ Türkiye�de mater-
yalist bir akýmýn karþýsýna çýkabilecek donanýma
sahip geniþ bir insan potansiyeli de bulunmamak-
tadýr. 

Zaptiye Ahmet bu materyalizm-sosyalizm rüz-
garlarý karþýsýnda bir þeyler yapmaya, insanlarý bir
araya getirmeye çalýþan, mukaddesata sahip çýkan
bir gençtir. Bu dönemde MTTB olarak bir yürüyüþ
düzenlemeye karar verirler. 

Bez ve boya lazýmdýr, fakat imkanlar çok kýsýt-
lýdýr. Zaptiye Ahmet�in aklýna tanýdýðý bir manifa-
turacý gelir. Zaptiye Ahmet ve Mehmed Niyazi be-
raberce Mahmutpaþa yokuþundaki manifaturacý
dükkanýna giderler. Mehmed Niyazi o sýrada
MTTB Genel Kurul Baþkaný�dýr. Zaptiye Ahmet
dükkan sahibine kendisini tanýtýp hal hatýr sor-
duktan sonra ziyaret sebeplerini açýklar. Zaptiye
Ahmet, üniversitede yýkýcý, anarþik faaliyetlerin
gittikçe azdýðýný, bunlardan rahatsýz olan geniþ bir
kesimin ise bir araya gelemediðini ifade eder. Fakat
kendilerinin bu daðýnýklýða bir son verip milli-
manevi deðerlere baðlý gençlerden ortak bir ses

çýkmasýna çabaladýklarýný söyler ve sadede gelir;
�Bütün bu hazýrlýklarýmýz tamam, yalnýzca bize
üzerine fikirlerimizi destekleyen sloganlar yazmamýz
için biraz kaput bezi lazým. Acaba himmet buyurup
birkaç metre bez verebilir misiniz?� Fakat bu
sözlerden sonra manifaturacý Zaptiye Ahmet�i
þaþkýna çeviren þu sözleri söyler; �Efendim, ben bu
yýl zekâtýmý verdim, fakat bu yaptýðýnýz hayýrlý bir
iþtir; kalbim sizinle beraberdir. Sinirlenen Zaptiye
Ahmet �Ne demek kalbim sizinle beraber? Kalbinizi
ne yapacaðýz, ciðerci dükkâný mý açacaðýz? Bize bez
lazým; veriyor musunuz, vermiyor musunuz, onu
söyleyiniz! Diyerek dükkândan çýkar.

YÖRÜK KOCASINA NE DÝYECEÐÝZ?
Zaptiye Ahmet ve arkadaþlarý 1965�lerden

itibaren Söðüt�te her yýl Eylül�ün ilk haftasýnda bu-
luþmayý gelenek haline getirirler. Zaptiye Ahmet�in
yakýn dostu yazar Nevzat Kösoðlu onun vefatý
sýrasýnda Kars�ta askerlik görevini yapmaktadýr.
�Erken giden mektup� baþlýklý yazýsý ve Peyami
Turan müstear ismiyle o yýllarýn birkaç yapraklýk
Söðüt dergisinde Zaptiye Ahmet�e þöyle seslenir;
�Hey, Zaptiye! Oradakilere selam et, bu gün
doðmaya mecburdur; hane mamur olmak içindir.
Bu yaz gene Söðüt�e gideceðiz. O Yörük kocasýnýn
çadýrýna gireceðiz; hani diyecek, nerede kaldý?
Böyle çetin bir soruyla býrakýp erken gitti,
diyeceðim. Bu yaz bir kere daha en yüce heyecanlar
çepeçevre dolanacak türbeyi ve sensiz Fatihalar
okuyacaðýz ve hey koca Zaptiye! Sana da Fatihalar
okuyacaðýz.� 

�KOMPOSTO DEÐÝL HOÞAF ÝSTEDÝM�
Zaptiye Ahmet Müslüman-Türk dünya görüþü-

nü hayatýnýn her alanýna yansýtmaya çalýþmýþ bir
insandýr. O, bu haliyle tam bir �þuur adamýdýr�.
Birçok farklý konuda yüksek hassasiyet gösterdiði
bilinir. Dilimiz için, kültürümüzün temel ölçüleri ve
en incelikli teferruatlarý için verdiði mücadele
çarpýcý örnekler ortaya koyar ve 40 yýldýr dost-
larýnýn hafýzasýndan silinmez. Bunlardan birisi þöyle
geliþir: Zaptiye Ahmet bir lokantaya gider. Yemeði
yedikten sonra Zaptiye Ahmet, garsona seslenir
�Bana bir hoþaf getir�. Garson, Zaptiye Ahmet�i
dinledikten sonra mutfak bölümüne seslenir: �Ver
bir komposto�. Zaptiye Ahmet sinirlenir, garsonu
yanýna çaðýrýr ve sorar: �Sana ne söyledim?� Garson
Zaptiye Ahmet�in neye dikkat çekmek istediðini bir
türlü anlayamaz ve �komposto istedin� cevabýný
verir. Zaptiye Ahmet daha da hiddetlenerek: �Ben
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komposto istemedim, hoþaf istedim! Þimdi hoþaf
ver diye baðýr bakalým� der. Garson inat eder, fakat
karþýsýndaki herhangi birisi deðil dünya görüþünü
iliklerine kadar yaþamak isteyen Zaptiye Ahmet�tir.
Çaresiz �hoþaf ver� diye baðýrýr. Ayrýntýlara dikkat
eden insanlar maalesef bugün olduðu gibi o gün-
lerde de garip karþýlanabiliyor. Onlarýn bu hassasi-
yetlere niçin sahip olduklarý üzerinde pek düþünül-
müyordu. Halbuki aidiyetlerini netleþtirmiþ ve
kökleþtirmiþ insanlarýn kendine haslýklarý anlaþý-
lýrsa bundan üslubumuza ve tavýrlarýmýza büyük
faydalar temin edebiliriz. 

MÝDE KANAMASIYLA GELEN ÖLÜM!...
Çok hareketli bir hayat yaþayan Zaptiye Ahmet,

ilk mide kanamasýný 1966 yýlýnda geçirir. Henüz 24
yaþýndadýr. Tedavisini yaptýrýr. Fakat iyileþir
iyileþmez eski temposuna geri döner. Onun bu
hareketli hayatýný gören Marmara Kýraathanesi
müdavimlerinden Ýzzettin Þadan �Oðlum sen bu
derbederlikle fazla yaþamazsýn, dikkatli ol� diye
uyarýr. Fakat Zaptiye Ahmet�in alýþtýðý hayat tarzý
bellidir. Çocukluk yýllarýndan getirdiði okuma
sevdasý Ýstanbul yýllarýnda sohbet iþtiyakýyla
birleþince, gecesi gündüzü Türk-Ýslam tarihi ve
medeniyetiyle dolu bir insan olarak hayata devam
eder. Üç yýl sonra ikinci mide kanamasýný geçirir.
Capa Týp Fakültesi Hastanesine yatýrýlýr. Daha
sonra buradan Vakýf Gureba Hastanesine götürülür.
Marmaratörler ve Anadolu�nun çeþitli yerlerine
daðýlmýþ pek çok arkadaþý hastaneye akýn ederler.
Arkadaþlarý 60 þiþe kan verirler fakat mide
kanamasý bir türlü durmadýðý için bu çabalar fayda
vermemektedir. Koma halindedir, zaman zaman
kendine geldiðinde baþýnda bulunanlar onun
aðzýndan þu sözleri duyarlar: �Þeyhülislam geldi,
daha ne duruyorsunuz, kaldýrýn þu cenazeyi!...�
Zaptiye Ahmet 16 Temmuz 1969 Çarþamba günü
ruhunu teslim eder. Beyazýt Camii�nde kýlýnan
cenaze namazýna temas ettiði kültür mahfillerinden
çok sayýda insan katýlýr. Cenaze namazýný Zaptiye
Ahmet�in çok sevdiði Abdurrahman Gürses Hoca
kýldýrýr. Ahmet Yücel�in naaþý Mahmut Celalettin
Ökten hocanýn yanýna defnedilir. Geride onun
hatýrasýný 40 yýl boyunca yaþatacak dostlar býra-
karak... 
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M enakýbnameler, irfan semamýzýn bü-
yük yýldýzý Hacý Bektaþ-ý Veli�nin Ni-
þabur doðumlu olduðunu söyler ama,

O�nun manevi topraðý Yesi�dendir. Ahmed Yese-
vi�nin halifesinin halifesi olarak irfani hayatý baþlar
ve Ýslam topraklarýnýn çoðuna ayaðý deðdikten son-
ra kademi, dünyanýn inisiyatik merkezlerinden olan
Anadolu�ya gelir, kökleþir. 

O�nun aslý sudandýr. Makalat�ýnda beyan ettiði

üzre, irfan ehli sudan gelir. Her þey
aslýna dönermiþ. O, sudan gelmiþtir
ve suyun sýrrýna karýþmýþtýr. Su, Ehl-i
Beyt-i Mustafa�dýr. Kainatta, Tuðrul
Ýnançer hocanýn belirttiði gibi, hem
temiz hem temizleyici tek þey vardýr:
su. O�nun kutlu soyundan gelen bil-
geler su gibidir. Rengi ve kokusu ol-
maz onlarýn. Þekli, biçimi yoktur. Gir-
dikleri kabýn rengini alýr, Allah�ýn bo-
yasýyla boyanýrlar. Kendilerini terk et-
miþlerdir. Ýnsan nefsini terk etmeden
Allah gelmezmiþ. Kiþisel algýsýný silen,
egosunun sýnýrlarýný terk eden büyük
veliler, kendilerinde Ýlahi Hakikat�in
tecelli ediþiyle birlikte, bir mazhara
bir aynaya, eski tabirle bir mermere
dönüþürler. Cilalý (mücella) birer
ayna olurlar. Hacý Bektaþ-ý Veli de,
Efendimiz�in kutlu neslinden gelen
bu büyük bilge de, Hakk�ýn mücella
bir aynasýdýr. Prof. Dr. Esad Coþan�ýn
kusursuz çevirisinden okuduðumuz
Makalat�ý da bize söyler ki, Pir Hacý
Bektaþ-ý Veli, çaðýnýn manevi çekim
merkezi (Kutb), imam ve temsilcisi-
dir. Yesi�nin feyizli ve bereketli topra-
ðýndan esen bir seyit rüzgarý, o kutlu
beldeden yayýlan bir gül kokusudur.
Her velinin özel bir kokusundan söz
edilir. Umulur ki Hacý Bektaþ-ý Veli,
Efendimiz�in sembolü olan kýrmýzý gül
gibi kokuyor olsun. O koku, �mahiyeti

nur hüviyeti nurani olan� Efendimiz�in nurundan
gelmektedir. 

Kamil mürþitler, Efendimiz�in birer tecellisinden
ibarettir. O�nun kamil varisleri olarak, Muhammedi
hakikati kendi çaðlarýnda temsil ve temessül eder-
ler. Bu temsil keyfiyetindendir ki, O�nlarda Nebevi
ahlak tezahür eder. Ýnsanlýk için bir sýðýnak ve
liman, bir güvenlik ve esenlik yamacý, bir hakikat
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maðarasý, bir zikir ve tesbih daðýdýrlar. Onlarýn
manevi yaylasýna çýkanlar o Ýlahi neþveyi tadanlar
bir daha geri dönmek istemezler. Hacý Bektaþ-ý Veli,
veteddir, çaðýnda arzý tutan sütunlardandýr. Efrad
ve evtattandýr. Seçilmiþ ve arýnmýþtýr. Uzun, bere-
ketli ve çileli bir seyr-i süluku vardýr. 

Gittiði her beldede çileye girmiþ, her seferinde
kýrk gün Rabbi�yle halvet olmuþ, nefsine verilen
hakikatlerin nefhasýyla insanlýða seslenmiþtir. Kýrk
günden kasýt, Hz. Musa�nýn Tur daðýnda geçirdiði
kýrk gündür, Efendimiz�in Hira�da yaþadýðý kýrk özel
gündür. Bu rakamlar tesadüfi veya anlamsýz deðil-
dir. 

Ýbn Arabi hazretleri, �abdiyyet� denilen saf ve
mutlak kulluk halini anlatýrken, þöyle der: �bu ma-
kama eriþtirilenlerde Rububiyyet vehminden her-
hangi bir eser kalmaz. Zaten Allah, nefsinde Rubu-
biyyet vehminden bir eser kalmayana Rububiyyet
giysisi giydirir. Bu aslýnda katýþýksýz kulluktur. Ona
ubudet tabir edilir. Ýbadet, kulluk formlarýdýr. Na-
maz, zekat, oruç, hacc gibi. Ubudiyet, ibadetlerin
bir kimsede süreklilik kazanmasýdýr. Ubudet ise, bir
insanda ubudiyet halinin sürekli galebesine denir.

Hacý Bektaþ-ý Veli, böylesi bir kamil veli, bir irfan
ehli, bir Allah aþýðý, bir bilge ve abdaldýr. Abdal ke-
limesinin anlamýna baktýðýmýz zaman (ki bedel kö-
künden gelir, deðiþtirme yani) bu hakikat bizi kar-
þýlar. Allah, kamil velilerden seçtiði bir kulunu ab-
diyyet makamýna yüceltir ve kendi zamanýnda arzý
tutma, onu temsil etme, manevi düzeni koruma
ödevini ona verir. O�nu yanýna aldýðýnda (ruhunu
kabzettiðinde) bir baþkasýný yerine getirir, onunla
deðiþtirir. Bedel tabiri bunu ima eder. Abdal, bedel
edilen demektir. Abdallarýn ilk özelliði, Allah�ýn
muhabbetine mazhar olmalarýdýr. Bu, akrebiyyet
(yakýnlaþtýrýlmýþ olma) hakikatidir. Allah böylesi
kamil mürþitlerini Kendisine yakýnlaþtýrýr. Bu lütfa
mazhar olanlar, abdiyyet düzeyine yükseltilir. 

Hüseyin Özbay�dan öðreniyoruz ki, �Bektaþilerin
Velayetname (Vilayetname) dedikleri eserde, Hacý
Bektaþ-ý Veli efendimizin hayatýna, soyuna iliþkin
sahih bilgiler� bulmak mümkündür. Yeniçeri Oca-
ðý�nýn kuruluþunda görev aldýðý biliniyor. Osmanlý
Devletinin temellerini atan, bu muazzam medeni-
yeti ilk inþa eden Orhan ve Osman Gazi dönem-
lerinde etkin bir konumdadýr. Baba Ýshak ve bilhas-
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sa Ahmed Yesevi�den manevi dersler almýþ, onlara
halifelik yapmýþ, nurani meclislerinde bulunmuþ,
seyr-i sülukuna onlarla baþlamýþtýr. 

Hazret�in 13. yüzyýlda yaþadýðý bütün kaynak-
larda belirtilen ortak bir husus. Doðum ve ölüm
tarihleri kesin deðil, lakin 1270�li yýllar olarak be-
lirtiliyor. Manevi merkezlerin en önemlilerinden
olan Horasan�da zahiri ilimlere iliþkin tahsilde
bulunduðu da malum. Anadolu�ya kýrklý yaþlarýn
baþlarýnda, Moðol istilasýnýn ilk zamanlarýnda
geçtiði belirtiliyor. Menakýbnameler, Pir�in, Hora-
san�dan çýktýktan sonra ilkin Necef�e geldiðini be-
lirtiyor. Burada Cenab-ý Ali Efendimiz�in türbe-
sinde kýrk gün çileye giriyor. Ardýndan Mekke�ye
gidiyor ve yaklaþýk üç sene burada kalýyor. Sonraki
güzergahýnda ise, Þam, Haleb ve Kudüs bulunuyor.
Bu ilim ve irfan merkezlerinde farklý medrese ve
dergahlarda kalýyor, alimlerle ve irfan sahipleriyle
görüþüyor, onlardan feyz alýyor. 

Anadolu irfan tarihinin bir baþka Muhammedi
gülü Yunus Emre ile, Lokman Perende hazretleriyle
ve Hz. Mevlana ile görüþmeleri oluyor. Bilindiði
üzere, Ahmed Yesevi, Yusuf Hemedani hazretleri-
nin halifelerindendir. Yusuf Hemedani ise, yine
nesl-i Peygamberi�den olan ve tasarrufunun devam
ettiðine inanýlan büyük bilge Harakani hazretleri-
nin dört büyük halefinden biridir. Çýðýr, oradan
Bayezid-i Bistami hazretlerine ulaþýr. O damar, ilahi
aþk þarabýyla sermest olmuþ deðerli bilgelerle
doludur. Hem seyyid hem þerif olan Harakani
hazretlerinin zengin irfaný o damardan akarak
Anadolu�ya, Pir Hacý Bektaþ-ý Veli aracýlýðýyla
ulaþýr. Bu, Efendimiz�in kalbinden aklýna inen
Kuran�ýn sonsuz ve mutlak hakikatidir. 

Hacý Bektaþ-ý Veli, yine umulur ki, Ýlahi
Hakikat�in hem dikey hem yatay boyutlarýný, zahiri
ve batýnýyla, ahlaký ve tefekkürüyle Anadolu�nun
muhtaç iklimine bir rahmet yaðmuru halinde iniþi
için zorunludur ve bu tarihsel görevi, Hz. Pir,
bihakkýn ifa etmiþtir. Fütüvvet denilen ve sonradan
Ahi teþkilatlarýna vücut veren isar geleneði de
O�nunla kemale ermiþtir. Fütüvvet ahlakýnýn özün-
de, insanýn nefsinden ziyade ötekini öncelemesi ve
feragat ilkesi yatar. Bu öðreti, bir esnaf teþkilatý ve
ahlaký olan Ahilik�in de temelini oluþturur. Hacý
Bektaþ-ý Veli hazretleri, Fütüvvet ahlakýnýn kusur-
suz bir temsilcisidir. 

Çeþitli þehir ve beldeleri gezdikten ve seferini
Anadolu�da, özel görevi için ikmal ettikten sonra

Hazret, Kýrþehir�e yerleþir. Bugün mübarek bedeni,
Hacý Bektaþ ilçesini þereflendirmektedir. Kendisin-
den bugüne kalan en büyük kitabi miras, Makalat
adlý eserdir. Ýslam irfanýnýn yoðun bir özeti olan eser
dýþýnda, Pir�in kýsa bir Þathiyye�si ve Besmele Tefsiri
bulunmaktadýr. O�na izafe edilen birkaç risale daha
var ise de, bunlarýn sýhhatinden emin deðiliz. 

Hacý Bektaþ-ý Veli hazretlerinin Makalat�ý Onbir
bölümden oluþur ve þunlarý konu alýr : Marifet�in
Aslý, Þeriat�ýn Makamlarý, Tarikat Makamlarý,
Marifetin Makamlarý, Hakikatýn Makamlarý, Mari-
fetin Bilinen Cevabý, Þeytanýn Halleri, Adem�in
(as) sýfatlarý, Adem�in Sýfatý�Varidat biçiminde
kalbe gelen ve Kuran�ýn hazinelerinden alýnmýþ olan
eserden bir iktibasla sizi baþ baþa býrakýyorum :
�Nefis zalim, can muktesit, gönül sabýktýr. Dünyada
kimi adaletli, kimi zalim ve birbiriyle kavga eden
beyler var. Vücutta da bir akýl ve bir heva var. Aklýn
da hevanýn da ellibeþ askeri var. Fakat akýl askeri;
düzen ve temkindedir. Aklýn subaþýsý ilhamdýr,
hevanýn subaþýsý vesvesedir. Bu ikisi de her gün
savaþýrlar. Ne zaman ki akýl askeri heva askerini
yenerse, o ten ve can Yaradan katýnda aziz olur.
�Ýnsanoðlunun içinde bir et parçasý var. O et parçasý
düzelirse bütün bünye düzelir. O et parçasý bozu-
lursa bütün bünye bozulur. Ýþte o kalptir.� Ne zaman
ki heva askeri, akýl askerini yenerse, o ten ve can
Yaradan katýnda hor olur. Allah katýnda din,
þüphesiz Ýslam�dýr.�
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Babasý: Ertuðrul Gazi 
Annesi: Hayme Hatun 
Doðumu: Söðüt, 1258 
Ölümü: Bursa, 1326 

Saltanatý: 1281 � 1326 
Devlet Sýnýrlarý: 16.000 km2 

OSMAN GAZÝ
1281 � 1326

O smanlý Devleti�nin kurucusu olan
Osman Gazi 1258�de Söðüt�te doðdu.
Babasý Ertuðrul Gazi, annesi Hayme

Hatun�dur. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüz-
lü, esmer tenli, ela gözlü ve kalýn kaþlýydý. Omuzlarý
arasý oldukça geniþ, vücudunun belden yukarý

kýsmý aþaðý kýsmýna oranla daha uzundu. Baþýna
kýrmýzý çuhadan yapýlmýþ Çaðatay tarzýnda Hora-
san tacý giyerdi. Ýç ve dýþ elbiseleri geniþ yenliydi.

Osman Gazi deðerli bir devlet adamýydý. Dü-
rüst, tedbirli, cesur, cömert ve adaletliydi. Fakirlere
yedirip, giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye
kim biraz dikkatlice baksa, hemen çýkartýp ona
hediye ederdi. Her ikindi vakti kendi evinde kim
varsa onlara ziyafet verirdi.

Osman Gazi, 1281 yýlýnda Söðüt�te Kayý Bo-
yu�nun yönetimine geçtiðinde henüz 23 yaþýndaydý.
Ata binmekte, kýlýç kullanmakta ve savaþmakta
çok ustaydý. Aþiretin ileri gelenlerinden Ömer
Bey�in kýzý Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten
ilerde Osmanlý Devleti�nin baþýna geçecek olan
oðlu Orhan Gazi doðdu.

Osman Gazi, Ahi Þeyhlerinden Edebali�nin
görüþlerine deðer verir ve ona saygý duyardý. Sýk sýk
Þeyh Edebali�nin Eskiþehir Sultanönü�ndeki
Dergâhýna gider ve misafir kalýrdý.

Osman Gazi bir gece Þeyh Edebali�nin dergâ-
hýnda misafirken, bir rüya gördü. Sabah olunca
hemen Þeyh Edebali�ye koþup, ona þöyle dedi: 

�Þeyhim, rüyama girdiniz. Göðsünüzden bir ay
çýktý. Yükseldi, yükseldi, sonra benim koynuma gir-
di. Göbeðimden bir aðaç büyümeye baþladý. Büyü-
dü, yeþillendi. Dal, budak saldý. Dallarýnýn gölgesi
bütün dünyayý tuttu. Rüyam ne manaya gelir

Þeyh, bir süre sustuktan sonra ona þöyle dedi:
�Müjdeler olsun ey Osman! Hak Teala, sana ve

senin evladýna saltanat verdi. Bütün dünya, evla-
dýnýn himayesinde olacak, kýzýmda sana eþ olacak.�

Bu olaydan sonra Þeyh, kýzý Bala Hatun�u Os-
man Bey�e verdi. Bu evlilikten de Alaeddin doðdu.

Anadolu�da kurulup, 600 yýllýk bir tarih dilimin-
de ve üç kýtada hüküm süren Osmanlý Devleti�nin
kurucusu Osman Gazi, 1326�da Bursa�da Nikris
hastalýðýndan öldü. Vefat ettiðinde geriye býraktýðý
mal varlýðý þunlardý: Bir at zýrhý, bir çift çizme,
birkaç tane sancak, bir kýlýç, bir mýzrak, bir tirkeþ,
birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaþýklýk.
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Erkek çocuklarý: Pazarlý Bey, Çoban Bey, Ha-
mid Bey, Orhan Bey, Alâeddin Ali Bey, Melik Bey,
Savcý Bey

Kýz çocuklarý: Fatma Hatun 
KURULUÞ

Osman Gazi, siyasi ve askeri faaliyetlerine
Bizans topraklarý üzerinde baþladý. 1281 yýlýnda
Kayý Boyu�nun Beyi olduðunda, ilk iþ olarak birçok
Türkmen boyunu etrafýnda topladý. Osmanlý tarihi-
nin ilk savaþý, Bursa�nýn Ýnegöl kazasýna 10 km
uzaklýkta bulunan Hamzabey köyünde gerçekleþen
Ermeni-Beli savaþýdýr (1284). Bu savaþta Osman
Gazi�nin yeðeni Baykoca þehit düþtü. Osmanlý
tarihindeki ilk kale fethi olan Kulaca Hisar�ýn fethi
ise 1285 yýlýnda gerçekleþti. 

Bu sýralarda Selçuklu Sultaný Üçüncü Alaüddin
Keykubad, Eskiþehir ve Ýnönü taraflarýný Osman

Gazi�ye verdi. Osman Gazi 1291 yýlýnda
Ýnegöl Tekfuru ile savaþýp Karacahisar�ý
aldý. Sakarya taraflarýna akýnlar düzenledi.
Amcasý Dündar Bey Bizans Tekfurlarý ile
iliþki kurduðu için 1298 yýlýnda öldürüldü.
Osman Gazi�nin yoðun siyasi ve sosyal
faaliyetlerinin devam ettiði bu yýllarda,
Ýlhanlýlar Anadolu Selçuklu Sultaný
Üçüncü Alaüddin Keykubat�ý sürgüne
göndermiþler ve Selçuklu Devleti tahtsýz
kalmýþtý. Osmanlý baþkentinin Bilecik�e
taþýndýðý, Selçuklu tahtýnýn boþ kaldýðý
1299 yýlýnda Osmanlý Devleti�nin kurul-
duðu kabul edilmektedir. (Bazý kaynak-
larda Osmanlý Devleti�nin kuruluþ tarihi
27 Temmuz 1301 olarak geçmektedir. Bu
tarihte Osmanlý kuvvetleri Bizans ordusu-
nu Bafeus Savaþý�nda yenilgiye uðratmýþ
ve baðýmsýzlýðýný kazanmýþtýr). 1300�de
fethedilen Yeniþehir kalesi, bir yýl sonra
Osmanlý Devleti�nin baþkenti yapýlacaktýr.

Osman Gazi, eski Türk geleneklerine
baðlý kalarak, elde edilmiþ olan yerleri
kardeþine, oðluna ve silah arkadaþlarýna
dirlik olarak bölüþtürdü. Kardeþi Gündüz
Bey�e Eskiþehir�i, oðlu Orhan Gazi�ye
Karacahisar�ý, Hasan Alp�e Yarhisar�ý, Tur-
gut Alp�e Ýnegöl bölgesini verdi. Buralar
Osmanlý�nýn uç bölgeleriydi. Böylece
sýnýrlarýn geniþletilmesi düþünüldü. Os-
man Gazi�in silah arkadaþlarýndan Abdur-
rahman Gazi, Akçakoca, Samsa Çavuþ,
Konuralp, Aykutalp gibi komutanlarýn

yeni yerlerin fethedilmesinde çok büyük hizmetleri
oldu. 

1302�de Bizans Ýmparatorluðu Ordusu�na karþý
Koyunhisar�da yapýlan savaþtan Osmanlýlar galip
çýktý. 1303�de Ýznik kuþatýldý, Marmaracýk kalesi
fethedildi. Osmanlýlarýn irili ufaklý fetihleri devam
ediyordu. 1306�da yapýlan Dinboz Savaþý sonunda
Kestel, Kete ve Ulubad kaleleri fethedildi ve
Osmanlý Tarihi�nin ilk askeri antlaþmasý imzalandý.
1308 yýlýnda ise Karahisar fethedilip, bölgenin
önemli ticari ve sosyal merkezlerinden olan Ýznik
sýkýþtýrýlmaya baþlandý. Osman Gazi�nin siyasi deha-
sýný gösteren önemli bir olay da, Bizans�ýn ticari
yollarýna hakim olarak, Bizans�ý zor durumda býrak-
masýydý. Zaman zaman Bizans halkýndan ve tekfur-
larýndan müslüman olanlar vardý. Harmankaya
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tekfuru Köse Mihal de bunlardan biriydi. Müslü-
man olup, kalesiyle Osmanlýlara katýldý. Lefke,
Mekece ve Akhisar dolaylarý onun gayretleriyle ele
geçirildi. Osman Gazi padiþahlýðý döneminde
Bursa�yý da kuþattý (1315), Karatekin, Ebesuyu,
Tuzpazarý, Kapucuk ve Keresteci kalelerini fethetti,
Akçakoca ve Kocaeli diyarýný Osmanlý topraklarýna
kattý (1317). 

Osman Gazi yaþlanýp hastalandýðý için 1320
yýlýndan sonraki faaliyetlere katýlmadý. Yerine vekil
olarak býraktýðý oðlu Orhan Gazi; 1321�de Mu-
danya ve Gemlik, 1323�de Akyazý ve Ayanköy,
1324�de Karamürsel ve Karacabey, 1325�de de Or-
haneli�yi Osmanlý topraklarýna dahil etti. Osman
Gazi babasý Ertuðrul Gazi�den 4800 km. kare olarak
devraldýðý topraklarý oðluna 16000 km. kare olarak
devretti.

Osman Gazi fetihlerle meþgul olmaya devam
ettiði sýralarda, fethedilen yerlerin idareleri ve
Ýslamlaþtýrýlmalarý için gerekli teþkilatlarý da
kuruyordu. Osman Gazi ihtiyaçlara göre kanun
mahiyetinde birtakým emirler veriyor, bu konuda
Selçuklu kanunlarýndan da yararlanýyordu. Ýlk ver-
gi Osman Gazi zamanýnda alýndý. Pazara getirilen,
toptan kabul edilen �yük� cinsinden mallar �Bac�
denilen vergiye tabi tutulmuþtu. Köylünün satmaya
getirdiði bir iki tavuk, uç beþ kilo yað gibi mallardan
Bac alýnmazdý. Selçuklular zamanýnda geçerli olan
týmar usulü Osman Gazi zamanýndan itibaren sür-
dürüldü. Kendisine Týmar verilen sipahi, bulun-
duðu köyün vergisini toplar, buna mukabil de savaþ
zamaný atý, zýrhý ve yardýmcýsý ile birlikte sefere
giderdi.

OSMAN GAZÝ�NÝN, OÐLU ORHAN
GAZÝ�YE NASÝHATÝ (VASÝYETÝ) 

Ey oðul! Her iþten önce din iþlerine dikkat et.
Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin
güçlenmesine sebeptir. Din iþlerini; dikkatli
olmayan, itikadý bozuk ve doðru yoldan ayrýlmaya
yönelen, büyük günahlardan kaçýnmayan, helale-
harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrýca
tecrübesiz kiþilere býrakma, devlet idaresinde bu
gibi kiþilere iþ verme!.. Zira yaratandan korkmayan,
yaratýlandan hiç korkmaz. Büyük günah iþleyen ve
bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. 

Böyle kiþilerin sadakati olsa ümmeti olduðu
Peygamber-i Ziþan�ýn sadýk tebligatý üzere hareket
eder de þer�i þerifin dýþýna çýkmazdý. Zulümden,
bid�atten sakýn. Zulme ve bid�ate teþvik edenleri

devletinden uzaklaþtýr. Çünkü böyleleri seni zevale
uðratmýþ olurlar. Daima cihad ile devletini geniþ-
letmeye çalýþ. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa
askerin þecaatine; reislerin ve kumandanlarýn bilgi,
tedbir ve malumatýna aðýrlýk ve noksanlýk gelir.
Böyle sefer iþlerini bilenler ölür gider de yerine
tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de birçok
hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük
zararlar görür. 

Beytü�l-mali koru! Devletin servetini çoðaltma-
ya çalýþ!.. Þer�i þerifin ölçüsüne göre sana ait olana
kanaatle, ihtiyaçlarýndan ve gerekli olanlardan
baþka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçýn.
Askerinle, malýnla gururlanma. Zira onlar Allah
yolunda cihad için milletin iþlerinin yerli yerinde
görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için
vasýtadýrlar. 

Sadakatle Allah rýzasý için çalýþan devlet
erkanýný koru!.. 

Vefatlarýndan sonra böyle kimselerin çoluk-
çocuðuna bak, ihtiyaçlarýný karþýla.!..Halkýndan hiç
kimsenin malýna tecavüz etme!.. Hak edenlere
yardým ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakýnlarýný
sýkýntýdan kurtar. 

Askeri erkaný iyi koru!.. 
Alimler, fazýllar, sanatkarlar, edipler; devletin

bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda
bulun. 

Bir kemal sahibi iþitince onunla yakýnlýk kur,
dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema,
fazýl kimseler, erbab-ý maarif çoðalsýn, siyaset ve din
iþleri nizam bulsun!.. Benden ibret al ki, bu
diyarlara zayýf bir bey olarak gelip haketmediðim
halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye�ye mazhar
oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i
Muhammedi�yi ve ashabýný, baþka sana tabi olanlarý
koru. 

Allah�ýn (c.c.) hakkýný ve kullarýn hukukunu
gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmek-
ten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü
kaldýrmaya devam ile her bir iþe teþebbüs de
Allah�ýn yardýmýna güven. 

Halkýný düþman istilasýndan ve zulme uðratýl-
maktan koru!.. 

Haksýz yere hiç bir ferde layýk olmayan muame-
lede bulunma!.. 

Halký taltif et, hepsinin rýzasýný kazan K



P adiþah Gökhan, ayaða kalkamayacak
þekilde hastalanmýþtý. Ülkenin birçok
bölgelerinden doktorlar çaðrýldý. Her

birisi, deðiþik zamanlarda onu muayene ettiler.
Kimi bitkilerden ilaçlar hazýrladý... Kimi tohumlarý
kaynatarak çay gibi içirdi. Boþ verin iyileþmeyi... bel
bel bakar hale geldi. Yani bir kelime dahi konuþa-
mýyordu. Bir müddet sonra, ünü birçok ülkede
duyulan Baki isimli bir doktor saraya çaðrýldý...
Doktor Baki, Padiþah�ý ayaklarýna kadar muayene
etti. Sonra Padiþah�ýn yakýnlarýna: 

� Karadeniz�de kýz baþlý bir balýk var. Bu balýðý
getirirseniz Padiþah hazretlerinin tedavisi mümkün
olabilir. Bu balýðýn yüreðiyle yapacaðým ilaçlarýn
hastalýðýna çare olacaðýna inanýyorum.

Padiþah Gökhan�ýn oðlu da içlerinde olmak üze-
re, yüzlerce kiþi kayýklarýyla Karadeniz�de kýz baþlý
balýðý aramaya koyuldular. Aramanýn üçüncü gü-
nüydü. Padiþah�ýn oðlu, attýðý oltaya büyük bir þeyin
takýldýðýný hissetti. Yukarýya kaldýrdýðý an, karþýsýna
kýz baþlý balýk çýktý... Heyecanlanarak baðýrdý:

� Balýðý ben buldum! Babam yakýnda iyileþe-
cek!

Bu esnada birçok kiþi Padiþah�a müjde vermek
için saraya koþuþtular. Hep bir aðýzdan :  �Oðlunuz,
Þehzade Mahmut, kýz baþlý balýðý buldu... Gözleri-
niz aydýnlýk içinde olsun Padiþah�ým� dediler.

Padiþah�ýn oðlu kýz baþlý balýðýn aðzýndaki olta-
nýn çengelini fazla incitmeden çýkardý. Kucaðýna
aldýðý balýðýn aðzýnda kan, gözlerinde yaþlar vardý.
Narin hali ve gözyaþlarý karþýsýnda duygusuz kala-
madý ve onu tekrar denize býraktý. Kýz baþlý balýðýn
kurtulma sevinciyle denize dalýþý, unutulacak gibi
deðildi. 

Þehzade Mahmut�un yakaladýðý balýðý denize bý-
rakmasýndan sonra birçok kiþi, bu kez Padiþah�a
kötü haberi ulaþtýrmak için saraya koþuþtular. Hep
bir aðýzdan: �Oðlunuz Þehzade Mahmut, kýz baþlý
balýðý denize býraktý...  Çok üzgünüz Padiþah�ým�
dediler. Padiþah Gökhan: �Oðlumun yaptýðý hare-

ket, benim hayatýma kastetme anlamýna gelmek-
tedir. Bu sebeple oðlum Mahmut�u, þu andan itiba-
ren evlatlýktan reddediyorum. Ayrýca yirmi bir gün
sonra da idam ettireceðim. 

Þehzade Mahmut, babasý Padiþah Gökhan�ýn
emriyle, daha kayýðýndan karaya çýkmadan, yanýna
gelen muhafýzlar tarafýndan apar topar götürülerek
zindana atýldý. Þehzade Mahmut için zor günler
baþlamýþtý.

� Annesi Ayla Sultan, ertesi sabah oðlunu zin-
danýn kapýlarýný açtýrarak ziyaret etti. Elinde bir
elbise sepeti ve yiyecekler vardý... Ona: 

� Oðlum Olanlarý ben de duydum.  Baban
yirmi bir gün sonra seni idam ettirecek... Keþke
bulduðun balýðý denize atmasaydýn? Ben gece hiç
uyuyamadým.  Senin için bir at ve yol azýðý hazýrla-
yacaðým� Bir yolunu bulup, yarýn gece yarýsý, mu-
hafýzlar uykuda iken, sarayda bulunan yedek anah-
tarlarla kapýlarý açarak, senin yanýna geleceðim.
Sen, þu an getirdiðim elbiseleri, ben gelmeden önce
giyin. Buradan çýkar çýkmaz sarayýn arkasýndaki
Altýn Çeþme�nin yanýna baðlýyacaðým ata bin ve bu
bölgeden süratle uzaklaþ... Yönün daima doðu yo-
lunda olsun... Þehrin doðu kapýsýndan da çýkmayý
unutma... Ben, sen buradan ayrýldýktan sonra, hâlâ
buradaymýþsýn gibi, senin gittiðini fark ettirmemek
için her gün zindana geleceðim... Sakýn ha sakýn,
tanýmadýðýn insanlarla dost olma! Adamýn iyisi
yemek baþýnda belli olur... Kendini tanýtýrken de,
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ne baþýna gelenlerden bahset, ne de Padiþah çocuðu
olduðunu söyle! Bir halk çocuðu gibi görün...
Konuþmadan önce düþün! Bak tekrar ediyorum
�Adamýn iyisi yemek baþýnda belli olur� bu sözümü
aklýndan hiç çýkarma! 

Oðlunu üzmemek için adeta gözyaþlarýný içine
akýtýyordu. Sözlerini sürdürdü: �Belki gece yarýsý
fýrsat bulamayacaðýz... Þimdiden vedalaþalým...  Hiç
üzülme ALLAH senin yanýnda olacak! Yolun açýk
olsun oðlum� Bir baþka ülkede de olsan senin
hayatta olman benim için bir ýþýk olacak! Güle güle
git oðlum.�

Ayla Sultan, zindanýn kapýlarýný kilitleyerek ora-
dan ayrýldý... Þehzade Mahmut, annesinin dedik-
lerini yaptý. Hiç uyumadan hazýr bir vaziyette anne-
sini bekledi. Bir müddet sonra zindanýn kapýlarýnýn
birer birer açýldýðýný hissetti. Ýçerde öylesine bir
sessizlik vardý ki, annesinin nefes alýþý bile uzaktan
hissedilebiliyordu. Zindanýn kapýsý açýldý... Annesi
elindeki çýrayla içeriye girdi... Adeta fýsýltý halinde
konuþarak: �Haydi oðlum, dediklerimi yap. Vakit
kaybetme!�

Ayla Sultan�ýn, oðlu Þehzade Mahmut�a fýsýltý
halinde söylediði son sözler : �Adamýn iyisi yemek
baþýnda belli olur... Bu sözümü unutma! Yolun açýk
olsun oðlum!� oldu.

Zindandan çýkmadan önce elindeki çýrayý sön-
dürdü. Sonra elindeki anahtarlarla sarayýn kapýla-
rýný açarak, hiç kimseye farkettirmeden içeriye
girdi.

O annesinin hazýrladýðý atý, sarayýn arkasýndaki
Altýn Çeþme�nin yanýndan aldý. Vakit kaybetmeden
ata binerek þehrin doðu kapýsýndan çýkmak üzere
yola koyuldu. Oldukça heyecanlýydý� Ýçi adeta
titriyordu. Þehirden çýkmýþtý. Doðu yolunu takip
ediyordu� Bir kavþaða geldiðinde sarý atlý bir kiþiy-
le karþýlaþtý. Hemen hemen kendi yaþýndaydý. Atý-
nýn üzerindeki örtü ve heybe iþlemeliydi. Þýmarýk
bir hali vardý� Kendisini tanýttý: 

� Adým Yusuf� Gül Þehri�nden geliyorum. Ýba
ülkesine gitmek üzere yola koyuldum... Orada ipek
ticareti yapmayý düþünüyorum. Babamý küçük yaþta
kaybettim. Gül Þehri�nin zenginlerindenmiþ... Ama
yýllar geçtikçe varlýðýmýzý kaybettik. Kala kala bir at,
bir ipek örtü ve altýn iple dokunmuþ bir heybe kaldý.
Bunlarý da annem bana verdi... Baþka kardeþim de
yok. Annem halý ve kilim dokuyarak geçimini saðlý-
yor. Bu sebeple bir kaç yýl para kazandýktan sonra
annemin yanýna dönmeyi düþünüyorum. Eðer
kabul edersen birlikte çalýþabiliriz?

Hem yol alýyorlar hem de konuþuyorlardý. Þeh-
zade Mahmut da kendisinden bahsetti:

� Adým Mahmut� Saray kenti Mira�dan geli-
yorum. Babam hasta� Bu sebeple yola çýktým.
Ülkemizdeki bazý þehirlere de uðramak zorundayým.  

Orman kenarýna geldikleri zaman dinlenmeye
karar verdiler... Kuþ sesleri, adeta sessizliði dolduru-
yordu. Þehzade Mahmut annesinin hazýrladýðý
yiyeceklerden kendi yiyeceði kadarýný çýkardý. Yusuf
ise, kendi heybesine hiç dokunmadan Þehzade
Mahmut�un hazýrladýðý yiyecekleri birer ikiþer
yutmaya baþladý. Annesi Ayla Sultan�ýn: �Adamýn
iyisi yemek baþýnda belli olur� sözü aklýna geldi.
Yemek sonrasý, ben bu kiþiyle arkadaþ olamam, di-
yerek onunla vedalaþtý... Doðu yolu üzerinde, atýyla
tek baþýna ilerliyordu. Bir müddet sonra dört yolu
birleþtiren bir kavþakta bir kiþi göründü. Onunla
selamlaþtý: 

� Merhaba! Nereye gidiyorsunuz?
Siyah atlý genç:
� Adým Kenan�  Dere Kent�ten geliyorum.

Ben okuldayken evimiz yandý. Annem, babam ve
küçük kardeþim yanarak öldüler. Dayým ve yengem
benimle ilgilendiler. Þu an her ikisi de yaþlandý...
Kendileriyle bile ilgilenemez hale geldiler. Bu se-
beple bana zar zor bir at satýn alýp  �Git uzaklarda
para kazan, hem bizi kurtar hem de kendini��
dediler. Bu sebeple yola çýktým. Ýba ülkesine
gidiyorum. Eðer kabul edersen birlikte çalýþabiliriz?
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Sakýn ha sakýn, tanýmadýðýn
insanlarla dost olma! Adamýn iyisi
yemek baþýnda belli olur... Kendini

tanýtýrken de, ne baþýna
gelenlerden bahset, ne de Padiþah
çocuðu olduðunu söyle! Bir halk
çocuðu gibi görün... Konuþmadan
önce düþün! Bak tekrar ediyorum
�Adamýn iyisi yemek baþýnda belli

olur� bu sözümü aklýndan hiç
çýkarma!



Hem yol alýyorlar hem de konuþuyorlardý. Þeh-
zade Mahmut da kendisinden bahsetti:

� Adým Mahmut� Saray kenti Mira�dan geli-
yorum.  Babam hasta� Bu sebeple yola çýktým. Ül-
kemizdeki bazý þehirlere uðramak zorundayým. 

Göl kenarýna geldikleri zaman dinlenmeye karar
verdiler... Çevreyi mis gibi kokan aðaçlar kuþat-
mýþtý. Kuþ sesleri sessizliði dolduruyordu. Þehzade
Mahmut annesinin hazýrladýðý yiyeceklerden kendi
yiyeceði kadarýný çýkardý. Kenan ise kendi heybe-
sine hiç dokunmadan Þehzade Mahmut�un hazýrla-
dýðý yiyecekleri birer ikiþer yutmaya baþladý. Annesi
Ayla Sultan�ýn: �Adamýn iyisi yemek baþýnda belli
olur� sözü aklýna geldi. Yemek sonrasý ben bu kiþiyle
arkadaþ olamam, diyerek onunla da vedalaþtý...

Doðu yolu üzerinde atýyla tek baþýna ilerliyordu.
Bir müddet sonra, ilerde dört yolu birleþtiren bir
baþka kavþakta da bir kiþi göründü. Onunla selam-
laþtý:

� Merhaba! Nereye gidiyorsunuz? 
Beyaz atlý genç:
� Adým Koray� Ýba ülkesine gidiyorum. Çev-

remde fakir insanlar çok. Para kazanýp onlarla ilgi-
lenmeyi düþünüyorum. Eðer uygun görürsen birlik-
te çalýþabiliriz?

Hem yol alýyorlar hem de konuþuyorlardý. Þeh-
zade Mahmut da kendisinden bahsetti:

� Adým Mahmut� Saray kenti Mira�dan geli-
yorum. Babam hasta� Bu sebeple yola çýktým.  

Ülke çýkýþýna yakýn bir yerde bulunan nehir ke-
narýna geldikleri zaman dinlenmeye karar verdiler...
Çevreyi, mis gibi kokan aðaçlar ve çiçekler ku-
þatmýþtý. Kuþ sesleri sessizliði dolduruyordu. Þeh-
zade Mahmut annesinin hazýrladýðý yiyeceklerden
kendi yiyeceði kadarýný çýkardý. Koray ise kendi
heybesinden çýkardýðý yiyeceklerle sofrayý donattý.
Þehzade Mahmut�un hazýrladýðý yiyeceklere hiç
dokunmadan Þehzade Mahmut�a kendi yiyecekle-
rinden yedirmeye çalýþýyordu. Yemek yerken hiç
acele etmiyor... Lokmasýný çiðnerken dahi aðzýný
kapýyordu. Annesi Ayla Sultan�ýn: �Adamýn iyisi
yemek baþýnda belli olur� sözü aklýna geldi. Yemek
sonrasý, �benim aradýðým, annemin de tarif ettiði
kiþi bu�  diyerek onunla arkadaþ olmaya karar verdi.
Bu fikrini de Koray�a bildirdi.

Koray:
� Mademki birlikte çalýþacaðýz, Ýba ülkesinden

ayrýldýðýmýz zaman, birlikte ne elde ettiysek, ne ka-
zandýysak yarý yarýya paylaþacaðýz! 

Kabul ediyor musun?
Þehzade Mahmut, Koray�ýn bu fikrini beðen-

miþti. Ve ona kabul ettiðini söyledi. Birbirleriyle
iyice dost oldular. Ve çok geçmeden Ýba�ya girdiler.

Ýba Ülkesi bir krallýktý. Baþkent Almana�da ken-
dilerine bir odalý ev tuttular. Odayý bir perdeyle tam
ortasýndan ikiye böldüler. Evin dýþýndaki bir odaya
da atlarýný baðladýlar.  

Ýþ bulmak da zor olmadý onlar için. Çok geç-
meden çil çil altýnlara sahip oldular. 

Bir pazar günü gezmek için gittikleri Almana
Park�ýnda Þehzade Mahmut güzel bir kýzla göz göze
geldi. Beline kadar inen sarý saçlarý ve mavi göz-
leriyle dikkatini çekti. Kýz ona gülümsedi. Koray da
bunu görmesine raðmen, bu konu hakkýnda birbir-
lerine tek bir söz dahi etmediler. 

Bir hafta sonra yine ayný parkta Þehzade
Mahmut ayný kýzla göz göze geldi. Kýz ona yine
gülümsedi. Sonra koþar adýmlarla oradan uzak-
laþtý... Koray da olanlarý görmesine raðmen bu konu
hakkýnda birbirlerine tek bir söz dahi etmediler.

Ertesi pazar yine ayný parktaydýlar. Þehzade
Mahmut kýza iyice aþýk olmuþtu. Arkadaþý Koray�a
da duyduðu hisleri anlattý. Çok geçmeden Þehzade
Mahmut ayný kýzla tekrar göz göze geldi. Kýz ona
yine gülümsedi. Sonra koþar adýmlarla oradan uzak-
laþýrken Koray ve Þehzade Mahmut onu takip etti-
ler. Onlar da koþar adýmlarla kýzýn girdiði binaya
kadar geldiler. Sonra binanýn, kralýn þatosu, kýzýn
da kralýn kýzý olduðunu öðrendiler. 

Gönül kral mý tanýr hiç? Þehzade Mahmut ve
Koray hafta arasý bir akþamüstü Kral�dan kýz iste-
meye gittiler. Kral Mar onlarý çok iyi bir þekilde kar-
þýladý. Her þey konuþuldu, anlatýldý. Sofralar kurul-
du. Yediler... içtiler. Kral Mar:

� Her þey iyi ve güzel� Ama kýzým Prenses
Romi kimle evlendiyse, karý koca olmadan evlen-
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� Mademki birlikte çalýþacaðýz,
Ýba ülkesinden ayrýldýðýmýz zaman,

birlikte ne elde ettiysek, ne ka-
zandýysak yarý yarýya paylaþacaðýz! 



diði kiþi, sabaha ölü bulundu� Eðer bu haliyle
kýzýmý kabul ederseniz, memnuniyetle Mahmut
Bey�e veriyorum� Zannedersem kýzým da bu kara-
rýmdan mutluluk duyacaktýr.

Þehzade Mahmut ve Koray uzun uzun düþün-
düler... Ve Kabul ettiler. Þehzade Mahmut ve
Prenses Romi�nin düðünü kýrk gün sürdü. Kral Mar,
Þehzade Mahmut ve Koray�a birçok hediyelerle
beraber birer altýn saplý kýlýç hediye etti. Kral Mar
þatoda kalabilecekleri bir yer göstermesine de
raðmen onlar gelini tek odalý evlerine götürmeye
karar verdiler. 

Kral Mar�ýn adamlarý Þehzade Mahmut ve
Prenses Romi ve arkadaþý Koray için evlerinde
altýndan karyola, kuþtüyü yatak ve yorgan hazýr-
ladýlar. Þehzade Mahmut ve eþi perde arkasýnda
yatarken Koray da odanýn diðer bölümünde yatmak
üzereydiler. Gaz lambalarý söndürülmüþtü. Pencere-
den gelen ay ýþýðý her iki bölümü de aydýnlatýyordu.
Çok geçmeden Koray bir hýþýrtý duydu. Þehzade
Mahmut zor durumdaydý. Hemen kýlýcýyla içeriye
girdi. Prenses Romi�nin aðzýndan çýkan ve Þehzade
Mahmut�a uzanmakta olan bir yýlanýn baþýný bir
hamleyle kopardý.  Gövdesini de Prenses Romi�nin
aðzýndan eliyle çekerek çýkardý. Prenses Romi bay-
gýn haldeydi. Koray onun burnundan nefes aldýðýný
hissetti.  Þehzade Mahmut tir tir titriyordu. Ýkisi
birden Prenses Romi�yi soðuk suyla ayýlttýlar.
Prenses Romi�nin hiç bir þeyden haberi yoktu.
Sonra dünyasýný alt üst eden yýlanýn kopuk baþýný
ve çýrpýnan gövdesini gördü. 

Ertesi sabah Kral Mar�ý, Þehzade Mahmut,
Prenses Romi ve Koray bir torbaya koyduklarý yý-
lanla ziyarete gittiler. Olup bitenleri anlattýktan
sonra yýlanýn ölüsünü gösterdiler. Kral Mar ve eþi
Kraliçe Sara mutluluktan gözyaþlarýný tutamadýlar.
Israrla onlarý baþka bir þatoya yerleþtirdiler. Hepsi
mutluydular. Dünyalarý deðiþmiþti...

Beþ yýl sonra Þehzade Mahmut, Prenses Romi ve
Koray, ülkelerine dönmek üzere, Ýba ülkesinden
ayrýlmaya karar verdiler. Kral Mar ve eþi Kraliçe
Sara, kýzlarý Prenses Romi ve damatlarý Þehzade
Mahmut�un mutluluklarý sebebiyle, geri dönüþ ka-
rarlarýna saygý gösterdiler. Yol için yiyecekler, içe-
cekler konuldu. Vedalaþma sofrasý kuruldu. Yedi-
ler...  içtiler. Sonra dört atla yola koyuldular. Atýn
birinde Altýn ve gümüþ malzemeler ve birçok hedi-
yeler vardý.  Ülkenin çýkýþýna kadar uðurlamak için,
onlarla gittiler. Ayrýlma esnasýnda Þehzade Mah-

mut, Prenses Romi ve Koray�la birlikte Kral Mar ve
eþi Kraliçe Sara hüngür hüngür aðlýyorlardý. Þeh-
zade Mahmut,  Prenses Romi ve Koray gözden kay-
boluncaya kadar, Kral Mar ve eþi Kraliçe Sara arka-
larýndan mendil salladýlar.

Bir müddet sonra, dört yolu birleþtiren ve Ko-
ray�la ilk karþýlaþtýklarý kavþaða gelmiþlerdi.  Koray:

� Sevgili arkadaþým seninle beþ yýl önce burada
karþýlaþmýþtýk� Ülke çýkýþýna yakýn bir yerde bu-
lunan nehir kenarýna geldiðimiz zaman da birbiri-
mize söz vermiþtik: �Ne kazanýrsak yarý yarýya pay-
laþacaðýz�  demiþtik. Þimdi ayrýlma ve paylaþma za-
maný geldi. 

Þehzade Mahmut, önce Koray�ý kucakladý. Ona:
� Sen iyi bir dost ve eþi bulunmayan bir arka-

daþsýn� Elbette paylaþacaðýz.
Þehzade Mahmut,  iki atý, arkadaþýna verdikten

sonra eþit bir þekilde, birlikte kazandýklarýný ve he-
diyeleri paylaþtýrdý. Eþyalarý yükledikten sonra
Prenses Sara�yý ata bindirmek üzereyken Koray:

� Sevgili Mahmut, her þey yarý yarýya demiþtik.
Tek bir þey kaldý!

Þehzade Mahmut:
� Söyle onu da paylaþalým?
Koray:
� Prenses Sara�
Þehzade Mahmut:
� Nasýl olur? Onu paylaþmaya kalkýþýrsak o

ölür�
Koray:
� Ben onu bunu bilmem� Verdiðin sözde dur!

Ne demiþtik?  �Her þey yarý yarýya��
Prenses Sara:
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� Sevgili arkadaþým seninle beþ
yýl önce burada karþýlaþmýþtýk�
Ülke çýkýþýna yakýn bir yerde bu-
lunan nehir kenarýna geldiðimiz

zaman da birbirimize söz
vermiþtik: �Ne kazanýrsak yarý
yarýya paylaþacaðýz�  demiþtik. 



� Sevgilim, sen ve ben hayatýmýzý Koray�a
borçluyuz. Bunu sen de, ben de, kabul etmeliyiz.
Ben senin mutluluðun için ölümü göze alýyorum.
Býrak arkadaþýn dilediðini yapsýn!

Þehzade Mahmut:
� Pekiyi kardeþim o halde çek kýlýcýný!
Koray attan inen Prenses Sara�nýn karþýsýna

geçti. Kral Mar�ýn kendisine hediye ettiði ve yýlanýn
baþýný da koparan keskin kýlýcýný çekti. Öðleye
doðru yaz güneþiyle pýrýl pýrýl parlayan kýlýcýný eliyle
saða sola hareket ettirdi. Hýrlayarak bütün kuv-
vetiyle kýlýcýný yukarýya kaldýrdý Prenses Sara�nýn
baþýna doðru vuruyormuþ gibi yaptý. Prenses Sara,
korkudan midesindekilerini boþalttý. Aðzýndan
yýlan yumurtalarý ve yavrularý da tümüyle çýkmýþtý.

Koray: 
� Sevgili Sara, düþmanlarýndan böylece kurtul-

dun. Beþ yýldýr çocuk sahibi olmamanýza da bunlar
sebep oluyordu. Senin kocan da bir þehzade�dir. O

hepimizden bunu gizledi. Onun pýrýl pýrýl kalbi
var... Çok merhametlidir. Hayat boyu her ikinize de
mutluluk diliyorum. Padiþah olan babasý da tedavi
oldu. Annesi, dört gözle onu bekliyor. Benim ne
paraya, ne altýna, ne de atlara ihtiyacým var�
Ýkiniz dört atla güle güle gidin. Yolunuz açýk olsun.
Her iyiliðin, her güzelliðin bir karþýlýðý var.  Beni
ziyarete gelirseniz Karadeniz�deyim. 

Þehzade Mahmut: 
� O halde sen� benim denize býraktýðým kýz

baþlý balýksýn?�
Koray: 
� Evet, sevgili Þehzade�m� Ben oyum! Yani

senin acýyarak denize býraktýðýn kýz baþlý balýðým...
Koray bu sözlerden sonra gözden kaybolmuþtu.

Þehzade Mahmut ve Prenses Sara oldukça heye-
canlanmýþlardý. Mutluluk gözyaþlarýyla birbirlerine
sarýldýlar... Sonra dört atla Saray kenti Mira�ya git-
mek üzere tekrar yola koyuldular.
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